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Pozn
Před použitím MiniVision2 se doporučuje přečíst si úpl-
nou uživatelskou příručku. Elektronická verze tohoto 
dokumentu je k dispozici online na adrese www.kapsys.
com po kliknutí na odkaz Support.

Přehled

1. Blesk fotoaparátu
2. Sluchátkový reproduktor 
3. Displej telefonu 
4. Ovládací a navigační klávesy 

Šipka nahoru: přechod na předchozí 
položku
Šipka dolů: přechod na následující 
položku
Šipka vlevo: snížení hlasitosti
Šipka vpravo: zvýšení hlasitosti
Středové tlačítko « OK »: 
► potvrzení vybrané položky
► podržení vyvolá hlasové diktování

Zvednutí hovoru
Otevření aplikace « Telefon » 

Zavěšení hovoru / přechod na domovskou 
obrazovku
Podržením MiniVision2 vypnete a zapnete

Otevření nabídky vztahující se k aktuální 
položce 

Přechod o jednu úroveň zpět 
Smazání znaku v editačním poli

5. Alfanumerická klávesnice pro zadávání znaků
6. Mikrofon pro telefonní hovory a hlasové diktování
7. 3.5 mm jack pro připojení sluchátek
8. Micro USB zdířka pro nabíjení MiniVision2
9. Kontakty pro připojení dokovací stanice
10. Fotoaparát 
11. SOS tlačítko
12. Hlasitý reproduktor

Obsah balení
MiniVision2 is delivered with: 
- baterie
- síťové nabíječky 220/110 Voltů – 5 Voltů USB
- Micro USB kabelu
- stereo sluchátek s mikrofonem
- dokovací stanice pro nabíjení
- ochranného pouzdra
- rychlého průvodce

Začínáme

Vložte SIM kartu a baterii

1. Otočte telefon a vložte nehet do zářezu v levé dolní 
části telefonu a zvedněte zadní kryt.

2. Slot SIM je umístěn v levé horní části pod baterií. Jeho 
umístění je zobrazeno na interním štítku. Pro jeho 
otevření, zatlačte na držák a posuňte jej směrem do-
prava. Jemně držák zvedněte a vložte SIM kartu tak, 
aby zkosený roh směřoval vlevo dolů. Po vložení kar-
ty zavřete a zamkněte slot posunutím držáku směrem 
doleva.

3. Při vkládání baterie vložte do telefonu nejprve její spo-
dní část. Kontaktní plošky na baterii se musí nacházet 
vpravo dole. Potom položte i horní část a zacvakněte 
baterii na místo.

4. Nakonec nasaďte zadní kryt telefonu a dbejte na to, 
aby výstupky na krytu byly zarovnané s otvory na te-
lefonu. Jemným zatlačením zacvakněte kryt na místo.

Nabíjení baterie
Při prvním použití doporučujeme nabíjet baterii ne-
jméně čtyři hodiny. Poté již můžete nabíjet baterii dle 
potřeby.
Připojte telefon MiniVision2 prostřednictvím kabelu 
USB k síťové nabíječce. Zapojte síťovou nabíječku 

do elektrické zásuvky a nabijte zařízení. Telefon 
se při nabíjení nebo při delším používání zahřívá. 
Jedná se o normální stav.
MiniVision2 můžete rovněž nabíjet pomocí do-
dané dokovací stanice. Připojte USB kabel k síťo-
vé nabíječce a dokovací stanici. Zapojte síťovou 
nabíječku do elektrické zásuvky a vložte telefon 
do dokovací stanice.
Když je telefon zapnutý, zvukovým signálem 
oznámí zahájení nabíjení.
Pozn.: Dodané ochranné pouzdro není kompati-
bilní s dokovací stanicí.

Zapnutí / vypnutí telefonu
Telefon MiniVision2 zapnete dlouhým stiskem 
tlačítka pro zavěšení hovoru. Zapnutí telefonu je in-
dikováno vibrací. 
MiniVision2 je připraven k použití, je-li zobrazena do-
movská obrazovka.
Když je MiniVision2 zapnutý, krátkým stiskem 
tlačítka pro zavěšení hovoru ( ) jej zamknete 
nebo odemknete. Telefon se automaticky zamyká po 
určité době nečinnosti, aby se šetřila baterie.
V zamčeném stavu je obrazovka telefonu vypnutá, 
ale vy stále můžete přijímat příchozí hovory a zprávy. 
Pro vypnutí MiniVision2 podržte tlačítko pro 
zavěšení hovoru ( ), poté stiskněte tlačítko “OK” 
a potvrďte vypnutí přístroje. Vypnutí MiniVision2 je 
indikováno vibrací.
Pokud přístroj nelze zapnout, zkontrolujte, že je ba-
terie řádně vložena a nabitá.
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PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A ZÁRUKA

1. OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A DOPORUČENÍ

-  S telefonem MiniVision2 a příslušenstvím zacházejte 
opatrně. Dbejte na to, abyste je neupustili nebo s nimi 
nebouchli.

