Český manuál Mobilní telefon
Cube1 mini-Q5f
CardPhone

Představení telefonu
Mobilní telefon Cube1 mini-Q5 je představitelem rodiny
mobilních telefonů bez operačního systému.
Nabízí bezkonkurenční ergonomii, jeho hlavní náplní je sloužit
jako druhý, pohotovostní mobil, vedle hlavního smartphonu,
se kterým může být spárován přes bluetooth.

Specifikace telefonu
Rozměry
Hmotnost
Podporovaná SIM
Displej
Konektor pro sluchátka
Baterie
Nabíjecí konektor
Doba nabíjení
Pohotovostní výdrž
Doba hovoru
Paměťové karty
GSM frekvence
Podpora volání
Podpora zpráv
Telefonní adresář
MP3
Budík
Kalendář
Kalkulačka
Nahrávání zvuku
Bluetooth
Anti Lost funkce
Krokoměr
Upozornění na dlouhé sezení
Jazyk

86 × 48 × 5,5 mm
42 g
microSIM
0,96“, černobílý, OLED
3,5 mm jack
280mAh, vestavěná
microUSB
0,5 – 2 hodiny
5-6 dnů
3,5 – 4 hodiny
microSD, max. 4 GB
900/1800 Mhz
Ano
Ano
Ano, 500 kontaktů
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Čeština, angličtina, němčina,
francouzština, ruština,
španělština, italština

Tlačítka a části
1)
Reproduktor
2)
Potvrzovací klávesa
3)
Zahájení hovoru
4)
Mikrofon
5)
OLED displej
6)
Zpět
7)
Ukončení hovoru,
vypnutí a zapnutí telefonu
8)
microUSB (nabíjecí)
konektor
9)
3,5mm jack
10)
Slot na microSD
karty
11)
Vypnutí telefon,
zámek vypnutého přístroje
12)
Slot na microSIM

Začínáme
Než začnete telefon používat, sejměte kryt chránící přístup
k SIM kartě a kartu vložte.
Upozornění: telefon má integrovanou baterii a zadní kryt
přístroje se proto nedá sejmout, kromě otvorů pro SIM a
microSD. Snaha o sejmutí celého zadního krytu může
znamenat poškození přístroje.
Sejmutí krytu SIM a vložení karty

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.
Vložte nehet do mezery mezi rámem telefonu a krytem na
SIM, který je v pravé horní části zadního krytu přístroje.
Vyvarujte se použití ostrých nástrojů, abyste telefon
nepoškodili.
Následně tlačte kryt SIM karty směrem k sobě, dokud jej
tlakem nevyloupnete.
Mobilní telefon využívá SIM karty typu microSIM. Kartu do
slotu vkládejte, jak je naznačeno na obrázku s popisem
telefonu, tj. výřez na kartě musí být při vkládání v pravé horní
části.
Sejmutí krytu pro microSD a vložení karty

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.
Vložte nehet do mezery mezi rámem telefonu a krytem na
SIM, který je v levé horní části zadního krytu přístroje.
Vyvarujte se použití ostrých nástrojů, abyste telefon
nepoškodili.

Následně tlačte kryt na microSD karty směrem k sobě, dokud
jej tlakem nevyloupnete.
Mobilní telefon využívá karty typu microSD. Kartu do slotu
vkládejte, jak je naznačeno na obrázku s popisem telefonu, tj.
výstupek na kartě musí být při vkládání ve spodu.
Váš telefon je testován s paměťovými kartami do velikosti 4
GB. Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe ty
s označení Class 10) od známých výrobců. Použití pomalých
karet může zpomalit odezvy celého telefonu.
Nabíjení baterie

Připojte kompatibilní nabíječku k elektrické síti a poté připojte
konec kabelu s konektorem typu microUSB do konektoru na
horní hraně telefonu. Telefon po několika okamžicích začne
signalizovat probíhající nabíjení baterie symbolem dobíjení na
displeji.
Nabití zcela vybitého telefonu je závislé na tom, zda je
aktuálně používán či nikoli. Při nabíjení se zadní část telefonu
zahřívá – jedná se o běžný jev.
Upozornění: pokud je baterie zcela vybitá, může trvat i několik
minut, než se indikátor nabíjení objeví. Buďte proto, prosím
trpěliví.
Telefon je možné nabíjet také prostřednictvím USB kabelu
připojeného k osobnímu počítači. V takovém případě však
mějte na paměti, že nabíjení bude probíhat pomaleji, než
v případě použití síťové nabíječky.

