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Vážený zákazníku. Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon UleFone 
Power Armor 14. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě 
tento uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o 
samotném telefonu, ale také o používání a funkcích operačního systému 
Google Android. Detailnější informace a pokyny týkající se vašeho 
operačního systému pak najdete na stránkách výrobce systému, tedy 
www.android.com. Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané 
země, regionu, nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel 
nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a 
negarantuje jejich správnou funkčnost. 
S outdoorovým smartphonem UleFone Power Armor 14 si můžete být jisti 
nejen jeho vysokou odolností vůči vodě, prachu či pádům, ale také 
pokročilou výbavou obsahující vše, co se vám bude hodit v práci i při 
odpočinku. Nabízí rychlé reakce díky osmijádrovému procesoru i slušný 
prostor 4+64 GB. Jeho specialitkou je navíc technologie infračerveného 
měření vzdálenosti. Zaujme i extrémní výdrží až 5 dní díky baterii s 
extrémní kapacitou 10 000 mAh nebo bezdrátové nabíjení výkonem až 15 
W. Stejně tak zaujme ale i trojitý fotoaparát na zadní straně či 
například programovatelná klávesa. Poradí si navíc současně se dvěma SIM 
kartami a také umožní třeba bezkontaktně platit se službou Google Pay.         
 
                            

 

               
Základní seznámení se systémem Google Android a první spuštění 
telefonu 
Vložte do telefonu karty nano SIM případně micro SD kartu. Následně 
podržením tlačítka power zapněte telefon. Objeví se Vám úvodní obrazovka 
instalace Android systému na které vyberete příslušný jazyk instalace a dále 
postupujte v souladu s  jednotlivými pokyny instalace. Řadu kroků 
v průběhu instalace lze přeskočit a vrátit se k nim dodatečně v nastavení 
systému. 
 

 

 
Domovské obrazovky  

      
Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke 
všem funkcím vašeho telefonu. Domovská obrazovka se skládá z několika 
panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo.  
Klepnutím na volbu se vrátíte na domovskou obrazovku. 
 
 
 

 
 
 
Rychlý přístup k nastavení telefonu 
Přetáhněte prstem horní informační pruh v Hlavní obrazovce směrem dolů 
pro zobrazení některých informací jako například zapnutí/vypnutí WiFi sítě, 
Bluetooth, Datové přenosy, Režim letadlo, Svítilnu, 
Umístění, Zvukové profily nebo Otisk obrazovky Operační systém Android 
byl vytvořen firmou Google a 
proto je v telefonu možno nalézt některé jeho aplikace. Další aplikace a hry 
je možno nainstalovat z Obchodu 

Play - k tomu je nutné založit si 
Google účet (Nastavení > Účty > 
Přidat účet).V menu Nastavení 
si telefon měnit řadu funkcí 
podle vašich potřeb: 
Jazyk a zadávání 
Možnost změny jazyka a metody 
zadávání. 
SIM management 
Spravujte své SIM karty: vyberte 
primární SIM kartu. Aktivujte 
nebo deaktivujte mobilní data 
zvlášť pro každou 
nainstalovanou SIM. Aktivujte 
nebo deaktivujte nastavení 
roamingu. 
Wi-Fi 
Nastavení připojení 
k dostupných hotspotům, 
respektive routerům.  
Zvuk / Zvukové profily 
Nastavení vlastních a předdefinovaných profilů, hlasitostí, zvuků při dotyku i 
vyzvánění. 
Displej 
Nastavení jasu; Tapeta; Autom. otočení obrazovky; Velikost písma 
Úložiště 
Zjištění dostupné paměti.  
Baterie 
Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití.  

Aplikace 
Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. 
Zde můžete vidět všechny stažené a 
spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci 
můžete zjistit, kolik zabírá paměti, vynutit 
ukončení, přesunout na jiné úložiště nebo 
odinstalovat. 
Přístup k poloze 
Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes 
WiFi připojení nebo GPS. GPS signál může 
být slabší podle místa. 
K využívání určování polohy je třeba v 
nastavení zapnout Satelity GPS, případně 
také zaškrtnout Poloha Wi-Fi a mobilní sítě. 
Zabezpečení 
Zde můžete nakonfigurovat přístup na 

obrazovku, k dispozici jsou následující možnosti (může se lišit podle 
modelu): Žádný,Tažením, Odemknutí obličejem, Odemknout hlasem, Gesto, 
Pin a Heslo, čtečka otisků prstů. 
Zálohování a obnovení dat 
Zde můžete přes Obnovení továrních dat resetovat systém do původního 
nastavení. 
Přidat účet 
Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu. 
Datum a čas 
Nastavení data, času, zóny a formátu hodin. 
Info o telefonu 
Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.  
 

