
Užívateľské informácie

Ďakujeme, že ste si zakúpili mobilný telefón MAXCOM Smart 
MS457 LTE Strong. Prečítajte si prosím nasledujúce inštrukcie, 
aby bola zachovaná optimálna funkčnosť tohto telefónu.

Produkty našej spoločnosti sú certifikované a pred opustením 
továrne absolvujú štandardnú výstupnú kontrolu a vodotesné 
testy. Všeobecne je však ťažké identifikovať faktory 
poškodenia, ktoré sú spôsobené vodou. Preto sa uvádza, že 
poškodenie vodou pre už zakúpené výrobky je mimo rozsahu 
bezplatnej výmeny „poškodené za nové“, bezplatnú údržbu 
alebo vrátenie kúpnej sumy.
Operačný systém (OS) môže byť aktualizovaný len oficiálnou 
cestou. V prípade, že užívateľ používa neoficiálny systém, musí 
znášať bezpečnostné riziko a straty, ktoré z tohto vyplývajú 
(možné riziká zahŕňajú únik osobných informácii, automatické 
odosielanie SMS, zisťovanie polohy a pod.).

Kvapôčky vody na displeji zariadenia môžu mať vplyv na 
citlivosť dotykovej obrazovky, prípadne môžu spôsobiť 
dočasnú nefunkčnosť.

Prehlásenie

V rozsahu, ktorý je prípustný podľa platných zákonov, nebude 
spoločnosť Maxcom kompenzovať žiadne osobitné, spojené, 
nepriame alebo sekundárne škody, ktoré vzniknú použitím 
príslušného obsahu alebo opisu v tejto príručke. Rovnako tak 
nebude kompenzovaná strata zisku, osobných údajov, dobrej 
povesti alebo očakávaných úspor. Maximálna zodpovednosť za 
akúkoľvek stratu je obmedzená na výšku kúpnej ceny (reálne 
škody budú kompenzované podľa platných ustanovení 
jednotlivých zákonov, pokiaľ sa nejedná o prípad osobného 
zranenia).

Bezpečnosť a ochrana životného prostredia

Pre príjem alebo uskutočnenie hovorov počas vedenia 
motorového vozidla používajte sadu „voľné ruky“ (hands-free), 
alebo mobilný telefón použite až po zaparkovaní vozidla.

Vypnite mobilný telefón ak sa nachádzate v blízkosti 
zdravotníckych zariadení, ktoré sú označené "Zákaz používania 
bezdrôtových zariadení" alebo ak ste v nemocnici.

Vypnite mobilný telefón na palube lietadla a zároveň skontrolujte 
nastavenia budíka alebo automatického zapnutia tak, aby ste 
zabránili automatickému zapnutiu.

Nepoužívajte mobilný telefón v prostredí s príliš vysokou alebo 
príliš nízkou teplotou. Telefón nevystavujte intenzívnemu 
slnečnému svetlu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou najmä 
počas búrky.

Použité akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym 
odpadom. Likvidujte ich na miestach a spôsobom na to určeným.

Uistite sa, že kryt batérie, uzamykacia skrutka, gumové zátky 
slúchadiel a USB sú perfektne uzavreté, a tým je zabezpečená 
vodotesnosť a prachotesnosť zariadenia, a to najmä ak používate 
zariadenie v blízkosti vody, alebo ak sa telefón môže dostať do 
kontaktu s vodou alebo prašným prostredím.

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti čerpacích staníc 
pohonných hmôt, alebo v blízkosti horľavých látok a chemikálií.

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa používajú výbušné látky. 
Na miestach, kde dochádza k riadeným odstrelom, telefón vypnite 
a riaďte sa bezpečnostnými pokynmi.

Pre zabezpečenie optimálneho výkonu používajte výhradne 
originálne príslušenstvo a akumulátory. Nepripájajte žiadne 
nekompatibilné príslušenstvo.

Mobilný telefón nerozoberajte. V prípade akejkoľvek poruchy 
navštívte autorizované servisné stredisko.

Mobilný telefón používajte v rámci pokrytia mobilnej telefónnej 
siete.

Tento mobilný telefón môžete použiť na priame volanie čísla 112 
pre pripojenie k tiesňovej linke.

