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Představení telefonu 
Mobilní telefon CUBE1 T1C je představitelem rodiny 

chytrých mobilních telefonů vybavených operačním 

systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější 

systémy pro mobilní telefony. Kromě operačního systému 

mobil přidává zvýšenou odolnost. 

Aplikace a hry lze stahovat přes Obchod. 

Moderní bezdrátový modul dovoluje používat simkarty 

dvou mobilních operátorů současně. 

Úložnou kapacitu telefonu, která je v základní výbavě  

8 GB1, lze dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových 

karet typu microSD, a to až do kapacity 32 GB. 

 

                                                             
1 paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém 



Popis telefonu 

 

 



1 – konektor USB 

2 – připojení sluchátek 

3 – zvýšení hlasitosti 

4 – snížení hlasitosti 

5 – zámek / SOS 

6 – potvrzovací tlačítko 

7 – tlačítko zpět 

8 – tlačítko backspace 

9 – zapnutí / vypnutí 

10 - * 

11 – 0 

12 - # 
  



Zahájení používání 

1.1 Popis kláves 

1. Zapínací tlačítko: dlouhým stiskem telefon zapnete 

nebo vypnete. Pokud je telefony zapnutý a stisknete 

tlačítko, můžete pořídit snímek obrazovky. Krátce 

stiskněte pro rozsvícení displeje. Na jakékoliv obrazovce 

můžete stisknout a vrátíte se zpět na hlavní obrazovku. 

Stiskněte cca. 10 sekund pro reboot telefonu. Při 

příchozím hovoru stiskněte pro jeho příjem. 

   2. Tlačítko hlasitosti: stiskem se otevře posuvník, na 

kterém vidíte aktuální úroveň hlasitosti. Tlačítky tuto 

úroveň upravujete. 

   3. Pravé spodní tlačítko na dotykovém displeji: 

stiskem zobrazí seznam otevřených aplikací. Pomocí křížku 

můžete spuštěnou aplikaci ukončit. 

4. Tlačítko zpět: stiskem vrací o jednu úroveň zpět. 

Dlouhým stiskem zobrazí seznam otevřených aplikací. 

Pomocí křížku můžete spuštěnou aplikaci ukončit. 

5. Tlačítko hovoru (v levé části klávesnice): přístup do 

seznamu hovorů. 

6. Potvrzovací tlačítko: potvrzení příslušené volby 

v kterékoliv části menu. Po stisku okrajů se pohybujete 

v menu do příslušné strany. 



7. Tlačítka klávesnice: delším stiskem tlačítka 0 

rozsvítíte svítilnu. Stiskem * změníte metodu vkládání. 

Delším stiskem # přepínáte profily. Kratším stiskem 

odemknete zařízení.  

8. Zámek / SOS: jedním stiskem zamknete telefon. 

Delším stiskem vyvoláte SOS funkci. 

 

1.1 Vložení SIM karty a SD karty 
Před vložením prosím vypněte telefon. Zařízení 

podporuje 2G/3G SIM o velikosti micro. 
Pro přístup ke kartám je nejprve nutné uvolnit zadní 

kryt, který je k telefonu přišroubovaný pomocí čtyř 
plochých šroubků. Poté vyjměte baterii. 

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, 
slot na SIM 2 a slot pro paměťovou kartu typu microSD.  

Při vkládání karet se orientujte podle pozice 
piktogramů viditelných u jednotlivých slotů. 

Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe Class 10) 
od známých výrobců. Použití pomalých karet může 
zpomalit odezvy a některé funkce telefonu2. 

                                                             
2 týká se především záznamu videa 



1.3 Notifikační ikony  

 

 
 
Síla signálu: E značí 2G 
signál,3G značí 3G 
signal,4G značí 4G signal   

Základní 
upozornění  

 

Aktivní přesměrování 
hovorů   

Přehrávání 
hudby  

 
Zmeškaný hovor  

 

Připojení k 
Wi-Fi  

 
Nová SMS nebo MMS   

Probíhající 
hovor  

 
Zapnutý alarm  

  
Mód letadlo  

 
Mód vibrace 

 
Tichý režim  

 
Zapnuté bluetooth  

 

Kapacita 
baterie  

 
Připojení k PC   Nízký stav 

baterie  

 Připojený headset  Nabíjení 



1.4. Notifikační oblast 
Notifikační oblast zahrnuje nové zprávy a oznámení, 

stav systému, dostupné aktualizace atd. Oblast vyvoláte 

tažením prstu z horní části displeje směrem dolů. 