Upozornění: při nabíjení by se měla okolní teplota pohybovat
v rozmezí +5 - +40 stupňů Celsia.
Zapnutí telefonu

Telefon je možné uvést do provozu delším podržením
zapínacího tlačítka na přední straně. Start telefonu netrvá
déle než několik sekund.
Upozornění: aby bylo možné telefon zapnout a přístroj
následně reagoval, je nutné, aby byl odemknut pomocí
posuvné klávesy na levém boku přístroje. Odemčený přístroj
má posuvnou klávesu zatlačenou směrem dolů.
Po spuštění uvidíte na displeji telefonu pohotovostní menu,
kde je zobrazen čas, datum, zvukový profil, stav baterie a
rychlý přístup do menu a ke kontaktům. V případě, že již máte
v telefonu vloženu kartu SIM, uvidíte také název operátora a
úroveň signálu. Výchozí jazyk telefonu je nastaven na češtinu.

Základy používání
Ve vašem telefonu není obsažen otevřený operační systém,
není tudíž možné standardní nahrávání aplikací a programů,
jak je zvykem u operačních systémů typu Android nebo iOS.
Se smartphony lze mobil spárovat, jak bude popsáno v dalších
částech tohoto manuálu (kapitola Spárování telefonu
s externím zařízením)
Přinášíme vám několik rad pro rychlé zorientování:
•
•
•
•

•
•
•
•

Před prvním zapnutím do přístroje vložte SIM kartu,
jak je uvedeno na obrázku a popsáno v manuálu.
Telefon zapněte klávesou s červeným sluchátkem.
Posuvné tlačítko na boku přístroje musí být v dolní
pozici.
Klávesou s červeným sluchátkem potvrdíte i vypnutí
přístroje, k vypnutí lze použít i posuvné tlačítko na
levém boku.
Do menu se dostanete pomocí tlačítka menu. V menu
se pohybujte za pomocí směrových šipek. Volby se
potvrzují stiskem tlačítka menu, zpět se dostanete po
stisku klávesy Back.
K párování přes Bluetooth se dostanete rychlým
stiskem tlačítka BT.
K přehrávání hudby se dostanete rychlých stiskem
tlačítka Mp3.
Tichý režim zapnete a vypnete pomocí tlačítka se
symbolem #.
Telefon odemknete stiskem tlačítek Menu a následně
*.

Hlavní menu

Do hlavního menu se dostanete stiskem klávesy MENU. Menu
je rozděleno do jednotlivých nabídek a podmenu. Mezi
nabídkami menu se pohybujete za pomocí směrových šipek
vlevo a vpravo.
Potvrzení a zrušení možností u každého menu a podmenu
vidíte ve spodní části obrazovky a tlačítky MENU a BACK
příslušnou volbu vybíráte.

Funkce telefonu (bez spárování)
Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth lze komunikovat na vzdálenost
několika metrů s dalšími zařízeními vybavenými touto
technologií.
Zařízení Bluetooth – slouží pro přidání nového spárovaného
zařízení.
Bluetooth – slouží pro zapnutí Bluetooth, nastavení
viditelnosti telefonu pro Bluetooth a nastavení Bluetooth
jména telefonu.
Poznámka: podrobnější popis párování bude popsán
v následujících kapitolách (Spárování telefonu s externím
zařízením)
Telefonní seznam

Slouží pro zobrazení a práci s kontakty. Kontakty mohou být
buď uložené přímo v telefonu, nebo se zobrazují kontakty ze
spárovaného zařízení.
Mezi oběma seznamy přepínáte dlouhým podržením šipky
doprava nebo doleva.
Nový záznam přidáte, pokud jste na položce Přidat nový
záznam a vyberete tlačítkem MENU možnost Volba – Zvolit.
Ke kontaktu lze uložit jméno a číslo.
Prostřednictvím položky Volba – Nastavení adresáře lze
zobrazit stav paměti a možnost smazání všech záznamů.
Poznámka: do paměti přístroje se vejde 500 kontaktů.