Aby ste predišli strate údajov, pravidelne zálohujte dôležité 
informácie, ktoré sú uložené na Vašom zariadení.

Začíname

Vzhľad zariadenia a popis tlačidiel

Konektor slúchadiel

Tlačidlo napájania

Tlačidlo späť

SIM karta

Fotoaparát

Tlačidlo domov

Hlasitosť

Tlačidlo menu

Mikro USB

Uvedenie do prevádzky

1. Otvorte prachotesný gumený kryt

2. Vytiahnite držiak kariet, umiestnite do neho karty tak,
     ako je zobrazené na obrázku

3. Zasuňte držiak kariet do telefónu a otvor uzavrite
    krytom



Návod na 
použitie

4. Nabíjanie

5. Zapnutie a vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo (ak operačný systém
mobilného telefónu nereaguje, stlačte toto tlačidlo na
približne 10 sekúnd, zariadenie sa reštartuje)

6. Upozornenie
ź Pred vstupom do vody zatvorte všetky otvory. Ubezpečte sa, že v okolí 

gumených tesnení a na jednotlivých otvoroch nie sú žiadne chĺpky, vlasy, zrnká 
piesku alebo iné častice, ktoré môžu znížiť tesnosť jednotlivých častí,

ź Vodotesnosť: 30 minút, až do 1,5 m. Väčší ponor môže znížiť výkon , resp. môže  
spôsobiť deštrukciu zariadenia,

ź MIL-STD-810: pád z výšky 2m, nepriepustné proti prachu, mikročastiam 
a odolné proti vibráciám,

ź Zvuk zvonenia môže byť po ponore do vody mierne zmenený, po vysušení sa 
zvuk obnoví.

Aby sa zabránilo vniknutiu vody a prachu uistite sa, že kryt 
akumulátora, uzamykacia skrutka, gumové zátky slúchadiel a USB 
sú perfektne uzavreté. 
V zvyšku tohto návodu už toto upozornenie nebude výslovne 
uvedené.

Pred vložením alebo odobratím SIM karty mobilný telefón 
vypnite a odpojte nabíjačku.

Špecifikácia mobilného telefónu

Príprava pred ponorením do vody

Typ zariadenia 4G super tenký, odolný, smart telefón

Operačný systém Android OS у.м

Frekvencie GSM / GRPS / EDGE: 850/900/1800/1900
WCDMA: 850/900/2100
FDD-LTE: B1/3/7/8/20   TDD-LTE:B40

Veľkosť 148,5 x 78,1 x 12,8 mm

Váha 210g

Procesor MTK 6737 Quad core

Pamäť ROM: 16GB
RAM: 2GB
maximálna kapacita Micro SD: 128GB

Displej 12,7cm HD / rozlíšenie 720 x 1280 pix

Typ siete FDD/TDD-LTE, WCDMA, GPRS, EDGE, WAP

Kapacita akumulátora 4000mAh

Prevádzková teplota -40 °C až 70 °C

Čas hovoru 25 hodín

Pohotovostný čas Približne 420 hodín (závisí od aktuálnych 
podmienok a použitého typu siete)

Fotografie a video Predná kamera: 2 MP   Zadná kamera: 8 MP
Fotografie max 3120 x 4280 pix
Blesk

Audio a video prehrávač Audio súbory: MP3, MIDI, AMR, AAC, WAV
Video súbory: MPEG4, 3GP, MP4, AVI, MJPG

GPS Podporované

FM / nahrávanie / MP3 Podporované

Konektor slúchadiel 3,5mm konektor

Senzory G-senzor, proximity, svetlo, gyroskop

Úroveň ochrany IP68

Vodotesné zátky: pre dosiahnutie 
vodotesnosti sa uistite, že spodná 
aj horná vodotesná zátka tesní 
a obe sú správne uzavreté

Pred ponorením do vody uzavrite všetky otvory (podrobnosti nájdete 
v častiach o inštalácii a odstránení karty SIM / Micro SD karty a batérie,

Ubezpečte sa, že v okolí gumených tesnení a na jednotlivých otvoroch nie 
sú žiadne chĺpky, vlasy, zrnká piesku alebo iné častice, ktoré môžu znížiť 
tesnosť jednotlivých častí.