Klepnutím na konkrétní notifikaci zobrazíte její 

podrobnosti, nebo otevřete příslušné menu telefonu. 

 

1.5 Hlavní nabídka 
Klepnutím na ikonu  otevřete hlavní nabídku se 

seznamem všech aplikací. Menu je standardně řazené dle 

abecedy.  

 

1.6 Pohotovostní displej 
Na pohotovostním displeji mohou být umístěny 

zástupci aplikací nebo widgety. Delším podržením na 

vybrané ikoně ji lze přemístit nebo odstranit.  

Podržením prstu na volném místě pohotovostního 

displeje otevře možnost pro přidání widgetů. 

 

1.7 Základní funkce 
Funkce telefonování, zapnutí/vypnutí Wi-Fi a 

Bluetooth, mód letadlo, úprava hlasitosti a zvonění a další 

se nijak neliší od standardu systému Android. 

  



SOS funkce 
Prostřednictvím aplikace SOS si nastavte vybraná SOS 

čísla. Dlouhým podržením SOS tlačítka začne telefony 

automaticky volat na první SOS číslo v seznamu. Pokud se 

nedovolá, automaticky začne zkoušet druhé číslo.  

Současně se na přednastavená čísla odešle i nouzová 

SMS. Zpráva obsahuje vaši polohu pro rychlejší příjezd 

pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Důležité informace  
Pro ovládání telefonu používejte, pokud možno, 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 reaguje 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. 

Dotykovou obrazovku zařízení neovládejte ostrými 

předměty, protože může dojít k poškrabání povrchu 

obrazovky. 

Používání připojených sluchátek k mobilu 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. 

Kvalitu hovoru může ovlivňovat spousta vnějších 

faktorů. Pokud je hovor nezřetelný, zkuste vyhledat místo 

s lepším signálem mobilní sítě nebo tišší prostředí. 



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. 

GPS – nalezení 
satelitů trvá 
dlouho 

- Při prvním spuštění 
navigace položte telefon na 
místo s dobrým výhledem na 
oblohu. Bez připojení 
k internetu a možnosti 
stažení AGPS dat může první 
synchronizace se satelity 
trvat až 15 minut.  
- pro rychlejší vyhledání 
satelitů aktivujte datové 
připojení, případně se 



připojte k Wi-Fi.  
- neprovádějte první fixaci 
satelitů v jedoucím voze. 
Změna polohy má vliv na 
prodloužení doby fixace. 
- Vyhledání satelitů systému 
GPS může trvat dlouho, 
pokud jste s telefonem 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. 
- Problém s fixací satelitů 
může nastat i u vozů 
s vyhřívaným předním sklem 
- Neumisťujte telefon pro 
příjem GPS za okna 
s pokovenou fólií nebo 
plechovými žaluziemi – 
zhoršují příjem signálu. 
 



Vypadává signál 
mobilní sítě 

- Zkontrolujte, zda není 
prázdný slot pro SIM kartu 
mobilního operátora s 
označením SIM 1. Pokud ano, 
umístěte do něj kartu. 

Hovory nejsou 
stabilní 

- Zkontrolujte, zda není 
prázdný slot pro SIM kartu 
mobilního operátora s 
označením SIM 1. Pokud ano, 
umístěte do něj kartu. 

Připojení k 
mobilnímu 
internetu 
vypadává 

- Zkontrolujte, zda není 
prázdný slot pro SIM kartu 
mobilního operátora s 
označením SIM 1. Pokud ano, 
umístěte do něj kartu. 

 
Záruka se nevztahuje na: 

• instalaci nepodporovaného firmware 

aktuální verzi firmware najdete vždy na 

www.cube1mobile.cz 

• mechanické poškození telefonu nevhodným 

používáním 

• poškozením přírodními vlivy (voda, oheň) 

• úmyslné poškození 

• použití v rozporu s návodem 
  



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 T1C je ve shodě se základními 

požadavky směrnice 2014/53/EU). 

Kompletní text Prohlášení o shodě je 

ke stažení na www.satomar.cz . 

http://www.satomar.cz/


Ekologická likvidace 
Zboží uvedené na tomto dokladu splňuje zákon o 

technických požadavcích na výrobky podle zákona č. 22/97 

Sb. § 13 odst. 5. Společnost Satomar, s.r.o. řeší 

elektroodpad v rámci systému ASEKOL . Společnost je 

registrována v kol. systému ASEKOL a ECOBAT. 