Zprávy

Telefon umožňuje odesílání a příjem textových zpráv.
Zprávu vložíte přes položku Napsat zprávu a posléze vyberete,
komu zprávu odeslat. Lze zadat přímo číslo, nebo ho vložit
z adresáře.
Pokud zprávu rovnou nechcete odeslat, lze ji uložit a posléze
otevřít v podmenu Koncepty.
V Nastavení SMS – SIM můžete zvolit potvrzení o přijetí.
Zbývající volby by se měnit neměly.
Registr hovorů

Zobrazuje zmeškané, přijaté a uskutečněné hovory.
V Pokročilém nastavení lze navolit Blacklist na vybraná čísla,
způsob přijetí hovoru, opakované vytáčení a zobrazení délky
hovoru.
Vzdálené upozornění

Funguje jen při spárování s druhým přístrojem a doinstalování
aplikace.
Bude popsáno v další části manuálu (kapitola Funkce telefonu
při zapnutém spárování)
Vzdálená spoušť

Funguje jen při spárování s druhým přístrojem a doinstalování
aplikace.
Bude popsáno v další části manuálu (kapitola Funkce telefonu
při zapnutém spárování)

Anti lost

Funguje jen při spárování s druhým přístrojem.
Bude popsáno v další části manuálu (kapitola Spárování
telefonu s externím zařízením)
Krokoměr

Slouží k počítání kroků.
Funkce se spustí vybráním menu Krokoměr a položky
Krokoměr.
Správnost měření je závislá na nastavené hodnotě v položce
Nastavení kroků, kde se volí délka kroku.
V položce Nastavení hmotnost nastavíte svou váhu.
Položka Poslední záznam ukazuje výslednou hodnotu při
posledním použití funkce krokoměru.
Pohybová aktivita

Slouží ke kontrole pohybu, respektive jako upozornění na
dlouhou dobu bez pohybové aktivity.
Dobu upozornění nastavíte v podmenu Nastavení upozornění.
Multimédia

Přehrávač audio – přehrává skladby ze spárovaného zařízení
Zvukový rekordér – pro nahrávání zvuků; funguje pouze
s paměťovou kartou
FM rádio – rádio; funkční pouze s připojenými sluchátky
(nejsou součástí balení), která slouží jako anténa

Správa souborů – prohlížení obsahu paměťové karty
Organizér

Kalendář – zobrazení měsíců, bez možnosti přidávat nový
záznam
Alarm – možnost nastavení pět samostatných, opakovaných
alarmů
Kalkulačka – jednoduchá kalkulačka
Nastavení

Profily – výběr a možnost úpravy tří zvukových profilů.
V jejich rámci lze vybírat vyzvánění, jeho opakování, hlasitost,
zvuk a hlasitost zpráv, zvuk tlačítek a zvuk při zapnutí a
vypnutí.
Nastavení telefonu – změna časových údajů, jazyka přístroje,
zámku obrazovky, vibrací, leteckého režimu a ovládání
pohybem (ztlumení vyzvánění otočením mobilu)
Zkratky – možnost nastavení zkratek k vybraným funkcím
Nastavení zabezpečení – možnost přidání PIN na SIM kartu a
hesla při zapnutí telefonu
Obnovení – obnovení továrního nastavení; Do řádku Input
phone pass vložte kód 1112 a dojde k obnovení továrního
nastavení

Spárování telefonu s externím zařízením
Nainstalování aplikace

Aby mohli telefon komunikovat s dalším Bluetooth zařízením,
je nutné, aby se do druhého zařízení nainstalovala příslušná
aplikace.
V obchodě Google Play
vyhledejte aplikaci BT
Notification a nainstalujte ji do
telefonu.
Pro iOS není nutné nic
instalovat.
Spárování přes Bluetooth

V menu Bluetooth – Bluetooth tuto funkci zapněte. Ujistěte
se, že je Bluetooth zapnuté i na párovaném zařízení, a že je
toto viditelné.
Poté vyberte v menu Bluetooth volbu Bluetooth zařízení a
Hledání nového zařízení.
Po nalezení příslušného zařízení potvrďte, že jej chcete
spárovat a tuto možnost následně potvrďte i na druhém
zařízení.
Po provedení spárování můžete zvolit, že si mobil převezme
datum a čas z druhého zařízení.
Že je spárování aktivní poznáte z pohotovostního menu, kde
přibyl piktogram sluchátek a současně je zde ikonka
zobrazující zapnuté Bluetooth.

Nastavení aplikace

Aby se na telefonu správně
zobrazovaly notifikace, jsou
nutná doprovodná nastavení
v aplikaci BT Nofification
nainstalované ve spárovaném
zařízení.
Otevřete menu Accessibility
settings a následně vyberte BT
Notification zapnuto. Tato volba
povolí odesílání notifikací do
telefonu.
Zapněte dále volbu Notification
service.
V Notification app vybíráte, které aplikace mají do telefonu
odesílat upozornění při své aktivitě.
Upozornění: konkrétní příjem notifikací závisí na modelu
telefonu, ze kterého jsou odesílána a na jeho verzi operačního
systému Android.
Analogicky lze vybrat aplikace, jejichž upozornění bude
blokováno.
V sekci Phone service nastavujte zapnutí/vypnutí upozornění
na zprávy a hovory.
Poznámka: pro smartphony se systémem iOS funguje
automaticky upozornění na hovory a textové zprávy.

