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Začíname
Prevedieme vás úvodným nastavením a poradíme vám, 
kde môžete nájsť ďalšie informácie o vašom telefóne a jeho 
skvelých funkciách.

Varovanie:  nepoužívajte fóliu na ochranu obrazovky v 
prípade ohybnej obrazovky. Spôsobí to poškodenie telefónu.

Poznámka:  ak chcete použiť náhlavnú súpravu, ktorá sa 
dodáva spolu s telefónom, zapojte ju do portu USB-C, ktorý 
slúži na nabíjanie a aj ako zvukový port. V prípade náhlavnej 
súpravy s 3,5 mm konektorom použite dodávaný adaptér 
USB-C/3,5 mm.
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Zapnutie
Stlačte a podržte tlačidlo Vypnúť a potom vykonajte prvotné 
nastavenie podľa pokynov. Keď ste pripravení, ťuknite na 
položky  Moto >  > Tipy pre Razr a preskúmajte, čo 
úžasné váš nový telefón dokáže.

Poznámka:  na zaistenie toho najlepšieho priebehu nabíjania 
používajte nabíjačku Motorola, ktorá sa dodáva spolu  
s telefónom. Neodporúčame používať iné nabíjačky.



eSIM
Váš telefón je vybavený službou eSIM – elektronickou kartou 
SIM. Vďaka službe eSIM doň už nemusíte vkladať kartu SIM. 
Už sa v ňom nachádza.

Podrobné informácie vám poskytne váš poskytovateľ služby.

Upozornenie:  telefón neobsahuje žiadne karty, ktoré by sa 
dali vybrať – žiadnu kartu SIM ani pamäťovú kartu microSD 
– a nemá žiadne sloty na karty, ktoré by sa dali vložiť alebo 
vybrať. Mikrofón

Neodoberateľný 
zadný kryt



Balenie si nechajte
Okrem toho, že slúži ako stojan na telefón, dokáže aj 
zosilniť zvuk.



Puzdro na príslušenstvo
Praktické skladacie puzdro môžete použiť na prenášanie 
nabíjačky, kábla a slúchadiel. 



Pomocník a ďalšie informácie
Získajte odpovede, aktualizácie a informácie:
• Pomocníka nájdete tu: na domovskej obrazovke 

potiahnite prstom nahor a ťuknite na položky 
Nastavenia > Pomocník. Tu získate ďalšie informácie 
a podporu.

• Získajte viac: získajte softvér, používateľské príručky 
a ďalšie položky na adrese www.motorola.com/myrazr.

• Získajte aplikácie: ak si chcete prezrieť alebo stiahnuť 
aplikácie, ťuknite na položku Obchod Play.

• Pridajte sa ku konverzácii: nájdete nás na sieťach 
YouTube™, Facebook™ a Twitter. 

Kde nájdem právne, bezpečnostné 
a regulačné informácie?
Tieto dôležité informácie sú k dispozícii prostredníctvom 
ponuky Nastavenia v telefóne a na webe. Pozrite si tieto 
materiály skôr, než začnete telefón používať. V telefóne 
s pripojením na internet získate prístup k týmto materiálom 
tak, že na domovskej obrazovke potiahnete prstom nahor 
a ťuknete na položky Nastavenia > Systém > Právne 
informácie (Android 9) alebo Nastavenia > Informácie o 
telefóne > Právne informácie (Android 10) a vyberiete tému. 
Ak chcete získať prístup k materiálom na webe, navštívte 
lokalitu www.motorola.com/device-legal.
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