 

Copyright © 2017 Satomar, s. r. o. Tiskové chyby 

vyhrazeny. 
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Predstavenie telefónu 
Mobilný telefón CUBE1 T1C je predstaviteľom rodiny 

chytrých mobilných telefónov vybavených operačným 

systémom Android, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie 

systémy pre mobilné telefóny. Okrem operačného 

systému mobil pridáva zvýšenú odolnosť. 

Aplikácie a hry možno sťahovať cez Obchod. 

Moderný bezdrôtový modul dovoľuje používať 

simkarty dvoch mobilných operátorov súčasne. 

Úložnú kapacitu telefónu, ktorá je v základnej výbave  

8 GB3, možno ďalej rozširovať prostredníctvom 

pamäťových kariet typu microSD, a to až do kapacity 32 

GB. 

 

                                                             
3 paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém 



Popis telefónu 

 

 



1 - konektor USB 

2 - pripojenie slúchadiel 

3 - zvýšenie hlasitosti 

4 - zníženie hlasitosti 

5 - zámok / SOS 

6 - potvrdzovacie tlačidlo 

7 - tlačidlo späť 

8 - tlačidlo backspace 

9 - zapnutie / vypnutie 

10 - * 

11 – 0 

12 - # 
  



Začatie používania 

1.1 Popis klávesov 

1. Zapínacie tlačidlo: dlhým stlačením telefón zapnete 

alebo vypnete. Ak je telefóny zapnutý a stlačíte tlačidlo, 

môžete zaobstarať snímku obrazovky. Krátko stlačte pre 

rozsvietenie displeja. Na akékoľvek obrazovke môžete 

stlačiť a vrátite sa späť na hlavnú obrazovku. Stlačte cca. 

10 sekúnd pre reboot telefónu. Pri prichádzajúcom hovore 

stlačte pre jeho príjem. 

   2. Tlačidlo hlasitosti: stlačením sa otvorí posuvník, 

na ktorom vidíte aktuálnu úroveň hlasitosti. Tlačidlami 

túto úroveň upravujete. 

   3. Pravé spodné tlačidlo na dotykovom displeji: 

stlačením zobrazí zoznam otvorených aplikácií. Pomocou 

krížika môžete spustenú aplikáciu ukončiť. 

4. Tlačidlo späť: stlačením vracia späť o jednu úroveň. 

Dlhým stlačením zobrazí zoznam otvorených aplikácií. 

Pomocou krížika môžete spustenú aplikáciu ukončiť. 

5. Tlačidlo hovoru (v ľavej časti klávesnice): prístup do 

zoznamu hovorov. 

6. Potvrdzovacie tlačidlo: potvrdenie vhodnej voľby v 

ktorejkoľvek časti menu. Po stlačení okrajov sa pohybujete 

v menu do príslušnej strany. 



7. Tlačidlá klávesnice: dlhším stlačením tlačidla 0 

rozsvietite svietidlo. Stlačením * zmeníte metódu 

zadávania. Dlhším stlačením # prepínate profily. Kratšom 

stlačením odomknete zariadenie. 

8. Zámok / SOS: jedným stlačením zamknete telefón. 

Dlhším stlačením vyvoláte SOS funkciu. 

 

1.1 Vloženie SIM karty a SD karty 
Pred vložením prosím vypnite telefón. Zariadenie 

podporuje 2G / 3G SIM o veľkosti micro. 
Pre prístup ku kartám je najprv nutné uvoľniť zadný 

kryt, ktorý je k telefónu priskrutkovaný pomocou štyroch 
plochých skrutiek. Potom vyberte batériu. 

Pri vkladaní kariet si počínajte obozretne a 
nepoužívajte neprimerané násilie. 

Sloty pre vloženie kariet SIM mobilných operátorov a 
pamäťové karty nájdete v hornej časti telefónu pod 
zadným krytom. Pri pohľade zľava doprava tu vidíte slot na 
SIM 1, slot na SIM 2 a slot pre pamäťovú kartu microSD. 

Pri vkladaní kariet sa orientujte podľa pozície 
piktogramov viditeľných pri jednotlivých slotov. 

Odporúčame používať karty rýchle (najlepšie Class 10) 
od známych výrobcov. Použitie pomalých kariet môže 
spomaliť odozvy a niektoré funkcie telefonu4. 