Funkce telefonu při zapnutém spárování
Telefonní seznam

Zobrazuje primárně kontakty z adresáře druhého zařízení.
Vyberte volbu Zobrazit pro prohlédnutí jména a telefonního
číslo.
Prostřednictvím následného výběru Volba můžete vybraný
kontakt vytočit (přes Bluetooth nebo jako lokální hovor
z mobilu), poslat textovou zprávu nebo číslo uložit do
adresáře v mobilu.
Zprávy

Textové zprávy lze odesílat prostřednictvím Bluetooth. Po
napsání zprávy a výběru příjemce stačí zvolit, že se zpráva má
poslat přes Bluetooth. Zpráva se odešle a příjemci se zobrazí
číslo spárovaného telefonu.
Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se
systémem iOS.
Registr hovorů

Zobrazuje zmeškané, uskutečněné a přijaté hovory ze
spárovaného zařízení.
Vzdálené upozornění

Zobrazuje poslední upozornění, které bylo přes Bluetooth
přijato ze spárovaného zařízení.
Poznámka: funkce není plně kompatibilní se smartphony se
systémem iOS.

Vzdálená spoušť

Vzdáleně ovládá zadní kameru na spárovaném zařízení.
Umožňuje pořízení fotky.
Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se
systémem iOS.
Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se
systémem iOS.
Anti Lost

Slouží pro upozornění, pokud se od sebe telefon a spárované
zařízení příliš vzdálí.
Můžete si vybrat, jestli má upozornění fungovat pouze
prostřednictvím vibrací, nebo také za pomoci vyzvánění.
Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se
systémem iOS.
Poznámka: funkce není kompatibilní se smartphony se
systémem iOS.

Tipy pro použití
Pro ovládání telefonu používejte vždy jen čistě umyté ruce.
Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou sílu.
V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné ostré
předměty.
Upozorňujeme, že telefon nesplňuje normu, která by mu
zajistila zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Telefon proto
nepoužívejte ve zvýšeně prašném prostředí, ani jej
nevystavujte kontaktu s vodou.
Při znečištění přístroje používejte pouze suchou a jemnou
látku.
Nesnažte se telefon rozdělávat, baterii v přístroji nemůže
uživatel vyměnit.
Používání připojených sluchátek po příliš dlouhou dobu,
případně nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek příliš vysoko,
může způsobit vážné poškození sluchu.
Při nošení sluchátek připojených k zařízení nepřecházejte
silnici, neřiďte motorové vozidlo ani nejezděte na kole,
předejdete tak dopravním nehodám.
Při použití se smartphonem se systémem iOS se funkcionalita
zařízení může měnit v závislosti na verzi operačního systému
iOS, který používáte. V případě problémů vyskytnuvších se po
upgradu smartphonu se s řešením problémů obraťte na
společnost Apple.

Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na
výrobku 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.
Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného
komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán
na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či
ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je
nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte
teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že
mobilní telefon Cube1 mini-Q5 je ve shodě se základními
požadavky směrnice 1999/5/CE
(NV č. 426/200 Sb.).
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na
www.satomar.cz .
Copyright © 2014 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.

Slovenský manuál mobilný telefon
Cube1 mini-Q5f

Predstavenie telefónu
Mobilný telefón Cube1 mini-Q5 je predstaviteľom rodiny
mobilných telefónov bez operačného systému.
Ponúka bezkonkurenčnú ergonómiu, jeho hlavnou náplňou je
slúžiť ako druhý, pohotovostný mobil, vedľa hlavného
smartphonu, s ktorým môže byť spárovaný cez bluetooth.

