
 

 

 

Český manuál 

 

 
 

 

 

 

  



Představení telefonu 

Mobilní telefon CUBE ONE je představitelem 

rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených 

operačním systémem Android, který patří mezi 

nejrozšířenější systémy pro mobilní telefony. 

Dovolí vám mimo klasického telefonování hrát 

nejnovější hry, sledovat i natáčet filmy, poslouchat 

hudbu, sdílet své zážitky na sociálních sítích, 

komunikovat prostřednictvím emailu i textových 

zpráv. To vše  pomocí aplikací, z nichž velká část je 

již v telefonu přeinstalována a dalších několik 

desítek tisíc 1najdete v elektronickém obchodě 

                                                        
1 některé z aplikací mohou vyžadovat zakoupení 



Google Play2, který je ve vašem telefonu také 

přítomen. 

Protože je telefon osazen rychlým čtyřjádrovým 

procesorem a nejmodernější verzí operačního 

systému Android 4.4, nebude vás při jeho 

používání nic omezovat. 

Moderní bezdrátový modul dovoluje používat 

simkarty dvou mobilních operátorů současně. 

Úložnou kapacitu telefonu, která je v základní 

výbavě 4 GB3, lze dále rozšiřovat prostřednictvím 

paměťových karet typu microSD, a to až do 

kapacity 32 GB. 

 

 

                                                        
2 může vyžadovat vytvoření účtu Google 

3 paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém 



Tlačítka a části 

1 Přední fotoaparát 

2 Sluchátko 

3 Senzor intenzity osvětlení 

4 Indikátor nabíjení 

5 Mikrofon 

6 Tlačítko pro otevření nabídky Menu 

7 Tlačítko pro návrat na domovskou 

obrazovku 

8 Tlačítko pro návrat o jeden krok zpět 

9 Displej telefonu 

10 Tělo telefonu 

11 Zapínací tlačítko 

12 Konektor microUSB 

13 Zvukový konektor (3,5 mm) 

14 Zvýšení úrovně hlasitosti 

15 Snížení úrovně hlasitosti 



16 Zadní fotoaparát 

17 Hlasitý reproduktor 

18 Přisvětlovaní dioda fotoaparátu 

 

Upozornění: komunikační antény telefonu jsou 

ukryty v horní  části zadního krytu. Nedotýkejte se 

těchto míst, když telefon anténu používá. Kontakt 

s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace 

a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude 

pro provoz potřebovat větší výkon. 



Začínáme 

Než začnete telefon používat, sejměte zadní kryt a 

vložte karty SIM. Karta vkládaná do prvního slotu 

musí být typu micro SIM (setkat se s nimi můžete 

také pod označením miniUICC), do druhého slotu 

je možné osadit kartu klasických rozměrů. 

Sejmutí zadního krytu 

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon 

vypnutý. 

1. Ve spodní části telefonu vložte palec do 

mezery mezi rámem telefonu a zadním 

krytem. Vyvarujte se použití ostrých 

nástrojů, abyste telefon nepoškodili. 

2.  Stiskněte ukazovákem střed telefonu a 

vyloupněte tlakem palce nahoru kryt 

telefonu. 



 

 

 



Vložení karty SIM a paměťové karty 

Při vkládání karet si počínejte obezřetně a 

nepoužívejte nepřiměřené násilí. 

Sloty pro vložení karet SIM mobilních operátorů a 

paměťové karty najdete v horní části telefonu pod 

zadním krytem. Při pohledu zleva doprava zde 

vidíte slot na SIM 1 (typ micro SIM), slot na SIM 2 

a slot pro paměťovou kartu typu microSD.  

Při vkládání paměťových karet se orientujte podle 

pozice piktogramů viditelných na plastové části 

telefonu nad kovovým krytem jednotlivých slotů.  

Upozornění: slot SIM 2 pro druhou kartu SIM je 

oproti první otočen o devadesát stupňů. 

Váš telefon je testován s paměťovými kartami do 

velikosti 32 GB. Doporučujeme používat karty 

rychlé (nejlépe ty s označení Class 10) od známých 



výrobců. Použití pomalých karet může zpomalit 

odezvy celého telefonu, případně znemožnit 

používání některých funkcí4. 

 
Upozornění: používání nekompatibilních karet SIM 

nebo adaptérů pro karty SIM může způsobit 

poškození karty nebo telefonu a může poškodit i 

data uložená na kartě. 

                                                        
4 týká se především záznamu videa 



Vložení baterie a zadního krytu 

Srovnejte prosím kontakty baterie a vložte ji do 

prostoru v zadní části telefonu. Přitlačte její 

spodní konec, aby zapadla do vybrání tak, jak 

vidíte na následujícím obrázku.  

 

Přitlačte horní hranu zadního krytu k horní hraně 

těla telefonu a zacvakněte jej na své místo po 

celém jeho obvodu. 



Nabíjení baterie 

Připojte kompatibilní nabíječku k elektrické síti a 

poté připojte konec kabelu s konektorem typu 

microUSB do konektoru ve spodní hraně telefonu. 

Telefon po několika okamžicích začne signalizovat 

probíhající nabíjení baterie rozsvícením LED 

diody v horní části přední stěny. 

Nabití zcela vybitého telefonu může trvat až čtyři 

hodiny v závislosti na tom, zda je právě 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 desítek 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 několikanásobně 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 jeho boku. První 

start telefonu může trvat až dvě minuty. 

Po prvním spuštění uvidíte na displeji telefonu 

uvítacího průvodce, který vás provede krok za 

krokem kompletním nastavením telefonu. 