                                                             
4 týká se především záznamu videa 



1.3 Notifikačný ikony  

 

 
 
Sila signálu: E značí 2G 
signál,3G značí 3G 
signal,4G značí 4G signál   

Základní 
upozornení  

 

Aktívni presmerovaní 
hovoru   

Prehrávaní 
hudby  

 
Zmeškaný hovor  

 

Pripojení k 
Wi-Fi  

 
Nová SMS nebo MMS   

Probíhající 
hovor  

 
Zapnutý alarm  

  
Mód lietadlo  

 
Mód vibrace 

 
Tichý režim  

 
Zapnuté bluetooth  

 

Kapacita 
batérie  

 
Pripojení k PC   Nízky stav 

batérie  

 Pripojený headset  Nabíjaní 



1.4. Notifikačná oblasť 
Notifikačná oblasť zahŕňa nové správy a oznámenia, 

stav systému, dostupné aktualizácie atď. Oblasť vyvoláte 

ťahaním prsta z hornej časti displeja smerom nadol. 

Kliknutím na konkrétny notifikáciu zobrazíte jej 

podrobnosti, alebo otvorte príslušné menu telefónu. 

 

1.5 Hlavná ponuka 
Klepnutím na ikonu  otvoríte hlavnú ponuku so 

zoznamom všetkých aplikácií. Menu je štandardne 

zoradené podľa abecedy.  

 

1.6 Pohotovostný displej 
Na pohotovostnom displeji môžu byť umiestnené 

zástupcovia aplikácií alebo widgety. Dlhším podržaním na 

vybrané ikone ju možno premiestniť alebo odstrániť. 

Podržaním prsta na voľnom mieste pohotovostného 

displeja otvorí možnosť pre pridanie widgetov. 

 

1.7 Základné funkcie 
Funkcia telefonovanie, zapnutie / vypnutie Wi-Fi a 

Bluetooth, mód lietadlo, úprava hlasitosti a zvonenia a 

ďalšie sa nijako nelíši od štandardu systému Android. 

  



SOS funkcie 
Prostredníctvom aplikácie SOS si nastavte vybrané SOS 

čísla. Dlhým podržaním SOS tlačidla začne telefóny 

automaticky volať na prvé SOS číslo v zozname. Ak sa 

nedovolá, automaticky začne skúšať druhé číslo. 

Súčasne sa na prednastavené čísla odošle aj núdzová 

SMS. Správa obsahuje vašu polohu pre rýchlejšie príchod 

pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dôležité informácie  
Pre ovládanie telefónu používajte, pokiaľ možno, čisto 

umyté ruky. Vlhké ruky môžu spôsobiť náhodné dotyky, 

rôzne znečistenia môžu displej poškodiť. Je možné, že 

telefón nebude možné ovládať v rukaviciach. 

Nepoužívajte pre ovládanie telefónu nadmernú silu, 

telefón reaguje aj na veľmi jemné dotyky. V žiadnom 

prípade nepoužívajte kovové či iné ostré predmety. 

Pri znečistení displeja používajte len suchú a jemnú 

látku. Odporúčame tiež nosiť telefón v ochrannom obale, 

aby ste predišli poškodeniu displeja rôznymi predmetmi 

vyskytujúcimi sa vo vrecku či taške. 

Pri použití telefónu v automobile pre navigácie môže u 

vozidiel, ktoré sú vybavené systémom vyhrievanie 

predného okna, dochádzať k problémom s príjmom 

satelitného signálu a vo výnimočných prípadoch aj k 

problémom s dátovým pripojením. V takom prípade 

odporúčame umiestniť telefón v držiaku nie doprostred 

palubnej dosky, ale čo najbližšie bočnému okienku vozu. 

Dotykovú obrazovku zariadenie neovládajte ostrými 

predmetmi, pretože môže dôjsť k poškriabaniu povrchu 

obrazovky. 

Používanie pripojených slúchadiel k mobilu 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. 

Kvalitu hovoru môže ovplyvňovať veľa vonkajších 

faktorov. Ak je hovor nezreteľný, skúste vyhľadať miesto s 

lepším signálom mobilnej siete alebo tichšie prostredie. 

 



Riešenie problémov 

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s nejakými 

problémami, vyskúšajte jeho odstránenie pomocou 

nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ nebude riešenie funkčné, 

kontaktujte predajcu alebo servis. Nerozoberajte ani sa 

nepokúšajte opravovať telefón svojpomocne, môžete tým 

prísť o záruku. 

 

Problém Možné riešenie 

Telefón nie je 
možné zapnúť 

- Skontrolujte, či je nabitá 
batéria. 
- Podržte zapínacie tlačidlo 
aspoň päť sekúnd. 