Údržba po vybratí z vody
Po vybratí telefónu z vody žiadnu časť telefónu neotvárajte kým nebude 
tento úplne suchý,

Jednotlivé kryty otvárajte keď sú smerom dolu, aby sa zabránilo 
dodatočnému vniknutiu vody,
Zotrite vodné kvapky z reproduktora telefónu, slúchadla a mikrofónu 
a následne ho umiestnite na suché a dobre vetrané miesto. Nepoužívajte 
elektrické sušičky alebo fény.

Je zakázané
ź Nepoužívajte telefón v horúcich termálnych prameňoch alebo 

v horúcej vode, nakoľko vodotesné tesnenia sú z mäkkej gumy 
a vysoká teplota môže spôsobiť vniknutie vody do telefónu,

ź Nikdy neotvárajte kryt akumulátora ak je tento stále mokrý,

ź Na umývanie telefónu nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné 
chemické látky; používajte len čistú vodu.

Navigácia v menu

ź Držanie telefónu 
Anténu zariadenia nezakrývajte rukami alebo inými predmetmi. Toto 
môže spôsobiť oslabenie alebo blokovanie signálu 

ź Nastavenie hlasitosti 
Pre úpravu hlasitosti použite tlačidlá na boku telefónu, rovnako nastavte 
hlasitosť reproduktoru pri prehrávaní hudby alebo videí

ź Zapnutie a vypnutie zariadenia
Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete telefón
Pri zapnutom zariadení stlačte a podržte tlačidlo napájania, zvoľte Vypnúť 
pre vypnutie zariadenia

Poznámka
V oblastiach, kde je obmedzené alebo zakázané používanie bezdrôtových 
zariadení (napríklad v lietadlách, nemocniciach a pod.), postupujte podľa 
upozornení a pokynov autorizovaných pracovníkov. Telefón môžete 
prepnúť do režimu Lietadlo, čím zariadenie odpojíte od všetkých 
mobilných a bezdrôtových sietí.

Dotyková obrazovka

ź Jednoduché kliknutie
Jednoduchým rýchlym dotykom na displej vyberiete ikonu alebo 
možnosť. Napríklad klepnutím na "Telefón" otvoríte telefónnu klávesnicu 

ź Dvoj kliknutie
Funkcia priblíženie / oddialenie. Napr. pri prezeraní obrázkov alebo 
webových stránok pre zväčšenie / zmenšenie dvakrát poklepte

ź Dlhé podržanie
Priložením prsta a podržaním na aktuálnej ponuke, ikone alebo poli 
zobrazíte ďalšie možnosti ovládania

Napríklad:
1. Dlhým podržaním ikony v zozname aplikácií presuňte túto ikonu na 

domovskú obrazovku,
2. Dlhým podržaním na prázdnom mieste na domovskej obrazovke sa 

zobrazí ponuka pre zmenu tapety.

Tipy pre Android

ź Snímka obrazovky 
Snímku obrazovky urobíte pomocou súčasného stlačenia a podržania 
tlačidla napájanie a tlačidla zníženie hlasitosti, až kým nezaznie zvuk 
fotoaparátu. Snímka obrazovky sa uloží vo fotogalérii.

ź Tipy pre zníženie spotreby energie

ź Zastavte všetky nepotrebné, ale bežiace procesy: stlačte a podržte 
tlačidlo domov, vyberte príslušnú aplikáciu a posunutím doľava ju 
ukončite,

ź Zníženie jasu displeja: pri optimálnom znížení jasu obrazovky sa 
všeobecne predlžuje čas výdrže akumulátora,

ź Vypnite služby pre bezdrôtovú komunikáciu, ak ich práve 
nepoužívate, napr. WLAN, Bluetooth, GPS, mobilné dátové služby, 
a pod.

Pamäťová karta

ź  Tipy pre ukladanie dát 
Pre kopírovanie alebo presúvanie súborov z / do počítača môžete 
použiť USB dátový kábel. Súbory MP3 sa ukladajú do súboru „My 
music“, súbory vo formáte MP4 alebo AVI sa ukladajú do priečinku 
„Videos“ a fotografie sú uložené v priečinku „DCIM“.

Poznámka
Pred odpojením USB kábla najskôr zvoľte položku „odpojiť USB úložisko“, 
predídete tým možnej strate dát.
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