Špecifikácia telefónu
Rozmery: 86 × 48 × 5,5 mm
Hmotnosť: 42 g
Podporovaná SIM: microSIM
Displej: 0,96 ", čiernobiely, OLED
Konektor pre slúchadlá: 3,5 mm jack
Batérie: 280mAh, vstavaná
Nabíjací konektor: microUSB
Doba nabíjania: 0,5 - 2 hodiny
Pohotovostný výdrž: 5-6 dní
Doba hovoru: 3,5 - 4 hodiny
Pamäťové karty: microSD, max. 4 GB
GSM frekvencie 900/1800 Mhz
Podpora volanie: Áno
Podpora správ: Áno
Telefónny adresár: Áno, 500 kontaktov
MP3: Áno
Budík: Áno
Kalendár: Áno
Kalkulačka: Áno
Nahrávanie zvuku: Áno
Bluetooth: Áno
Anti Lost funkcie: Áno
Krokomer: Áno
Upozornenie na dlhé sedenie: Áno
Jazyk: Čeština, angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina,
taliančina

Tlačidlá a časti
1) Reproduktor
2) Potvrdzovací klávesa
3) Začatie hovoru
4) Mikrofón
5) OLED displej
6) Späť
7) Ukončenie hovoru,
vypnutie a zapnutie
telefónu
8) microUSB (nabíjací)
konektor
9) 3,5mm jack
10) Slot na microSD karty
11) Vypnutie telefón, zámok
vypnutého prístroja
12) Slot na microSIM

Začíname
Ako začnete telefón používať, vyberte kryt chrániaci prístup k
SIM karte a kartu vložte.
Upozornenie: telefón má integrovanú batériu a zadný kryt
prístroja sa preto nedá sňať, okrem otvorov pre SIM a
microSD. Snaha o sňatí celého zadného krytu môže znamenať
poškodenie prístroja.
Odstránení krytu SIM a vložení karty

Najskôr prosím skontrolujte, či je telefón vypnutý.
Vložte necht do medzery medzi rámom telefónu a krytom na
SIM, ktorý je v pravej hornej časti zadného krytu prístroja.
Vyvarujte sa použitie ostrých nástrojov, aby ste telefón
nepoškodili.
Následne tlačte kryt SIM karty smerom k sebe, až kým ho
tlakom nevyloupnete.
Mobilný telefón využíva SIM karty typu microSIM. Kartu do
slotu vkladajte, ako je naznačené na obrázku s popisom
telefónu, tj. Výrez na karte musí byť pri vkladaní v pravej
hornej časti.
Odstránení krytu pre microSD a vloženie karty

Najskôr prosím skontrolujte, či je telefón vypnutý.
Vložte necht do medzery medzi rámom telefónu a krytom na
SIM, ktorý je v ľavej hornej časti zadného krytu prístroja.
Vyvarujte sa použitie ostrých nástrojov, aby ste telefón
nepoškodili.

Následne tlačte kryt na microSD karty smerom k sebe, až kým
ho tlakom nevyloupnete.
Mobilný telefón využíva karty typu microSD. Kartu do slotu
vkladajte, ako je naznačené na obrázku s popisom telefónu, tj.
Výstupok na karte musí byť pri vkladaní vo spod.
Váš telefón je testovaný s pamäťovými kartami do veľkosti 4
GB. Odporúčame používať karty rýchle (najlepšie tie s
označenie Class 10) od známych výrobcov. Použitie pomalých
kariet môže spomaliť odozvy celého telefónu.
Nabíjanie batérie

Pripojte kompatibilnú nabíjačku k elektrickej sieti a potom
pripojte koniec kábla s konektorom typu microUSB do
konektora na hornej hrane telefónu. Telefón po niekoľkých
okamihoch začne signalizovať prebiehajúce nabíjanie batérie
symbolom dobíjanie na displeji.
Nabitie úplne vybitého telefónu je závislé na tom, či je
aktuálne používaný alebo nie. Pri nabíjaní sa zadná časť
telefónu zahrieva - jedná sa o bežný jav.
Upozornenie: ak je batéria úplne vybitá, môže trvať aj
niekoľko minút, než sa indikátor nabíjania objaví. Buďte
preto, prosím trpezliví.
Telefón je možné nabíjať aj prostredníctvom USB kábla
pripojeného k osobnému počítaču. V takom prípade však
majte na pamäti, že nabíjanie bude prebiehať pomalšie, než v
prípade použitia sieťovej nabíjačky.

