Poznámka
Odporúčame prečítať si celý návod na použitie pred
používaním vášho mobilného telefónu MiniVision.
Elektronická verzia návodu je dostupná na web stránke
www.kapsys.com v časti Support (Podpora)
Prehľad

4. Ovládacie tlačidlá a smerové tlačidlá

Hore: Výber predchádzajúcej položky
Dolu: Výber nasledujúcej položky
Vľavo: Zníženie hlasitosti
Vpravo: Zvýšenie hlasitosti
Stredné tlačidlo « OK » : potvrdenie
vybranej položky/ Dlhé stlačenie aktivuje
rozpoznávanie hlasu
Dvihnutie hovoru / Aktivácia skratky pre
prístup do aplikácie « Telefón »

Obsah balenia
Balenie MiniVision obsahuje:
- Batériu
- 220/110 V nabíjačku s – 5V USB výstupom
- Mikro USB kábel
- Handsfree - káblové
- Šnúrku na zavesenie na krk
- Papierového Sprievodcu rýchlym štartom

Poznámka: Rovnaký postup použite na vloženie
externej mikro SD karty, ktorej slot sa nachádza
napravo od slotu pre SIM kartu.
3. Batériu vložte najprv do spodnej časti telefónu, pričom
konektor batérie sa nachádza na spodnej pravej strane.
Následne jemne dotlačte prednú časť batérie.

Začíname
Vloženie SIM karty a batérie
1. Otočte telefón tak, aby ste mali zadnú stranu oproti vám.
Necht vložte do zárezu v ľavom dolnom rohu a dvihnite kryt.

Ukončenie hovoru / Aktivácia skratky pre
návrat späť na domovskú obrazovku /
Dlhým stlačením zapnete/vypnete Váš
MiniVision
Otvorí ponuku priradenú k aktuálnej
obrazovke
Vráti sa späť na predchádzajúcu
obrazovku / Mazanie znakov v
editovacom poli
1. Dierka pre uchytenie šnúrky
2. Reproduktor pre hovor
3. Obrazovka telefónu

Sprievodca rýchlym štartom
www.kapsys.com

5. Alfa numerická klávesnica pre zadávanie znakov a čísel
6. Mikro USB konektor pre nabíjanie MiniVision
7. Mikrofón pre hovory a rozpoznávanie hlasu
8. 3.5 mm jack pre pripojenie slúchadiel
9. Kamera
10. Reproduktor pre hlasný odposluch

4. Nakoniec zatvorte telefón umiestnením zadného krytu.
Zrovnajte jeho úchyty s drážkami v tele telefónu a jemne
zatlačte kryt, kým nezapadne na miesto.
2. Zatlačte a dvihnite držiak SIM karty. Vložte Nano SIM
kartu čipom dolu a zošikmeným rohom na spodnej pravej
strane. Zatlačte držiak SIM karty dozadu a uzamknite ho.

Nabíjanie batérie
Pred prvým použitím sa odporúča nabíjať batériu minimálne
4 hodiny. Potom môžete nabíjať batériu podľa potreby.
Pripojte USB kábel do nabíjačky a následne do MiniVision.
Nabíjačku pripojte do siete a nabite
telefón. Telefón sa počas nabíjania môže
zohrievať. Je to normálne.
Zapnutie/Vypnutie telefónu
MiniVision zapnete dlhým stlačením tlačidla ukončenia
hovoru (
), ktoré je umiestnené napravo dolu od
smerových tlačidiel. MiniVision zavibruje keď sa zapne.

Keď je telefón prvýkrát zapnutý, nasledujte
inštrukcie nastavenia (jazyk, zvukový profil, atď.)
MiniVision je pripravený na použitie vtedy, keď sa
zobrazí domovská obrazovka.
Keď je MiniVision zapnutý, krátke stlačenie tlačidla
ukončenia hovoru (
) prepne telefón do
pohotovostného režimu (vypnutá obrazovka), alebo
späť do režimu používania (obrazovka zapnutá).
Pohotovostný režim sa aktivuje po dlhšej dobe
nečinnosti, za účelom zníženia spotreby batérie.
V pohotovostnom režime je obrazovka MiniVision
vypnutá, ale funkcie sú povolené. Stále môžete
prijímať prichádzajúce správy a hovory.
Keď je MiniVision zapnutý, krátke stlačenie tlačidla
ukončenia hovoru ( ) prepne telefón do pohotovostného
režimu (vypnutá obrazovka), alebo späť do režimu
používania (obrazovka zapnutá). Pohotovostný režim
sa aktivuje po dlhšej dobe nečinnosti, za účelom
zníženia spotreby batérie.
V pohotovostnom režime je obrazovka MiniVision
vypnutá, ale funkcie sú povolené. Stále môžete
prijímať prichádzajúce správy a hovory.
Ak chcete MiniVision vypnúť,dlho stlačte tlačidlo
ukončenia hovoru (
), následne vyberte “OK” a
potvrďte vypnutie telefónu. MiniVision zavibruje keď sa
úspešne vypne.