http://www.android.com/


Další funkce a nastavení systému Android 

Přizpůsobení tapety  

Jako tapetu domovské obrazovky si můžete vybrat svoji oblíbenou 
fotografii. Buď si můžete vybrat z ostupných tapet, nebo můžete použít 

jakýkoli vyfotografovaný snímek. Na domovské obrazovce klepnutím na 

volbu > Tapeta. Vyberte obrázek a klepněte na volbu Nastavit tapetu.  

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku  
Na domovské obrazovce klepnutím na volbu otevřete výpis nabídky. 

Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.  

Přetáhněte ji na náhled panelu.  

Odstranění položky z domovské obrazovky  
Klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a podržte ji. Přetáhněte 

položku na volbu Odstranit. Když volba Odstranit zrudne, uvolněte položku.  

Tipy k dotykovému ovládání  

Dotykový displej ovládejte výhradně pomocí prstů. Klepnutí slouží k 
otevření aplikace, k výběru položky v nabídce, ke stisknutí tlačítka na 

obrazovce nebo k zadání znaku pomocí klávesnice na obrazovce.  

Klepněte na položku a podržte ji stisknutou po dobu více než 2 sekund, čímž 

zobrazíte dostupné volby.  
Rychlým tažením prstu svisle nebo vodorovně po obrazovce přecházíte na 

jiné stránky domovské obrazovky, rolujete dokumentem a mnoho dalšího. 

Svislým přetažením prstu po obrazovce otevřete rozevírací nabídku. Rolovat 

nahoru a dolů lze pomocí přetahování obrazovky. Odtáhněte po obrazovce 
dva prsty od sebe a webová stránka, mapa či obrázek se přiblíží. Přitáhněte 

po obrazovce dva prsty k sobě a webová stránka, mapa či obrázek se oddálí. 

Posunutím vlevo nebo vpravo na domovské obrazovce nebo na obrazovce s 

aplikacemi zobrazíte jiný panel. Posunutím nahoru nebo dolů lze rolovat při 
prohlížení webu nebo seznamu, jako je například seznam kontaktů.  

Optimalizace výkonu baterie  

Zde se dozvíte několik rad, jak optimalizovat výkon baterie. Vždy se ujistěte, 

že je profil vašeho telefonu správně nastaven, aby vyhovoval vašemu typu 
používání. Pokud nepoužíváte Bluetooth, Wi-Fi, GPS nebo jiné aplikace, 

vypněte je. Nastavte intenzitu podsvícení displeje na nízkou či střední 

hodnotu a na nejkratší možný čas. Nepoužívejte a nepokládejte telefon v 

blízkosti magnetických objektů (např. rádio či televize) nebo na kovové 
povrchy, které mohou mít vliv na připojení k síti a velmi výrazně 

spotřebovat energii baterie.  

Volání  

Zahájení a ukončení hovoru Na domovské obrazovce nebo ve výpisu 
nabídky klepněte na volbu Telefon.  

Klepnutím otevřete číselník. Zadejte telefonní 

číslo a klepněte na symbol sluchátka. Přijetí 

hovoru, když vám volá některý z kontaktů, 
objeví se na obrazovce symbol příchozího 

hovoru. Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte 

na zelené sluchátko. Ztišení příchozího 

hovoru, stisknutím tlačítka napájení nebo 
tlačítka hlasitosti ztlumíte vyzvánění 

příchozího hovoru, aniž byste jej odmítli. 

Vyhledání kontaktu seznamem kontaktů 

můžete rolovat nahotu a dolů. Klepnutím na 
volbu a zadejte prvních několik písmen jména 

do řádku pro vyhledávání. Vyberte kontakt ze 

seznamu možností.  

Přidání nového kontaktu  

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Telefon. 

Klepnutím na otevřete číselník.  

Zadejte číslo, klepněte na volbu Přidat do kontaktů. Nebo přejitím do 
nabídky Lidé zobrazte seznam kontaktů.  