V případě, že již máte v telefonu vloženu alespoň 

jednu kartu SIM od českého mobilního operátora, 

zvolí telefon jako výchozí jazyk češtinu. 

V opačném případě bude volba jazyka prvním 

krokem průvodce – klepněte tedy prstem na 

nabízenou položku a z rozbalovací nabídky zvolte 

možnost Čeština. Tím se průvodce přepne do 

tohoto jazyka. 



V průběhu průvodce budete v případě, že máte 

tuto funkci aktivovánu, požádáni o zadání hesla 

PIN pro odemčení karet SIM mobilního operátora. 

Zadejte jej ťukáním na klávesnici s následným 

potvrzením klepnutím na tlačítko se symbolem 

Enter. 

Ve vašem telefonu je obsažen klasický operační 

systém Android ve verzi 4.4 bez jakýchkoli úprav 

a nadstaveb, jeho ovládání je tedy rychlé a 

intuitivní.  Přinášíme vám několik rad pro rychlé 

zorientování:  

1. Na pracovní ploše vidíte ikony. Ty 

reprezentují vybrané nainstalované 

programy.  

2. Podržením prstu na ikoně dojde k jejich 

odemčení a vy je můžete přesunout na 

jiné místo na obrazovce. 



3. Klepnutím na ikonu kruhu ve středu 

spodní lišty otevřete přehled  všech 

nainstalovaných programů. Stejným 

způsobem jako v kroku 2 je můžete 

umístit na úvodní obrazovku. 

4. V kterékoli situaci se na úvodní 

obrazovku přesunete stisknutím tlačítka 

se symbolem domu ve spodní nástrojové 

liště. Pro návrat o krok zpět použijte 

tlačítka se symbolem šipky.  

Podrobnější uživatelskou příručku 

můžete najít na webu 

http://www.cube1mobile.com . 

 

 

 



Tipy pro každodenní použití 

Pro ovládání telefonu používejte vždy jen čistě 

umyté ruce. Vlhké ruce mohou způsobit náhodné 

dotyky, různá znečištění mohou displej poškodit. 

Je možné, že telefon nebude možné ovládat 

v rukavicích. 

Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou 

sílu, telefon reaguji i na velmi jemné dotyky.  

V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné 

ostré předměty. 

Při znečištění displeje používejte pouze suchou a 

jemnou látku. Doporučujeme také nosit telefon 

v ochranném obalu, abyste předešli poškození 

displeje různými předměty vyskytujícími se 

v kapse či brašně. 

Při použití telefonu v automobilu pro navigace 

může u vozů, které jsou vybaveny systémem 



vyhřívání předního okna, docházet k problémům 

s příjmem satelitního signálu a ve výjimečných 

případech i k problémům s datovým připojením.  

V takovém případě doporučujeme umístit telefon 

v držáku nikoli doprostřed palubní desky, ale co 

nejblíže bočnímu okénku vozu. 



Řešení problémů 

Pokud se při používání telefonu setkáte 

s nějakými problémy, vyzkoušejte jeho odstranění 

pomocí následující tabulky. Pokud nebude řešení 

funkční, kontaktujte prodejce nebo servis. 

Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat 

telefon svépomocí, můžete tím přijít o záruku. 

Problém Možné řešení 

Telefon není 
možné zapnout 

- Zkontrolujte, zda je nabita baterie 
- Podržte zapínací tlačítko alespoň 
pět sekund 

Nabíjení 
nefunguje 

- Překontrolujte nabíječku nebo její 
kontakty 
- Vyměňte kabel nebo nabíječku 
- Pokud byl telefon zcela vybit, je 
třeba jej před zapnutím nabíjet 
alespoň hodinu dodanou nabíječkou 

Není slyšet zvuk 

- Zkontrolujte, zda není hlasitost na 
minimum 
- Zkontrolujte, zda není telefon 
přepnut do módu Letadlo 

Nelze telefonovat 
- Vyměňte kartu SIM 
- Kontaktujte mobilního operátora 

Chyba PIN kódu - Kontaktuje mobilního operátora 



Telefon zamrzá 
nebo se 

restartuje 

- Odinstalujte aplikaci, která 
způsobuje zamrzání 
- Proveďte obnovení telefonu do 
továrního nastavení 
(prostřednictvím volby v Nastavení) 

Telefon se sám 
vypíná 

- Zkontrolujte, případně vyměňte 
baterii 
- Zkontrolujte nastavení automatické 
zapnutí v Nastavení telefonu 

Nalezení satelitů 
trvá dlouho 

- Vyhledání satelitů systému GPS 
může trvat dlouho, pokud jste 
s telefon od posledního použití 
navigace urazili velkou vzdálenost. 
Položte tedy telefon na místo 
s dobrým výhledem na oblohu a 
vyčkejte alespoň deset minut 
- Pro vyhledání satelitů je zapotřebí 
dobrá viditelnost na oblohu. 
Přesuňte se na takové místo  

Záruka se nevztahuje na: 

• instalaci nepodporovaného firmware 

• mechanické poškození telefonu 

nevhodným používáním 

• poškozením přírodními vlivy (voda, oheň) 

• úmyslné poškození 



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. 

 

 

 



Prohlášení o shodě 

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. 

prohlašuje, že Cube1 G503 (EAN:  

8590977020047) je ve shodě se základními 

požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 

Sb.). 

 

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na  

http://www.satomar.cz . 

 

Copyright © 2014 Satomar, s. r. o. 

 

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace 

mohou být změněny bez předchozího upozornění. 

Tiskové chyby vyhrazeny.


