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Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ.
NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ.
VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ 
ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

Ochrana soukromí
Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných 
telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou 
hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání 
funkce záznamu v telefonu vždy dodržujte příslušné zákony 
a nařízení vaší země.

Odmítnutí odpovědnosti
INFORMACE O POČASÍ, ÚDAJE O AKCIÍCH A DALŠÍ ZDE 
POSKYTOVANÉ INFORMACE, DATA A DOKUMENTACE SE 
POSKYTUJÍ „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO 
TECHNICKÉ PODPORY SPOLEČNOSTI HTC. V MAXIMÁLNÍM 
ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST 
HTC A JEJÍ PARTNEŘI zříkají všech vyjádření a záruk, vznikajících 
podle zákona nebo jinak, týkajících se zpřístupněných informací, 
kromě jiného včetně veškerých výslovných nebo předpokládaných 
záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, 
kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti nebo užitečnosti. 
Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC 
a její dceřiné společnosti neodpovídají za jakékoliv využití 
zpřístupněných informací nebo výsledků vzniklých na základě 
takového použití a že takové informace používáte na vlastní riziko.
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Omezení škod

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM 
PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ 
SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM 
ČI JINÉ STRANĚ ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO 
NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, VZNIKLÉ VE VZTAHU 
KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ ČI JINAK, KROMĚ 
JINÉHO VČETNĚ ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ 
POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT 
NEBO ZISKU BEZ OHLEDU NA PŘEDVÍDATELNOST VÝŠE 
UVEDENÉHO NEBO NA TO, ZDA SPOLEČNOST HTC NEBO JEJÍ 
PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI BYLY INFORMOVÁNY O MOŽNOSTI 
VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE 
CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HTC NEBO JEJÍCH 
PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ ČÁSTKU OBDRŽENOU OD 
VÁS, BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, NA ZÁKLADĚ KTERÉ JE 
TENTO NÁROK VZNESEN. VÝŠE UVEDENÉ NIJAK NEOVLIVŇUJE 
ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ NELZE ODVOLAT.

Důležité informace o ochraně zdraví a 
bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené 
bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné 
odpovědnosti za způsobené škody.
Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní 
pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu 
k obsluze výrobku.
Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým 
proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující 
bezpečnostní zásady.
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Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené 
baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný 
a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

Bezpečnostní zásady pro správnou instalaci uzemnění
UPOZORNĚNÍ: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může 
mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.
Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke 
stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku 
k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí 
kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím 
vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do 
odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna 
v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

Bezpečnostní zásady pro napájecí zdroj
Používejte správný externí napájecí zdroj
Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu 
napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým 
elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího 
zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele 
služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je 
napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace 
z přiloženého návodu k obsluze.
Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími 
určenými napájecími zdroji:
Napájecí adaptér:

HTC, model TC P�00
HTC, Model TC A�50, TC B�50, TC C�50, TC E�50, TC 
U�50,TC K�50

S modulem baterie zacházejte opatrně
Tento výrobek obsahuje lithium-iontovo-polymerovou nebo 
lithium-iontovou baterii. Při nesprávném zacházení s modulem 
baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte 
se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie 
nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější 
kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani 
jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C (1�0 ˚F).
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  VÝSTRAHA: Při nesprávné výměně baterie hrozí 
nebezpečí výbuchu. Chcete-li snížit nebezpečí 
vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, 
nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější 
kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C 
a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně 
používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité 
baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních 
nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.

 
POZNÁMKA:  Tento výrobek byste měli používat pouze s 

následujícími určenými bateriemi.
HTC, Model BB99100 

Buďte obzvláště opatrní
Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či 
jakýchkoli tekutin, protože by mwohlo dojít ke zkratu. 
Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby 
nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože 
by mohlo dojít ke zkratu během provozu. 
Telefon by se měl připojovat k výrobků, které jsou označeny 
logem USB-IF nebo mají provedený program shody s USB-IF.
Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, 
deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se 
přehřívá nebo vydává zápach. 
Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, 
aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie 
se ihned obraťte na lékaře. 
Pokud z baterie uniká tekutina: 

Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. 
Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě 
zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke 
kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu 
s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo 
výbuchu. 
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Bezpečnostní zásady pro přímé sluneční záření
Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a 
extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii 
uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60 °C, 
například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu 
nebo za sklem dlouhodobě vystaveném přímému slunečnímu 
záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít 
k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

Nebezpečí poškození sluchu
POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech 
nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit 
trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) 
pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují 
požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému 
příslušnou normou NF EN 50���-1:�000 nebo NF 
EN 50���-�:�00� v souladu s ustanovením pro 
Francii L. 5���-1.

Sluchátka, model RC E160.

Bezpečnost v letadle
Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho 
komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání 
funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí 
protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, 
nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

Omezení používání v nebezpečném prostředí
Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, 
chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a 
dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například 
v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech 
pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, 
v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a 
oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo 
částečky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, 
že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, 
což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

•
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Výbušné prostředí
Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu 
nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj 
vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. 
Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, 
což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. 
Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech 
pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. 
Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících 
se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, 
chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. 
Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne 
vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání 
pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo 
uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve 
vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo 
kovové částice.

Bezpečnost silniční dopravy
Pro snížení rizika nehody je nutné věnovat plnou pozornost řízení. 
Používání telefonu během řízení (i se soupravou handsfree) 
způsobuje rozptylování a může vést k nehodě. Musíte dodržovat 
místní zákony a předpisy omezující používání bezdrátových 
zařízení během řízení.

Omezení vlivů vysokofrekvenčních signálů
Pokud máte zájem o informace týkající se omezení vlivů působení 
rádiofrekvenčních polí, nabízí Světová zdravotnická organizace 
(WHO) následující doporučení:
Bezpečnostní opatření: Současné vědecké informace nenaznačují 
žádno potřebu zvláštních opatření pro použití mobilních telefonů. 
Pokud má jednotlivý uživatel zájem, může omezit ovlivnění své 
osoby nebo svých dětí působením rádiofrekvenčního záření 
omezením délky volání, nebo použitím handsfree zařízení, které 
umožní udržet mobilní telefon v dostatečné vzdálenosti od hlavy 
a těla.
Další informace o tomto tématu naleznete na webové stránce 
organizace WHO na adrese http://www.who.int/peh-emf - 
Informační zpravodaj WHO 19�: červen �000.
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Bezpečnostní zásady pro vystavení vysokofrekvenčnímu 
záření

Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí 
(například ocelová konstrukce stavby).
Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného 
elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, 
reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem 
nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného 
výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení 
vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Vystavení vlivům vysokofrekvenčních signálů
Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Pokud 
je zapnutý, přijímá a vysílá rádiofrekvenční energii. Při komunikaci 
s telefonem systém zpracovávající volání ovládá úroveň výkonu 
vysílání telefonu.
Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní 
limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity 
jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny 
vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice 
se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve 
stanoveny mezinárodními normalizačními orgány: 

Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-199�
Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). 
Zpráva �6. 19�6
Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením 
(ICNIRP) 1996 
Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis 
č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou 
k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo 
zdravotní stav.