Klepnutím na volbu přidejte nový kontakt. 

Zprávy vám umožňují výměnu textových zpráv s ostatními zařízeními 

podporujícími službu SMS a MMS prostřednictvím mobilní sítě. Vaše 
odeslané a přijaté zprávy jsou přehledně seskupeny do konverzací podle 

jména kontaktu či telefonního čísla. Odeslání zprávy na domovské 

obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na Zprávy. A poté klepnutím na 

volbu zahajte vytváření nové zprávy. 
Kontrola zprávy  

V závislosti na nastavení oznamování váš telefon při přijetí zprávy přehraje 

zvuk, zavibruje nebo na chvíli zobrazí zprávu ve stavovém řádku. Na 

domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Zprávy. 
Chcete-li zkontrolovat zprávu, klepněte na konverzaci.  

Odpověď na zprávu  

Na obrazovce se zprávami klepněte na konverzaci obsahující zprávu. Do 

pole pro vkládání textu zadejte zprávu. Klepnutím na volbu zprávu odešlete.  
Nastavení emailu 
Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu E-mail. 
Pokud je to poprvé, co přidáváte do aplikace Pošta e-mailový účet, rovnou 
přejděte k dalšímu kroku. Pokud jste již přidali e-mailový účet, klepněte na 
volbu > Nastavení > Přidat účet. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj 
e-mailový účet. Jakmile dokončíte nastavování e-mailového 
Fotografování  

Zapněte fotoaparát. Změňte nastavení 
fotoaparátu v případě potřeby. 

Namiřte fotoaparát na objekt, který 

chcete fotografovat. Klepnutím na 

volbu vyfotografujete snímek.  
Záznam videa  

Zapněte fotoaparát. Jakmile jste 

připraveni zahájit záznam, klepněte na 

volbu videokamery . Chcete-li záznam 
ukončit, klepněte na volbu 

videokamery.  

Galerie  

Zobrazení fotografií, klepnutím na 
fotografii ji zobrazíte přes celou 

obrazovku. 

Přehrávač videa  

Přehrávač videa v telefonu můžete použít ke sledování videa.  
Přehrávač hudby  

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu. Aplikace 

Hudba je středobodem pro vaši oblíbenou hudbu, která je uložena v 

telefonu nebo je přehrávána prostřednictvím hudební služby.  

Použití služby Google Maps  
Služba Google Maps vám umožňuje sledování aktuální polohy a vytvoření 

podrobné trasy k cílovému místu. Rovněž nabízí nástroj pro vyhledávání, 

který vám pomůže na mapě najít body zájmu či adresy, nebo dokáže 

zobrazit konkrétní místa na úrovni ulic. 
 
Aktualizace operačního systému 
Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování zařízení. 
Pokud operační systém aktualizovat nebudete, na správnou funkci zařízení 

by to ovšem nemělo mít vliv. Aktualizace operačního systému může mít vliv 
na řádné fungování zařízení, zejména v případě chyby v jejím průběhu. 
Přečtěte si proto pozorně návod 
na aktualizaci ještě před jejím provedení! 
 
Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití 
• S telefonem zacházejte šetrně. Je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje 
citlivé elektronické součásti. Pokud jej upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, 
zdeformujete nebo vystavíte kapalinám, může dojít k jeho poškození. 
• Tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy 
a působením magnetického pole. Má omezenou odolnost vůči kovovým 
pilinám a jiným kovovým či prachovým částicím, které mohou dlouhodobým 
působením poškodit např. reproduktor nebo sluchátko. 
• Displej telefonu je vyroben z tvrzeného skla, které může prasknout po pádu 
na tvrdý povrch, pokud je vystaveno silnému nárazu nebo když je displej 
ohýbán či jinak deformován. Pokud je displej poškozen, 
nepokoušejte se jej opravit. Sklo popraskané v důsledku nesprávného použití 
nebo zneužití není kryto zárukou.  
• Mobilní telefon uleFone Armor získal certifikaci IP68. Ani tato norma však 
nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje. Telefon je vodotěsný a 
prachotěsný za předpokladu splnění následujících podmínek: všechny 
vstupní otvory jsou uzavřeny a telefon se neponoří hlouběji než 1.2 metru na 
30 minut; voda musí být sladká. Příležitostné použití v chlorovaných 
bazénech je možné za předpokladu, že telefon následně opláchnete čistou 
vodou. Nepoužívejte v mořské vodě ani bazénech se slanou vodou. 
Nesprávným používáním zařízení ztrácí záruka platnost. 
• Telefon okamžitě vyčistěte pokud se dostane do kontaktu s produkty, které 
mohou způsobit skvrny, jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej apod. 
Nepoužívejte čisticí prostředky na okna, čističe prodomácnost, aerosolové 
spreje, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva. 
• Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje 
nebo zdraví související stímto způsobem užití neneseme odpovědnost. 
• Nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, 
nenatírejte telefon barvou – všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a 
těsnost telefonu. 
• telefon byl testován a je v souladu s normami EU pro rádiové vlny, WiFi a 
Bluetooth. V případě, že chcete omezit vliv působení vysokofrekvenční 
energie, omezte čas přímého působení záření např. pomocí Bluetooth 
handsfree sady, případně udržujte větší vzdálenost mezi vaším tělem a 
telefonem. 
• Nikdy neopravujte telefon svépomocí, demontáž telefonu, včetně 
odstranění vnějších šroubů může způsobit jeho poškození, které není kryto 
zárukou. 
• Pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči 
prachu a vodě. 
•Neodpojujte přívodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, 
nahráváte nebo stahujete soubory, či aktualizujete firmware. Odpojení 
kabelu totiž může vést k chybě v systému, aplikaci nebo dokonce poškození. 
• Výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo 
přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už 
vzniknou jakýmkoliv způsobem. 
• K nabíjení telefonu používejte přiložený USB kabel a napájecí adaptér nebo 
kabely a napájecí adaptéry jiných certifikovaných výrobců. 
• Na zařízení nebo napájecím adaptéru nespěte, neumisťujte je pod deku 
nebo polštář nebo na tělo, je-li zařízení připojeno k napájecímu zdroji. Při 
používání a nabíjení je důležité udržovat telefon a jeho napájecí adaptér v 
prostoru s dobrým přístupem vzduchu. 