Upozornenie: pri nabíjaní by sa mala okolitá teplota
pohybovať v rozmedzí +5 - +40 stupňov Celzia.
Zapnutie telefónu

Telefón je možné uviesť do prevádzky dlhšom podržaním
zapínacieho tlačidla na prednej strane. Štart telefónu netrvá
dlhšie ako niekoľko sekúnd.
Upozornenie: aby bolo možné telefón zapnúť a prístroj
následne reagoval, je nutné, aby ste odomkli pomocou
posuvné klávesy na ľavom boku prístroja. Odomknutý prístroj
má posuvnú kláves stlačenú smerom nadol.
Po spustení uvidíte na displeji telefónu pohotovostný menu,
kde je zobrazený čas, dátum, zvukový profil, stav batérie a
rýchly prístup do menu a ku kontaktom. V prípade, že už máte
v telefóne vloženú kartu SIM, uvidíte tiež názov operátora a
úroveň signálu. Predvolený jazyk telefónu je nastavený na
češtinu.

Základy používania
V telefóne nie je obsiahnutý otvorený operačný systém, nie je
teda možné štandardné nahrávanie aplikácií a programov,
ako je zvykom u operačných systémov typu Android alebo
iOS. So smartphonmi možno mobil spárovať, ako bude
popísané v ďalších častiach tohto manuálu (kapitola
Spárovanie telefónu s externým zariadením).
Prinášame vám niekoľko rád pre rýchle zorientovanie:
• Pred prvým zapnutím do prístroja vložte SIM kartu,
ako je uvedené na obrázku a popísané v manuáli.
• Telefón zapnite klávesom s červeným slúchadlom.
Posuvné tlačidlo na boku prístroja musí byť v dolnej
pozícii.
• Klávesou s červeným slúchadlom potvrdíte aj
vypnutie prístroja, k vypnutiu možno použiť aj
posuvné tlačidlo na ľavom boku.
• Do menu sa dostanete pomocou tlačidla menu. V
menu sa pohybujte za pomocou smerových šípok.
Voľby sa potvrdzujú stlačením tlačidla menu, späť sa
dostanete po stlačení klávesy Back.
• K párovanie cez Bluetooth sa dostanete rýchlym
stlačením tlačidla BT.
• Na prehrávanie hudby sa dostanete rýchlych
stlačením tlačidla Mp3.
• Tichý režim zapnete pomocou tlačidla so symbolom
#.
• Telefón odomknete stlačením tlačidiel Menu a
následne *.

Hlavné menu

Do hlavného menu sa dostanete stlačením klávesy MENU.
Menu je rozdelené do jednotlivých ponúk a podmenu. Medzi
ponukami menu sa pohybujete za pomocou smerových šípok
vľavo a vpravo.
Potvrdenie a zrušenie možností u každého menu a podmenu
vidíte v spodnej časti obrazovky a tlačidlami MENU a BACK
príslušnú voľbu vyberáte.

Funkcie telefónu (bez spárovanie)
Bluetooth

Prostredníctvom Bluetooth nemožno komunikovať na
vzdialenosť niekoľkých metrov s ďalšími zariadeniami
vybavenými touto technológiou.
Zariadenia Bluetooth - slúži pre pridanie nového spárovaného
zariadenia.
Bluetooth - slúži na zapnutie Bluetooth, nastavenie
viditeľnosti telefónu pre Bluetooth a nastavenie Bluetooth
mená telefónu.
Poznámka: podrobnejší popis párovanie bude popísaný v
nasledujúcich kapitolách (kapitola Spárovanie telefónu s
externým zariadením).
Telefónny zoznam

Slúži pre zobrazenie a prácu s kontakty. Kontakty môžu byť
buď uložené priamo v telefóne, alebo sa zobrazujú kontakty
zo spárovaného zariadenia.
Medzi oboma zoznamy prepínate dlhým podržaním šípky
doprava alebo doľava.
Nový záznam pridáte, ak ste na položke Pridať nový záznam a
vyberiete tlačidlom MENU možnosť Voľba - Zvoliť. Ku
kontaktu možno uložiť meno a číslo.
Prostredníctvom položky Voľba - Nastavenie adresára možno
zobraziť stav pamäti a možnosť zmazania všetkých záznamov.
Poznámka: do pamäte prístroja sa vojde 500 kontaktov.

Správy

Telefón umožňuje odosielanie a príjem textových správ.
Správu vložíte cez položku Napísať správu a následne
vyberiete, komu správu odoslať. Je možné zadať priamo číslo,
alebo ho vložiť z adresára.
Ak správu rovno nechcete odoslať, možno ju uložiť a následne
otvoriť v podmenu Koncepty.
V Nastavenie SMS - SIM môžete zvoliť potvrdenie o prijatí.
Zostávajúce voľby by sa meniť nemali.
Register hovorov

Zobrazuje zmeškané, prijaté a uskutočnené hovory.
V rozšírenom nastavení je možné navoliť Blacklist na vybrané
čísla, spôsob prijatia hovoru, opakované vytáčanie a
zobrazenie dĺžky hovoru.
Vzdialené upozornenie

Funguje len pri spárovaní s druhým prístrojom a
doinštalovania aplikácie.
Bude popísané v ďalšej časti manuálu (kapitola Funkcie
telefónu pri zapnutom spárovaní)
Vzdialená spúšť

Funguje len pri spárovaní s druhým prístrojom a
doinštalovania aplikácie.
Bude popísané v ďalšej časti manuálu (kapitola Funkcie
telefónu pri zapnutom spárovaní).