Vaše mobilní zařízení je navrženo tak, aby nepřekračovalo uvedené 
limity působení rádiových vln, doporučené mezinárodními 
směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou 
organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rezervy pro zajištění 
ochrany všech osob, bez ohledu na věku a zdravotní stav.
Směrnice používají měrnou jednotku, známou jako SAR (Specific 
Absorption Rate, specifická míra absorpce). Limit SAR pro mobilní 
zařízení je � W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při 
testování u ucha vyla 0.�5� W/kg na 10 g*.
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Protože mobilní zařízení nabízí celou řadu funkcí, mohou být 
používána v jiných polohách, například na těle, jak je popsáno v 
této uživatelské příručce**.
Protože hodnota SAR je měřena s využitím nejvyššího vysílacího 
výkonu zařízení, skutečná hodnota SAR tohoto zařízení za 
provozu je typicky taková, jak je uvedeno níže. Tak tomu je v 
důsledku automatických změn úrovně výkonu zařízení, které 
zaručují, že bude využit pouze minimálním výkon požadovaný 
pro komunikaci se sítí.
*Testy jsou prováděny v souladu s normou IEC PT6��09-1
**Informace o provozu při umístění u těla viz následující kapitola.
Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k 
zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je 
doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela 
v těsné blízkosti žádné části lidského těla.
Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze 
dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo 
upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a 
poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení 
doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení 
místních předpisů platných v dané zemi.
K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že 
vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření 
nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení 
vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se 
zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt 
s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, 
že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je 
nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon 
POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti 
baterie.
Shoda s úrovněmi SAR při činnosti zařízení neseného na těle 
je omezena na spony na opasek, pouzdra nebo podobné 
příslušenství, které v sestavě nemá žádné kovové součásti 
a zajišťuje odstup alespoň 1,5 cm mezi zařízením a tělem 
uživatele.
Pokud tyto pokyny nebude dodržovat, může to způsobit 
ovlivnění rádiofrekvenčním zářením, které přesáhne 
odpovídající limity směrnice.
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Informace o specifické míře absorpce
0.�5� w/kg na 10 g (hlava), 1.1� w/kg na 10 g (tělo) *
*POZNÁMKA: Hodnota 10 g SAR je měřena pro pásmo GSM/

GPRS/EGPRS 900/1�00 MHz a WCDMA/HSDPA 
pásmo I. Hodnota SAR pro tělo 1.1� w/kg na 10 g 
byla testována se zadní stranou zařízení v pouzdře 
ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Rušení v autech
Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na možné rušení 
elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání 
mobilních telefonů ve svých vozidlech, pokud součástí instalace 
není sadu hands-free s externí anténou.

Rušení funkcí lékařských přístrojů
Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. 
Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto 
přístroje zakázáno.
Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce 
tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti 
externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto 
informací vám může pomoci lékař.
Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, 
telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může 
být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční 
záření.

Naslouchátka
Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení 
některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na 
poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku 
a poraďte se o možných alternativách.
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Neionizační záření
Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti 
provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován 
pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových 
zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a 
bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení 
anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.
Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití 
neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení 
kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti 
a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít 
k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu 
telefonu a zaručení toho, že 
vystavení lidského organizmu 
vysokofrekvenčnímu záření 
nepřekročí hodnoty stanovené 
v příslušných normách, zařízení 
vždy používejte jen v obvyklé 
poloze. Kontakt s oblastí antény 
může zhoršit kvalitu hovoru 
a způsobit, že zařízení bude 
pracovat na vyšší hladině výkonu, 
než je nezbytné. Zabráněním 
kontaktu s oblastí antény, když 
je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete 
optimálního výkonu antény a 
životnosti baterie.

Umístění 
antény

Elektrická bezpečnost
Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství.
Nepřipojujte k nekompatibilním výrobkům nebo příslušenství.
Dbejte na to, aby se kovové předměty, například mince nebo 
kroužky na klíče, dostaly do kontaktu se svorkami baterie nebo 
je zkratovaly.

Připojení k automobilu
Vyhledejte profesionální radu, pokud chcete rozhraní telefonu 
připojit k elektrickému systému vozidla.
Vadné a poškození výrobky

Nepokoušejte se rozebírat telefon nebo jeho příslušenství.
Servisní práce nebo opravy na telefonu nebo jeho příslušenství 
musí provádět pouze kvalifikovaný personál. 


•
•
•




•
•
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Všeobecné bezpečnostní zásady
Je vy sami jste zodpovědní za to, jak telefon používáte a za 
jakékoli důsledky jeho používání. Pokud je používání telefonu 
zakázáno, musíte jej vždy vypnout. Používání telefonu podléhá 
bezpečnostním opatřením určeným k ochraně uživatelů a jejich 
prostředí.

Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem
Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak 
jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní 
kapsy kalhot. Dále je doporučeno, abyste zařízení uchovávali 
v ochranném obalu a abyste k ovládání dotykového displeje 
používali pouze dotykové pero nebo prst. Na prasknutí displeje 
v důsledku nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá
Při dlouhodobém použití zařízen, například pro telefonování, 
nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. 
Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být 
považován za problém.
Věnujte pozornost servisnímu značení
Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních 
pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí 
uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným 
servisním technikem nebo dodavatelem.
Chraňte telefon

Vždy s telefonem a příslušenstvím zacházejte s péčí a 
uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.
Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství otevřenému ohni 
nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství tekutinám, vlhkému 
prostředí nebo vysoké vlhkosti.
Telefon ani jeho příslušenství nepouštějte na zem, neházejte s 
nimi ani je neohýbejte.
Pro čištění telefonu ani jeho příslušenství nepoužívejte 
agresivní chemikálie, čisticí prostředky ani aerosoly.
Telefon ani jeho příslušenství nenatírejte barvou.
Telefon ani jeho příslušenství se nepokoušejte rozebírat, to 
může dělat jen pověřený personál.
Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství extrémním 
teplotám, minimálně –�0 a maximálně 50 stupňů Celsia.
Pokud jde o likvidaci elektronických výrobků, zjistěte si prosím 
místní předpisy.
Nenoste telefon v zadní kapse, protože kdybyste se posadili, 
mohl by se zlomit.








•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Poškození vyžadující opravu
V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a 
požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele 
o odbornou opravu:

Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl 
nějaký předmět.
Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.

Zabraňte působení tepla
Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými 
jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení 
(včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
Zabraňte působení vlhkosti
Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty
Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými 
teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i 
uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, 
před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.
UPOZORNĚNÍ:  Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou 

teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak 
před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby 
získalo teplotu okolního prostředí.

Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku
Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných 
otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto 
otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny.
Airbagy
Nedávejte telefon do prostoru před airbagem ani do prostoru, 
kam zasáhne aktivovaný airbag. Uložte si telefon bezpečně, než 
se ve vozidle vydáte na cestu.
Upevňovací příslušenství
Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, 
trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo 
odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito 
výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.
Vyvarujte se nestabilního upevnění
Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku. 



•

•
•
•
•
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Používejte výrobek jen se schváleným vybavením
Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a 
volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití 
s tímto zařízením.
Nastavení hlasitosti
Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství 
snižte hlasitost přístroje.
Čištění
Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. 
Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Používejte k čištění 
vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu. 
Malé děti
Nenechávejte telefon ani jeho příslušenství v dosahu malých 
dětí ani jim nedovolujte, aby si s nimi hrály. Mohly by poranit 
sebe nebo druhé nebo by mohly nechtěně telefon poškodit. 
Váš telefon obsahuje malé části s ostrými okraji, které mohou 
způsobit poranění nebo které by se mohly odpojit a způsobit 
riziko udušení.
Zranění způsobená opakovaným pohybem
Pro minimalizaci rizika RSI při psaní zpráv nebo hraní her na 
vašem telefonu:

Nesvírejte telefon příliš
Tlačítka tiskněte zlehka
Používejte speciální funkce telefonu, které minimalizují počet 
tlačítek, které je nutné stisknout, například šablony zpráv a 
predikativní text.
Dělejte si mnoho přestávek, abyste se mohli protáhnout a 
uvolnit se. 

Strojní zařízení v provozu
Pro snížení rizika nehody je nutné věnovat plnou pozornost 
strojnímu zařízení, které je v provozu.

Elektrostatický výboj
Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM. 
Hlasitý hluk
Tento telefon je schopen vytvořit značný hluk, který může 
poškodit váš sluch.
Tísňová volání
Tento telefon, podobně jako jiné bezdrátové telefony, využívají 
rádiové signály, které nemohou garantovat připojení za všech 
podmínek. Při tísňovém volání se tedy na nemůžete plně 
spolehnout na žádný bezdrátový telefon.