Ak obrazovka ostáva čierna alebo telefón dlho
nereaguje, môžete vynútiť reštart zariadenia
vybratím a opätovným založením batérie.

Legal notice and Warranty
1. Bezpečnostné opatrenia a odporúčania pre
používanie
- Manipulujte so zariadením MiniVision a jeho
príslušenstvom opatrne, nehádžte a nekopte do
nich.
- Výrobok nerozoberajte, pretože to vedie k
zrušeniu záruky.
- Vyčistite výrobok len jemnou, mierne navlhčenou
handričkou. Nepoužívajte chemikálie, čistiace
prostriedky ani abrazívne
prostriedky.
- Tento výrobok nie je vodotesný. Chráňte pred
vlhkosťou a rozstrekovaním kvapalín.
- Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla
a vyhýbajte sa skladovaniu v horúcich, vlhkých
alebo korozívnych
miestach.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti magnetických
polí.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je obrazovka
poškodená alebo prasknutá, pretože by to mohlo
spôsobiť zranenie.
- Nepoužívajte výrobok v potenciálne výbušných
oblastiach.
- Nenabíjajte výrobok pri teplotách nižších ako 0 ° C
(32 ° F) alebo vyšších ako 45 ° C (113 ° F).
- Nepoužívajte výrobok v zdravotníckych
zariadeniach a požiadajte pred autorizovaným
personálom, aby používal váš
telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení.
- Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám. (1)
Rozsah prevádzkovej teploty je -10 ° C až +55 ° C
(131 ° F); (2) krátkodobá

skladovacia teplota je -20 ° C až +60 ° C a (3) dlhodobá teplota skladovania je -10 ° C až + 25 ° C (77 ° F).
- Váš výrobok obsahuje zabudovanú lítium-iónovú
batériu. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vždy ju
úplne nabite.
- Dlhodobé používanie výrobku môže spôsobiť
ohrievanie výrobku.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon vášho
zariadenia, odporúčame ho občas vypnúť a vybrať a
založiť batériu.
2. BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE
Udržujte výrobok mimo dosahu malých detí.
Chráňte svoj sluch: vyhnite sa dlhodobému vystaveniu
vysokým hladinám zvuku pri používaní slúchadiel,
reproduktorov alebo prijímača.
Ak nosíte kardiostimulátor alebo žijete blízko osoby,
ktorá nosí kardiostimulátor, môžete požiadať o radu
svojho lekára alebo výrobcu kardiostimulátora, pokiaľ
ide o jeho kompatibilitu s bezdrôtovým zariadením.
Rádiovo prenášané zariadenia môžu interferovať s
bezpečným a efektívnym použitím niektorých
zdravotníckych zariadení, ak nie sú dostatočne
chránené.
3. ZÁRUKA
V prípade poruchy kontaktujte svojho predajcu.
Na výrobok nie je poskytnutá žiadna záruka, bez ohľadu
na zistenú poruchu, v nasledujúcich prípadoch:
- Bežné opotrebovanie produktu a zníženie kapacity
akumulátora,
- Škody spôsobené nesprávnym používaním,
vystavením vlhkosti alebo kvapaline alebo blízkosti
tepla,
- Prasknuté alebo zlomené zariadenia alebo zariadenia

s viditeľnými nárazmi,
- Nedodržiavanie bezpečnostných opatrení, nehôd,
nedbanlivosti, nesprávneho použitia alebo použitia,
ktoré nie sú v
súlade s pokynmi dodanými so zariadením alebo pre
komerčné použitie výrobku,
- Skraty batérie alebo používanie batérie v inom
zariadení, než je zariadenie MiniVision
- Používanie príslušenstva alebo konektorov, ktoré
výrobca nedodal.
- Poškodenie spôsobené pokusom o opravu vykonanú
niekym iným, než je výrobca alebo jeho autorizované
stredisko
opráv.
Odporúča sa, aby ste vykonali jedno alebo viac záloh
dát uložených vo vašom produkte. Obchodník nemôže
niesť zodpovednosť za stratu týchto údajov z dôvodu
poruchy, opravy alebo výmeny produktu.
Akékoľvek poruchy súvisiace so sieťovými službami a
/ alebo bunkovým systémom nemožno zaručiť. Musíte
sa obrátiť na poskytovateľa telefónnej siete alebo
poskytovateľa internetových služieb.
4. O SAR
Váš prístroj MiniVision je vybavený rádiovým
vysielačom / prijímačom. Bolo navrhnuté a
vyrobené tak, aby vyhovovalo prahovým hodnotám
rádiofrekvenčnej (RF) expozície odporúčaným
Európskou úniou.
Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519 / EC)
na obmedzenie vystavenia verejnosti
elektromagnetickým poliam prostredníctvom ochrany
zdravia. Jednotkou merania pre odporúčanie Európskej