Anti lost

Funguje len pri spárovanie s druhým prístrojom.
Bude popísané v ďalšej časti manuálu (kapitola Funkcie
telefónu pri zapnutom spárovaní).
Krokomer

Slúži na počítanie krokov.
Funkcia sa spustí vybraním menu Krokomer a položky
Krokomer.
Správnosť merania je závislá na nastavenej hodnote v položke
Nastavenia krokov, kde sa volí dĺžka kroku.
V položke Nastavenia hmotnosť nastavíte svoju váhu.
Položka Posledný záznam ukazuje výslednú hodnotu pri
poslednom použití funkcie krokomeru.
Pohybová aktivita

Slúži ku kontrole pohybu, respektíve ako upozornenie na dlhú
dobu bez pohybovej aktivity.
Dobu upozornenia nastavíte v podmenu Nastavenie
upozornenia.
Multimédiá

Prehrávač audio - prehráva skladby zo spárovaného
zariadenia
Zvukový rekordér - pre nahrávanie zvukov; funguje iba s
pamäťovou kartou

FM rádio - rádio; funkčný len s pripojenými slúchadlami (nie
sú súčasťou balenia), ktorá slúži ako anténa
Správa súborov - prezeranie obsahu pamäťovej karty
Organizér

Kalendár - zobrazenie mesiacov, bez možnosti pridávať nový
záznam
Alarm - možnosť nastavenia päť samostatných, opakovaných
alarmov
Kalkulačka - jednoduchá kalkulačka
Nastavenie

Profily - výber a možnosť úpravy troch zvukových profilov. V
ich rámci je možné vyberať zvonenie, jeho opakovanie,
hlasitosť, zvuk a hlasitosť správ, zvuk tlačidiel a zvuk pri
zapnutí a vypnutí.
Nastavenie telefónu - zmena časových údajov, jazyka
prístroje, zámku obrazovky, vibrácií, leteckého režimu a
ovládania pohybom (stlmenie zvonenia otočením mobilu)
Skratky - možnosť nastavenia skratiek k vybraným funkciám
Nastavenie zabezpečenia - možnosť pridania PIN na SIM
kartu a hesla pri zapnutí telefónu
Obnovenia - obnovenie továrenského nastavenia; Do riadku
Input phone pass vložte kód 1112 a dôjde k obnoveniu
továrenského nastavenia

Spárovanie telefónu s externým zariadením
Nainštalovanie aplikácie

Aby mohli telefón komunikovať s ďalším Bluetooth
zariadením, je nutné, aby sa do
druhého zariadenia nainštalovala
príslušná aplikácia.
V obchode Google Play vyhľadajte
aplikáciu BT Notification a
nainštalujte ju do telefónu.
Pre iOS nie je nutné nič inštalovať.
Spárovanie cez Bluetooth

V menu Bluetooth - Bluetooth túto funkciu zapnite. Uistite sa,
že je Bluetooth zapnuté aj na párovanie zariadení, a že je toto
viditeľné.
Potom vyberte v menu Bluetooth voľbu Bluetooth zariadenia
a Hľadanie nového zariadenia.
Po nájdení príslušného zariadenia potvrďte, že ho chcete
spárovať a túto možnosť následne potvrďte aj na druhom
zariadení.
Po vykonaní spárovaní môžete zvoliť, že si mobil prevezme
dátum a čas z druhého zariadenia.
Že je spárovanie aktívny spoznáte z pohotovostného menu,
kde pribudol piktogram slúchadiel a súčasne je tu ikonka
zobrazujúca zapnuté Bluetooth.