•
•
•

•
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Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo 
modelu PB99200. 
K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení 
používejte s výrobkem PB99200 pouze níže uvedené příslušenství.
Baterie má přiřazené číslo modelu BB99100.
POZNÁMKA: Tento výrobek je určen k použití se schváleným 

omezeným zdrojem napájení třídy � o 
stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem 
nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii
Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice 
R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (�00�/10�/EC) a směrnice o 
nízkém napětí (�006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropské 
unie. 
Soulad s těmito směrnicemi předpokládá dodržování následujících 
evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající 
mezinárodní normy):

ETSI EN�01 ��9-1
ETSI EN�01 ��9-� 
ETSI EN�01 ��9-� 
ETSI EN�01 ��9-1�
ETSI EN�01 ��9-��
EN�00 ���
EN�00 ��0-� 
EN�01 511
EN�01 90�-1
EN�01 90�-�
EN50�60/EN6��09_1/EN6��11
EN60950-1 (IEC 60950-1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

Telecommunications & Internet Association (TIA) – 
bezpečnostní informace
Kardiostimulátory
Asociace Health Industry Manufacturers Association 
doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem 
a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15 cm (6 palce), 
aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato 
doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními 
programu Wireless Technology Research. 
Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 
15  cm (6 palce) od kardiostimulátoru.
Nenoste telefon v náprsní kapse.
Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, 
abyste minimalizovali možnost rušení. V případě 
sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned 
vypněte.

Naslouchátka
Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení 
některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na 
poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku 
a poraďte se o možných alternativách.

Upozornění OEEZ (WEEE)
Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém 
a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 
1�. února �00�, představuje významnou změnu v zacházení 
s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti. 
Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále 
podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem 
obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.
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Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku 
nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek 
nesmí být likvidován jako součást komunálního 
odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého 
odpadního elektrického a elektronického zařízení ve 
vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci 
tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným 
sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického 
a elektronického zařízení v době likvidace budeme 
moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou 
recyklací odpadního elektrického a elektronického 
zařízení bude dále zajištěno zachování lidského 
zdraví a životního prostředí. Další informace týkající 
se likvidace a recyklace odpadního elektrického 
a elektronického zařízení a sběrných míst získáte 
na městském zastupitelstvu, u služby likvidace 
komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení 
zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady �00�/95/ES ze dne ��. ledna �00� o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních (RoHS) v aktualizovaném znění.
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23, Xinghua Rd., 
  Taoyuan 330, Taiwan 

     
HTC Corporation

PROHLÁŠENÍ O SHOD
Ur eno pro EU 

Pro toto za ízení:

Smartphone                                                             

(Popis produktu) 

HTC Desire A8181 (PB99200)                                         

 (Název produktu) 

HTC Corporation                   

(Název výrobce) 

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan        

 (Adresa výrobce) 

Tímto se potvrzuje, že za ízení odpovídá nezbytným požadavk m lánku 3 sm rnice R&TTE 1995/5/ES, 

pokud se používá pro zamýšlený ú el a jsou dodrženy následující normy: 

1. Zdraví ( lánek 3.1.a sm rnice R&TTE) 

Platné normy: EN 50360:2001, EN 62209-1:2006, EN62311:2008, _

2. Bezpe nost ( lánek 3.1.a sm rnice R&TTE) 

Platné normy: EN 60950-1:2006+A11:2009

3. Elektromagnetická kompatibilita ( lánek 3.1.b sm rnice R&TTE) 

Platné normy: EN 301489-1 v1.8.1:2008, EN 301489-3 v1.4.1:2002, EN 301489-7 v1.3.1: 

2005, EN 301489-17 v1.3.2:2008, EN 301489-24 v1.4.1:2007 

4. Ú inné využívání rádiového frekven ního spektra ( lánek 3.2 sm rnice R&TTE) 

Platné normy: EN 301511 v9.0.2:2003, EN 301908-1 v3.2.1:2006, EN 301908-2 v3.2.1:2007, EN 

300328 v1.7.1: 2006, EN 300 440-1 V1.4.1, EN 300440-2 v1.3.1:2009, 

Osoba zodpov dná za toto prohlášení: 

Philip Blair                                  

(Jméno a podpis) 

Produktu editel                     

(Pozice / titul) 

Velká Británie          2010/02/22          

(Místo)      (Datum) 
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