Nabíjanie 
nefunguje 

- Skontrolujte nabíjačku 
alebo jej kontakty. 
- Vymeňte kábel alebo 
nabíjačku. 
- Ak bol telefón úplne vybitý, 
je potrebné ho pred 
zapnutím nabíjať aspoň 
hodinu dodanou nabíjačkou. 

Nie je počuť 
zvuk 

- Skontrolujte, či nie je 
hlasitosť na minimum. 
- Skontrolujte, či nie je 
telefón prepnutý do módu 



Lietadlo. 

Nemožno 
telefonovať 

- Vymeňte kartu SIM. 
- Kontaktujte mobilného 
operátora. 

Chyba PIN kódu 
- Kontaktuje mobilného 
operátora. 

Telefón zamŕza 
alebo sa 
reštartuje 

- Odinštalujte aplikáciu, ktorá 
spôsobuje zamŕzanie 
- vykonanie obnovy telefónu 
do továrenského nastavenia 
(prostredníctvom voľby v 
Nastavenie). 

Telefón sa sám 
vypína 

- Skontrolujte, prípadne 
vymeňte batériu. 
- Skontrolujte nastavenie 
automatické zapnutie v 
Nastavenia telefónu. 

GPS - nájdenie 
satelitov trvá 
dlho 

- Pri prvom spustení 
navigácia položte telefón na 
miesto s dobrým výhľadom 
na oblohu. Bez pripojenia k 
internetu a možnosti 
prevzatia AGPS dát môže 
prvý synchronizácia so 
satelitmi trvať až 15 minút. 
- pre rýchlejšie vyhľadanie 
satelitov aktivujte dátové 



pripojenie, prípadne sa 
pripojte k Wi-Fi. 
- nerobte prvý fixáciu 
satelitov v idúcim aute. 
Zmena polohy má vplyv na 
predĺženie doby fixácie. 
- Vyhľadanie satelitov 
systému GPS môže trvať 
dlho, ak ste s telefónom od 
posledného použitia 
navigácie urazili veľkú 
vzdialenosť. Položte teda 
telefón na miesto s dobrým 
výhľadom na oblohu a 
počkajte aspoň desať minút. 
- Pre vyhľadanie satelitov je 
potrebná dobrá viditeľnosť 
na oblohu. Presuňte sa na 
také miesto. 
- Problém s fixáciou satelitov 
môže nastať aj u vozidiel s 
vyhrievaným predným sklom 
- Neumiestňujte telefón pre 
príjem GPS za okná s 
pokovanou fóliou alebo 
plechovými žalúziami - 
zhoršujú príjem signálu. 



Vypadáva signál 
mobilnej siete 

- Skontrolujte, či nie je 
prázdny slot pre SIM kartu 
mobilného operátora s 
označením SIM 1. Ak áno, 
umiestnite do neho kartu. 

Hovory nie sú 
stabilné 

- Skontrolujte, či nie je 
prázdny slot pre SIM kartu 
mobilného operátora s 
označením SIM 1. Ak áno, 
umiestnite do neho kartu. 

Pripojenie k 
mobilnému 
internetu 
vypadáva 

- Skontrolujte, či nie je 
prázdny slot pre SIM kartu 
mobilného operátora s 
označením SIM 1. Ak áno, 
umiestnite do neho kartu. 

 
Záruka sa nevzťahuje na: 

• inštaláciu nepodporovaného firmwaru 

• aktuálnu verziu firmwaru nájdete vždy na 

www.cube1mobile.cz 

• mechanické poškodenie telefónu nevhodným 

používaním 

• poškodením prírodnými vplyvmi (voda, oheň) 

• úmyselné poškodenie 

• použitie v rozpore s návodom 
  



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 zaistí 

jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie 

týchto pokynov je nezákonné. Batériu nevhadzujte do 

ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí 

nebezpečenstvo výbuchu či požiaru. 

Vyhlásenie o zhode 
 Týmto dovozca, spoločnosť 

Satomar, s. R. O. Prehlasuje, že 

mobilný telefón Cube1 T1C je v 

zhode so základnými požiadavkami 

smernice 2014/53/EU). 

 



Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na 

www.satomar.cz. 

Ekologická likvidácia 
Tovar uvedený na tomto doklade spĺňa zákon o 

technických požiadavkách na výrobky podľa zákona č. 

22/97 Zb. § 13 ods. 5. Spoločnosť Satomar, s.r.o. rieši 

elektroodpad v rámci systému ASEKOL. Spoločnosť je 

registrovaná v kolies. systému ASEKOL a ECOBAT. 
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