Nastavenie aplikácie

Aby sa na telefóne správne
zobrazovali notifikácia, sú
potrebné sprievodné nastavenia
v aplikácii BT Nofification
nainštalované vo spárovanom
zariadení.
Otvorte menu Accessibility
settings a následne vyberte BT
Notification zapnuté. Táto voľba
povolí odosielanie notifikácií do
telefónu.
Zapnite ďalej voľbu Notification
service.
V Notification app vyberáte, ktoré aplikácie majú do telefónu
odosielať upozornenia pri svojej aktivite.
Upozornenie: konkrétne príjem notifikácií závisí od modelu
telefónu, z ktorého sú odosielané a na jeho verziu
operačného systému Android.
Analogicky možno vybrať aplikácie, ktorých upozornenie bude
blokované.
V sekcii Phone service nastavujte zapnutie / vypnutie
upozornenie na správy a hovory.
Poznámka: pre smartphony so systémom iOS funguje
automaticky upozornenie na hovory a textové správy.

Funkcie telefónu pri zapnutom spárovaní
Telefónny zoznam

Zobrazuje primárne kontakty z adresára druhého zariadenia.
Vyberte Zobraziť pre prehliadnutie mena a telefónneho číslo.
Prostredníctvom následného výberu Voľba môžete vybraný
kontakt vytočiť (cez Bluetooth alebo ako lokálne hovor z
mobilu), poslať textovú správu alebo číslo uložiť do adresára v
mobile.
Správy

Textové správy je možné odosielať prostredníctvom
Bluetooth. Po napísaní správy a výberu príjemcu stačí zvoliť,
že sa správa má poslať cez Bluetooth. Správa sa odošle a
príjemcami sa zobrazí číslo spárovaného telefónu.
Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so
systémom iOS.
Register hovorov

Zobrazuje zmeškané, uskutočnené a prijaté hovory zo
spárovaného zariadenia.
Vzdialené upozornenie

Zobrazuje posledné upozornenie, ktoré bolo cez Bluetooth
prijaté zo spárovaného zariadenia.
Poznámka: funkcia nie je plne kompatibilný so smartphonmi
so systémom iOS.

Vzdialená spúšť

Vzdialene ovláda zadnú kameru na spárovanom zariadení.
Umožňuje obstaranie fotky.
Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so
systémom iOS.
Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so
systémom iOS.
Anti Lost

Slúži pre upozornenie, ak sa od seba telefón a párované
zariadenie príliš vzdiali.
Môžete si vybrať, či má upozornenie fungovať len
prostredníctvom vibrácií, alebo tiež za pomoci zvonenie.
Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so
systémom iOS.
Poznámka: funkcia nie je kompatibilná so smartphonmi so
systémom iOS.

Tipy pre použitie
Pre ovládanie telefónu používajte vždy len čisto umyté ruky.
Nepoužívajte pre ovládanie telefónu nadmernú silu. V
žiadnom prípade nepoužívajte kovové či iné ostré predmety.
Upozorňujeme, že telefón nespĺňa normu, ktorá by mu
zaistila zvýšenú odolnosť proti vode a prachu. Telefón preto
nepoužívajte vo zvýšene prašnom prostredí, ani ho
nevystavujte kontaktu s vodou.
Pri znečistení prístroja používajte iba suchú a jemnú látku.
Nesnažte sa telefón rozoberať, batériu v prístroji nemôže
užívateľ vymeniť.
Používanie pripojených slúchadiel po príliš dlhú dobu,
prípadne nastavenie hlasitosti zvuku u slúchadiel príliš
vysoko, môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.
Pri nosení slúchadiel pripojených k zariadeniu neprechádzajte
ceste, neriaďte motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli,
predídete tak dopravným nehodám.
Pri použití so smartphonom so systémom iOS sa funkcionalita
zariadenie môže meniť v závislosti od verzie operačného
systému iOS, ktorý používate. V prípade problémov sa vyskytli
po inovácii smartphonu sa s riešením problémov obráťte na
spoločnosť Apple.

Likvidácia
Symbol prečiarknutého odpadkového koša v
manuáli, na výrobku alebo obale znamená,
že na území Európskej únie musia byť všetky
elektrické a elektronické výrobky, batérie a
akumulátory po skončení ich životnosti
odniesť na osobitnú skládku.
Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného
komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť
odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistia jeho
recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto
pokynov je nezákonné. Batériu nevyhadzujte do ohňa ani ju
nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo
výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode
Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, sro prehlasuje, že
mobilný telefón Cube1 mini-Q5 je v zhode so základnými
požiadavkami smernice 1999/5 / CE
(NV č. 426/200 Zb.).
Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na
www.satomar.cz.
Copyright © 2014 Satomar, s. R. O.
Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť
zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Tlačové chyby vyhradené.