• Používání konektorů, zdířek a tlačítek K zasouvání konektorů do zdířek 
nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu ani silou nemačkejte tlačítka. Takovéto 
zacházení může vést k poškození, na něž se nevztahuje záruka. Pokud není 
možné zasunout konektor do zdířky bez použití síly, pravděpodobně nejsou 
kompatibilní. Zkontrolujte, zda zasunutí konektoru nebrání cizí tělesa a zda 
je konektor vůči zdířce ve správné poloze. 
• Pokud se kabel nebo konektor během používání zahřeje, přestane dobíjet 
nebo synchronizovat, odpojte jej od počítače nebo napájecího adaptéru a 
očistěte konektor měkkou, suchou textilií bez chlupů. K čištění konektoru 
nepoužívejte kapaliny ani čistící prostředky. 
• Některé uživatelské návyky mohou vést k roztřepení nebo přelomení 
kabelů. Kabel se jako jakýkoli jiný kovový drát či kabel při opakovaném 
ohýbání ve stejném místě oslabí nebo zlomí. Dbejte na to, aby se místo 
ostrých záhybů pozvolna stáčel. Pravidelně kontrolujte, zda se na něm 
nevyskytují uzly, zalomení, přehyby či jiné poškození. Pokud byste kteroukoli 
z těchto závad odhalili, přestaňte kabel USB používat. 
• V případě že je telefon připojen kabelem, tento zbytečně neohýbejte, 
netelefonujte, může dojít k poškození kabelu, či poškození USB konektoru 
telefonu.  
• Provozní teplota, telefon je určen pro práci při teplotě okolí v rozmezí 0 až 
35 °C a skladovat jej lze při teplotách od -20 do 45 °C. Skladování nebo 
provozování mimo tyto teplotní rozsahy může vést k jeho poškození a 
zkrácení životnosti baterií. Předcházejte náhlým změnám teploty nebo 
vlhkosti prostředí. Zahřátí telefonu při používání nebo při dobíjení baterie je 
normální. 
• Překročí-li vnitřní teplota telefonu běžnou provozní teplotu (například při 
delším umístění v rozpáleném autě nebo na přímém slunci), může se jeho 
aktivní regulace teploty projevit následujícími změnami: telefon se přestane 
nabíjet, ztlumí se displej, zobrazí se varování o teplotě, mohou se zavřít 
některé aplikace či vypnout telefon. 
• Vyhýbejte se extrémním teplotám prostředí. Vaše zařízení je konstruované 
tak, aby dobře fungovalo v širokém rozsahu teplot. Ovšem optimální teplotní 
rozmezí je 16 až 22° C. Je obzvlášť důležité nevystavovat zařízení teplotám 
vyšším než 35° C. Mohlo by dojít k trvalému omezení kapacity baterie. To 
znamená, že po nabití už baterie nevydrží napájet zařízení tak dlouho. 
Nabíjení zařízení při vysokých teplotách prostředí ji může poškodit ještě víc. 
Dokonce i uložení baterie v prostředí s vysokou teplotou ji může nenávratně 
poškodit. 
• Když zařízení používáte ve velmi chladném prostředí, můžete zaznamenat 
snížení výdrže baterie, ale tento stav je přechodný. Jakmile se teplota baterie 
vrátí do běžného provozního rozsahu, její výkon se vrátí do normálních 
hodnot 
• Při nabíjení je nutné sundat některé kryty. V některých typech pouzder 
může zařízení při nabíjení generovat nadměrné teplo, které může mít vliv na 
kapacitu baterie. Pokud si všimnete, že je zařízení při nabíjení horké, nejdřív 
ho vyndejte z pouzdra. 
• Při dlouhodobém skladování mějte zařízení zpola nabité. Pokud svoje 
zařízení chcete dlouhodobě skladovat, ovlivňují celkovou kondici baterie dva 
klíčové faktory: teplota okolního prostředí a procento nabití baterie při 
vypnutí zařízení před uložením. Proto doporučujeme následující: Baterii 
zařízení nevybíjejte nebo nenabíjejte úplně – nabijte ji přibližně na 50 %. Když 
zařízení skladujete s plně vybitou baterií, může dojít ke stavu hlubokého 
vybití, který způsobí, že baterie nebude schopná udržet nabití. A naopak když 
baterii delší dobu skladujete plně nabitou, může ztratit část své kapacity, což 
povede k její kratší výdrži. Zařízení vypněte, aby se baterie dál nepoužívala. 
Uložte zařízení v chladném a suchém prostředí při teplotě nižší než 32° C. 
Pokud zařízení plánujete skladovat déle než šest měsíců, nabijte ho každých 
šest měsíců na 50 % kapacity. 

• V závislosti na tom, jak dlouho svoje zařízení skladujete, může být po 
opětovném zprovoznění ve stavu úplného vybití baterie. 
• telefon nenabíjejte ani nepoužívejte v potenciálně výbušných prostředích, 
například u čerpacích stanic nebo v oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu 
rozptýleny chemikálie nebo částice (například kovový prach). Řiďte se 
výstražnými tabulemi a značeními. 
 
Bezpečnostní upozornění 
Provozní prostředí 
Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. 
Vyhnete se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí. Vypněte 
telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, 
chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a 
zranění. Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s 
palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon 
do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu. Během řízení auta 
nepokládejte telefon mimo přihrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na 
místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, 
nepoužívejte telefon. 
Ochrana zdraví 
Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které 
zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba 
kardiostimulátor, naslouchátka, atd.).  
Kardiostimulátor 
Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi 
telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm.  
Tísňové volání 
I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a 
funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby 
telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespoléhejte pouze 
na Váš telefon v případu nouze (jako například první pomoc).  
Využití baterie 
Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu 
používání telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii. Telefon 
spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto 
maximální 
doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na 
parametrech operátora. Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobití baterie, 
typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní 
doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou. 
Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí 
nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze 
zásuvky. Nepřipojujte anodou a katodou na baterii obráceně. 
Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo 
interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo 
tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero, atd.) uvnitř mohou 
anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. 
Proto pečlivě a samostatně uložte baterii. Výrobce nepřebírá žádnou 
odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou 
uživatele. 
Součásti telefonu 
Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie, 
atd.) držte mimo dosah dětí. Před vyjímáním baterie, telefon vypněte a 
odpojte od napájecího adaptéru. Jednotlivé díly telefonu nejsou 
voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou. Při odebírání 
jakéhokoliv dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí. Pokud 
baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované 
centrum podpory pro podrobnější diagnózu. 

Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v 
závislosti na jednotlivých 
verzích a updatech. 

Záruka se NEVZTAHUJE na: 
• instalaci jiného než originálního firmware poškození nebo absence plomb 
a ochranných prvků 
• elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené 
uživatelem používáním v rozporu s doporučenou péči, či jiným nevhodným 
používáním (např. prasklý displej nebo dotyková vrstva, 
prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí micro USB 
konektor, slot pro SIM karty, slot 
pro micro SD kartu nebo vstup pro sluchátka apod.) 
• poškození reproduktoru a sluchátka kovovými či jinými částicemi 
• poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená 
teplota apod. 
• vady vzniklé působením látek jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej, 
čisticí prostředky, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo 
abraziva, apod. 
• vadu vzniklou obvyklým opotřebením  
• baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní 
kapacitu jedná se o obvyklé opotřebení. Baterii lze dobíjet po omezený 
počet cyklů a poté ji je třeba vyměnit. Garantovaná životnost je 6 měsíců. 
• poškození neautorizovanou opravou 
• firmware telefonu, pokud tento vyžaduje aktualizaci z důvodu změn v 
parametrech sítě mobilních operátorů 
• vady funkce sítě operátora mobilních telefonů 
• úmyslné poškození 
 
Záruční a pozáruční servis 
Opravy a servis je možné provádět pouze v našem servisním místě (více na 
www.ulefoneshop.eu), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o 
záruku. 
 
Likvidace 
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu 
znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a 
elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti 
uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného 
komunálního odpadu. 
 
EU prohlášení o shodě. Tímto společnost EC&P Trading company s.r.o. 
prohlašuje, že uvedený mobilní telefon UleFone je v souladu s požadavky 

norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EC&P Trading company s.r.o. 

www.ulefoneshop.eu 
 
Vlastnosti: 
Základní informace 
Výška: 175,6mm 
Šířka: 82,5mm 
Tloušťka: 17,2mm 
Váha: 358,2g (včetně baterie) 
Baterie 10000mAh 
Vnitřní paměť 64GB 
Operační systém Android 11 
IP certifikace: IP68 , IP69K 
Displej 6.52" HD+   
Procesor & Paměť 
MediaTek Helio G35 processor,  
Octa Core, 2.3GHz 
4GB RAM, 64GB Storage (SD card Up to 256GB),  
10000mAh Li-Polymer baterie, Quick Charge:  
Kamery 

Zadní: 20MP Primary Camera, 2MP Macro Camera 

Přední: 16 MP 

Touch ID Response speed: 0.1s, Recognition angle: 360° 

Sensor: Capacitive touch sensor 

Paměť: 5 otisků 

Konektivita 

4G Network 

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 

LTE-TDD: B38/40 
3G Network 
WCDMA:B1/2/4/5/8 
2G Network 
GSM: B2/3/5/8 
SIM: Dual sim dual standby, Nano SIM + Nano SIM/ Nano SIM + TF 
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n 2.4G/5G 
Bluetooth® 5.0 
 

Sensory 
G-sensor, P-Sensor, L-sensor, Gyro, Electronic Compass, Touch Sensor, 
barometric sensor, NFC, GPS, GLONASS, Digital Compass 
Porty 
USB 2.0, Type-C 
Dual nano-SIM slot 
Obsah balení: 
Telefon x 1  
Nabíječka x 1  
USB kabel x 1  
 
 
 

Vzhled a specifikace a technické parametry mohou být změněny bez 
předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST / WARRANTY CARD 

Vážený zákazníku. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt. 
Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě uživatelský 
manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, 
ale také o používání a funkcích a podmínkách platných pro uplatnění 

záruky.  

Model   

sér.číslo, IMEI 1 / SN, IMEI 1 No. *   

Datum prodeje / Date of purchace   

    

Zákazník / Customer 

Jméno / Name   

Adresa / Address   

Tel. Kontakt / Phone contact   

e-mail   

    

Prodávající / Dealer 

Název / Name   

Adresa / Address   

Tel. Kontakt / Phone contact   

    

    

 ……………………….  ………………………. 

Prodávající, podpis, razítko Podpis kupujícího 

Dealer, signature, stamp Customer signature 

* povinný údaj  


