BlindShell Classic 2 sprievodca rýchlym
štartom
Táto príručka vám pomôže s prvým použitím telefónu BlindShell Classic 2. Ďalšie informácie nájdete v
úplnej používateľskej príručke na adrese www.blindshell.com.

Obsah balenia
- Telefón BlindShell Classic 2.
- Batéria - plochý obdĺžnikový predmet.
- Slúchadlá - na jednom konci slúchadiel je 3,5 mm jack (konektor), na druhom konci sú dve
slúchadlá.
- USB nabíjačka - štandardná USB nabíjačka, vstup 110V ~ 240V AC, 50/60Hz, výstup 5V
DC.
- Kábel USB- kábel USB typu C, na druhom konci štandardný konektor USB typu A.
- Nabíjacia kolíska - stojan na nabíjanie telefónu.
- NFC tag (3x) - nálepka na označovanie predmetov. Tieto štítky je možné čítať pomocou
aplikácie v telefóne.
- Šnúrka na krk – šnúrka na zavesenie na krk, ktorú je možné pripevniť k telefónu.

Nastavenie a zapnutie telefónu
Odobratie zadného krytu
Ak chcete vložiť kartu SIM a batériu, najskôr zložte zadný kryt telefónu. Ak chcete odstrániť zadný kryt,
zastrčte necht do otvoru v pravom dolnom okraji telefónu a vytiahnite zadný kryt zo zariadenia. Keď je
zadný kryt odňatý, obdĺžnikový dutý priestor v telefóne je priestor pre batériu. V tomto priestore sú
umiestnené aj sloty pre SIM karty a pamäťové karty SD. Pri vracaní zadného krytu na telefón sa uistite, že
všetky hrany krytu sedia na tele telefónu.

Vloženie SIM karty
Telefón má dva sloty na karty mikro SIM karty umiestnené v hornej časti priehradky na batériu. Vedľa nich
na pravej strane je slot pre pamäťovú kartu mikro SD. Ak chcete vložiť kartu SIM, umiestnite ju tak, aby
kontakty karty smerovali nadol, a jej skosený okraj je v ľavom hornom rohu. Potom zasuňte kartu do slotu.

Vloženie batérie
Ak chcete vložiť batériu, nájdite výčnelok na okraji batérie. Tento výčnelok by mal smerovať k hornému
rohu priehradky na batériu. Batériu zasuňte zhora nadol do priehradky, mala by tesne priliehať.

Nabíjanie
Telefón je možné nabíjať pomocou USB kábla alebo nabíjacej kolísky. Ak chcete používať nabíjaciu
kolísku, zapojte kábel USB typu C do zásuvky na kolíske, ktorá je v spodnej časti kolísky. Umiestnite
telefón do kolísky (bez obalu resp. krytu). Zásuvka USB telefónu musí smerovať nadol. Zadná strana
telefónu by sa mala opierať o kolísku.

Zapnutie telefónu
Telefón zapnete dlhým stlačením tlačidla späť (tlačidlo v tvare lomeno umiestnené vpravo v druhom rade
tlačidiel). Telefón po chvíli prehrá melódiu pri spustení. Telefón je pripravený, keď začne hovoriť.
Registrácia do mobilnej siete môže trvať až minútu po zapnutí telefónu.

Základy ovládania telefónu
Telefón sa ovláda pomocou fyzickej klávesnice alebo hlasovými príkazmi. Spätnú väzbu poskytuje
vstavaný syntetický hlas, vibrácie a ďalšie akustické signály.

Hlasitosť
Na ľavom bočnom okraji telefónu sa nachádzajú tlačidlá hlasitosti slúžiace na ovládanie hlasitosti
hlasového a zvukového výstupu.

Pohyb v rozhraní telefónu
Ponuky alebo zoznamy položiek sú navrhnuté ako cyklické zoznamy. To znamená, že ak je dosiahnutá
posledná položka, prechod na nasledujúcu položku preskočí na prvú položku v zozname. A naopak, ak je
dosiahnutá prvá položka, prechod na predchádzajúcu položku preskočí na poslednú položku v zozname.
Pípnutie signalizuje dosiahnutie poslednej alebo prvej položky ponuky. Pohyb v ponuke alebo zozname
položiek je nasledovný:
- Na ďalšiu položku prejdete stlačením tlačidla dolu. Tlačidlo dolu je tlačidlo v tvare čiary umiestnené v
strede v druhom rade tlačidiel.
- Na predchádzajúcu položku sa presuniete stlačením tlačidla hore. Tlačidlo hore je tlačidlo v tvare čiary
umiestnené v strede v prvom rade tlačidiel.
- Ak chcete zadať položku ponuky alebo vybrať položku, stlačte tlačidlo potvrdenia. Tlačidlo potvrdenia je
veľké zelené tlačidlo v tvare bodky umiestnené vľavo v druhom rade tlačidiel.
- Ak chcete opustiť aktuálnu ponuku alebo zoznam položiek, stlačte tlačidlo späť. Tlačidlo späť je červené
tlačidlo v tvare lomky umiestnené vpravo v druhom rade tlačidiel.

Informácie o stave telefónu
Ak chcete zobraziť stavové informácie o telefóne, napríklad čas a dátum, úroveň batérie, informácie o
sieťach alebo zmeškané upozornenia, stlačte ľavé akčné tlačidlo. Ľavé akčné tlačidlo je tlačidlo v tvare
malej bodky umiestnené vľavo v prvom rade tlačidiel klávesnice.

Opakovanie posledného hlásenia
Ak chcete zopakovať posledný výrok hlasovej odozvy, stlačte pravé akčné tlačidlo. Pravé akčné tlačidlo je
je tlačidlo v tvare malej bodky umiestnené vpravo v prvom rade tlačidiel klávesnice.

Zadávanie textu a číslic
V treťom rade tlačidiel začína alfanumerická klávesnica, ktorá slúži na vytáčanie čísel a zadávanie textu.

Hlasové ovládanie
Hlasové ovládanie vyvoláte dlhým stlačením bočného akčného tlačidla na pravom bočnom okraji telefónu.

Popis telefónu
1. Slúchadlo
2. LCD obrazovka
3. Indikačná LED
4. Senzor priblíženia
5. Ľavé akčné tlačidlo
6. Pravé akčné tlačidlo
7. Bočné akčné tlačidlo
8. Tlačidlo Hore
9. Tlačidlo Dolu
10. Tlačidlo Potvrdenia
11. Tlačidlo Späť
12. Alfanumerická klávesnica
13. Mikrofón
14. Mikrofón s potlačením hluku
15. Reproduktor
16. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
17. Tlačidlo zníženia hlasitosti
18. Fotoaparát
19. SOS tlačidlo
20. LED blesk fotoaparátu
21. Zdierka pre slúchadlá
22. LED svetlo
23. Dierka na Šnúrku na krk
24. Konektor USB Typ-C
25. Štrbina na otvorenie
26. Priehradka na batériu
27. Sloty na SIM karty
28. Slot na pamäťovú kartu mikroSD

SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM
Pre viac informácií navštívte
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