rady pre mobilné telefóny je «Špecifická miera
absorpcie» (SAR). Tento limit SAR je 2,0 W / kg
spriemerovaný na 10 g telesného tkaniva. Toto
zariadenie spĺňa požiadavky medzinárodných noriem
pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) a
EN 62209-1 / EN 62209-2 / NF EN 50566 pre mobilné
rádiové zariadenia.
Pri prevádzke bol tento telefón testovaný s použitím
príslušenstva, ktoré neobsahovalo žiaden kov a ktoré
umiestnilo slúchadlo na vzdialenosť minimálne 1,5 cm
od tela. Použitie iného príslušenstva nemusí zabezpečiť
dodržanie expozície RF. Ak nepoužívate príslušenstvo
a nedržíte ho pri uchu, po zapnutí telefónu umiestnite
slúchadlo na minimálne 1,5 cm od tela.
Počas používania je aktuálna úroveň SAR zvyčajne
omnoho nižšia ako maximálna hodnota. Všeobecne
platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižšia
je prenosová rýchlosť mobilného telefónu. Ak chcete
znížiť vystavenie vysokofrekvenčnej energii, použite
hands-free príslušenstvo alebo inú podobnú možnosť,
aby ste zariadenie udržali mimo vašej hlavy a tela.
Najvyššia hodnota SAR tohto zariadenia je uvedená
nižšie:
Hlava: 0,65 W / kg (spriemerovaná na 10 g telesného
tkaniva)
Telo: 1,30 W / kg (spriemerované na 10 g telesného
tkaniva)
5. ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktujte
zákaznícky servis predajcu alebo nám pošlite e-mail na:
Service Clients
KAPSYS - 694 avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins Sophia Antipolis, Francúzsko.

Môžete tiež navštíviť naše webové stránky na: www.
kapsys.com.
6. OCHRANNÉ ZNÁMKY
Značky firiem a produktov, na ktoré sa odkazuje v
tomto dokumente a v iných používateľských príručkách
KAPSYS, sú ochranné známky, či už registrované alebo
nie, a ktoré vlastní príslušný držiteľ:
Názvy, značky a logá značky Kapsys sú registrované
ochranné známky spoločnosti Kapsys SAS.
Názvy, značky a logá Bluetooth sú registrované
ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc.
Nuance je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Nuance Corporation Inc.
Všetky značky a názvy produktov sú obchodné názvy
alebo registrované ochranné známky príslušných
spoločností.
7. O TOMTO DOKUMENTE
Informácie uverejnené v tomto dokumente sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
KAPSYS si vyhradzuje právo zmeniť obsah tohto
dokumentu bez povinnosti oboznámiť akúkoľvek osobu
alebo subjekt. Spoločnosť KAPSYS nenesie
zodpovednosť v prípade akýchkoľvek technických alebo
publikačných chýb alebo nedostatkov obsiahnutých
v tomto dokumente alebo v prípade náhodnej alebo
nepriamej straty alebo poškodenia vyplývajúceho z
prevádzkovania produktu alebo z používania tohto
dokumentu. Spoločnosť KAPSYS sa snaží neustále
zlepšovať svoj produkt a ponúka kvalitu a výkonnosť.
Spoločnosť KAPSYS vás preto pozýva na návštevu
svojej webovej stránky (www.kapsys.com) pre získanie
najnovšej dostupnej aktualizácie o používaní tohto
produktu.

ZHODA RoHS:
Tento produkt je v súlade so smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. júna 2011 o
obmedzení používania určitých nebezpečných látok
(RoHS) v elektrických a elektronických zariadeniach
ao jej zmenách a doplneniach.
OZNAČENIE CE
Tento výrobok spĺňa požiadavky na
označenie CE pre použitie v
domácnostiach, obchodoch alebo v
ľahkom priemysle a spĺňa
ustanovenia smernice R & TTE (1999/5
/ EC). Viac informácií o značke CE
nájdete na našich webových stránkach
www.kapsys.com.
SMERNICA WEEE
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s iným
domácim odpadom. V súlade s
európskou smernicou 2002/96 / ES o
odpadových elektrických a
elektronických zariadeniach (WEEE)
nesmie byť elektrický výrobok za
žiadnych okolností vyradený ako
netriedený komunálny odpad. Tento
výrobok zlikvidujte tak, že ho vrátite na
miesto predaja alebo na zberné miesta
na to určené.
UPOZORNENIE: Pri dlhšom používaní
slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže
dôjsť k strate sluchu.