-  Zařízení nerozebírejte. Každý takový pokus bude mít 
za následek zneplatnění záruky.

-  Zařízení čistěte pouze měkkým a lehce navlhčeným 
hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, čisticí 
nebo abrazivní prostředky.

-  Toto zařízení není vodotěsné. Chraňte ho před vlh-
kostí a postříkáním kapalinou.

-  Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje tepla 
a neskladujte ho v horkém, vlhkém nebo korozivním 
prostředí.

-  Nepoužívejte zařízení v blízkosti zařízení vytváře-
jících magnetické pole.

-  Zařízení nepoužívejte, pokud je obrazovka rozbitá 
nebo prasklá, mohli byste si způsobit zranění.

-  Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí.
-  Nenabíjejte zařízení při teplotách nižších než 0 °C 

nebo vyšších než 45 °C.
-  Nepoužívejte zařízení ve zdravotnických zařízeních 

a před použitím telefonu v blízkosti zdravotnických 
přístrojů požádejte nejprve o svolení.

-  Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. 
(1) Provozní rozsah teplot: –10 °C až +55 °C; 
(2) teplota pro krátkodobé skladování: –20 °C až +60 °C; 
(3) teplota pro dlouhodobé skladování: –10 °C až +25 
°C.

-  Uvnitř zařízení se nachází lithium-iontová baterie. 
Chcete-li zvýšit životnost baterie, vždy ji nabíjejte do 
plné kapacity.

-  Pokud používáte zařízení po dlouhou dobu bez 
přestávky, může se zahřívat.

-  Chcete-li výkon zařízení optimalizovat, doporučujeme ho 
čas od času vypnout a vyjmout baterii.

2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.
Chraňte svůj sluch: Při použití sluchátek, reproduktorů nebo 
přijímače nezvyšujte hlasitost na nejvyšší úroveň na příliš 
dlouhou dobu.
Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo žijete v 
blízkosti osoby s kardiostimulátorem, obraťte se s dotazy 
týkajícími se bezpečnosti současného použití s bezdrátový-
mi zařízeními na ošetřujícího lékaře nebo výrobce kardios-
timulátoru.
Přístroje vysílající rádiové záření mohou rušit činnost něk-
terých nedostatečně chráněných lékařských přístrojů, jejichž 
použití pak nemusí být bezpečné a účinné.

3. ZÁRUKA

V případě poruchy zařízení se obraťte na svého prodejce.
Záruka se nevztahuje na nefunkčnost zařízení v následu-
jících případech:
-  běžné opotřebení zařízení a snížení kapacity baterie,
-  škody vyplývající z nesprávného použití, vystavení vlhkos-

ti nebo kapalině nebo použití v těsné blízkosti zdroje tepla,
-  popraskané nebo poškozené zařízení s viditelnými 

známkami po nárazu,
-  poškození vzniklé v důsledku nedodržení opatření pro 

použití, nehody, nedbalosti, nesprávného použití nebo ne-
dodržení pokynů dodaných se zařízením nebo v důsledku 
komerčního využití produktu,

-  zkratování baterie nebo poškození vzniklé v důsledku 
použití baterie v jiném než původním telefonu MiniVision2,

-  použití příslušenství nebo konektorů, které nejsou 
schváleny výrobcem,

-  poškození vzniklé v důsledku pokusu o opravu osobou 

nebo servisem, které nejsou autorizovány výrobcem.

Doporučujeme, abyste si data uložená v zařízení zálohovali 
do jednoho nebo několika jiných úložišť. Prodejce nenese 
odpovědnost za ztrátu dat vzniklou v důsledku poruchy, opra-
vy nebo výměny zařízení.

Záruka se nevztahuje na poruchy související se síťovými 
službami nebo mobilní sítí. V případě těchto potíží se o po-
moc obraťte přímo na poskytovatele telefonních nebo inter-
netových služeb.

4. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE POHLCOVÁNÍ ENERGIE 
(SAR)

Telefon MiniVision2 obsahuje rádiový vysílač/přijímač. Byl 
navržen a vyroben tak, aby splňoval prahové hodnoty pro ex-
pozici radiofrekvenčnímu záření, jak je doporučuje Evropská 
unie.
Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/EC) o 
omezení expozice osob elektromagnetickým polím v zájmu 
ochrany veřejného zdraví. Množství vyzařovaného ra-
diofrekvenčního záření u mobilních telefonů se dle dopo-
ručení Rady udává v jednotkách „SAR“ (měrný absorbo-
vaný výkon). Povolený limit SAR je 2 W/kg jako průměr na 
10 gramů tělesné tkáně. Toto zařízení splňuje požadavky 
ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím 
zářením) a limity stanovené evropskou normou EN 62209-1 
/ EN 62209-2 / NF EN 50566 pro mobilní rádiová zařízení.
Dle provedených testů hodnotících bezpečnost nošení 
zařízení na těle může být telefon s příslušenstvím neob-
sahujícím kovy a při dodržení vzdálenosti minimálně 1,5 
cm od těla bezpečně používán. Použijete-li jiné příslušens-
tví, nemusí být limity na expozici RF záření dodrženy. Ne-
používáte-li zařízení pro nošení telefonu na těle, ani telefon 
právě nedržíte u ucha, udržujte minimálně 1,5 cm vzdálenost 
mezi zapnutým telefonem a svým tělem.

Skutečné hodnoty SAR jsou obvykle při používání telefonu 
mnohem nižší než maximální hodnota. Obecně platí, že čím 
blíže se nacházíte k základnové stanici pro mobilní komuni-
kaci, tím nižší je vysílací výkon vašeho mobilního telefonu. 
Chcete-li snížit expozici vysokofrekvenční energii, používejte 
„hands-free“ příslušenství nebo jinou podobnou možnost, 
abyste udrželi zařízení v bezpečné vzdálenosti od hlavy a 
těla. 

Nejvyšší hodnoty SAR pro toto zařízení:
Hlava: 1,78 W/kg (jako průměr na 10 gramů tělesné tkáně) 
Tělo: 1,86 W/kg (jako průměr na 10 gramů tělesné tkáně) 
Končetiny: 3,08 W/kg (jako průměr na 10 gramů tělesné 
tkáně)

5. ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Podrobné informace získáte u služby zákaznické podpory 
svého dodavatele. Můžete nás také kontaktovat písemně na 
adrese: Klientské služby společnosti KAPSYS – 694 avenue 
du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins Sophia Antipolis, 
Francie.
Další informace naleznete na našich webových stránkách: 
www.kapsys.com.

6. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Značky společností a produktů uvedené v tomto dokumen-
tu a v jiných uživatelských příručkách společnosti KAPSYS 
jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky 
a jsou majetkem příslušných vlastníků:
Názvy, značky a loga KAPSYS jsou registrované ochranné 
známky společnosti KAPSYS SAS.
Slova, značky a loga Bluetooth jsou registrované ochranné 
známky společnosti Bluetooth SIG Inc.
Všechny názvy značek nebo produktů jsou obchodní názvy 
nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

7. INFORMACE O DOKUMENTU

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez 
předchozího upozornění. Společnost KAPSYS si vyhrazuje 
právo kdykoliv změnit nebo upravit obsah tohoto dokumen-
tu bez povinnosti informovat jakékoliv osoby nebo subjekty, 
že tak učinila. Společnost KAPSYS nenese odpovědnost za 
jakékoliv technické nebo textové chyby nebo opomenutí v 
tomto dokumentu ani za náhodné nebo nepřímé ztráty nebo 
škody vzniklé v důsledku provozu zařízení nebo používání 
tohoto dokumentu. Společnost KAPSYS se snaží o neustálé 
zlepšování svých produktů a o zvyšování kvality a výkonu 
jejich funkcí. Doporučuje proto uživatelům, aby navštívili we-
bové stránky společnosti (www.kapsys.com) a vyhledali si 
nejnovější informace týkající se použití a provozu příslušné-
ho zařízení.

SOULAD SE SMĚRNICÍ RoHS
Tento produkt splňuje požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 
o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních ve znění 
pozdějších předpisů.

ZNAČKA CE 
Toto zařízení splňuje požadavky označení 
CE týkající se použití v obytném a 
komerčním prostředí a v prostředí lehkého 
průmyslu a splňuje požadavky směrnice 
R & TTE (1999/5/EC). Další informace o 
označení CE naleznete na webu www.
kapsys.com.

SMĚRNICE WEEE
Tento symbol na produktu nebo na jeho 
obalu znamená, že tento produkt nesmí 
být likvidován spolu s ostatním domácím 
odpadem. V souladu s evropskou směrnicí 
2002/96 / ES o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních (WEEE) nesmí 
být elektronické zařízení za žádných okol-
ností zlikvidováno jako netříděný komunální 
odpad. Zlikvidujte tento produkt vrácením do 
místa prodeje nebo do místních sběrných 
míst určených k recyklaci.

VAROVÁNÍ
Dlouhodobé používání sluchátek při nasta-
vení nejvyšší hlasitosti může způsobit trvalé 
poškození sluchu.

Rychlý průvodce MV2 CZ.indd   2Rychlý průvodce MV2 CZ.indd   2 04/12/2020   16:12:2404/12/2020   16:12:24


