
NÁVOD K OBSLUZE 
NOMU S10 

 
KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 

 
1. V případě pozastavení systému podržte 
tlačítko POWER na 10 sekund, telefon se restartuje. 
2. Nezakrývejte otvor sluchátka, mikrofonu a reproduktoru během rozhovoru. 
3. Konektor sluchátek podporuje pouze sluchátka s 3.5mm konektorem Jack 
 
POZNÁMKY O ODOLNOSTI VODY: 
NOMU S10 je vodotěsný: (max 1.5m po dobu 30min) 
Ujistěte se, že máte uzavřeny veškeré krytky (usb, sluchátek) 
Ujistěte se, že je šuplík na SIM karty pevně uzavřen. 
Po namočení osušte telefon papírovým ubrouskem nebo látkou. Nechte vyschnout přirozeně 
v žádném případě nepoužívejte fén a nedávejte telefon na radiátor. 
Telefon nechte vyschnout po dobu 30 min. 
 
VLOŽENÍ SIMI KARET 
1. Přiloženým špendlíkem vysuňte šuplík na SIM karty  
2. Vyjměte šuplík z telefonu  
3. Vložte SIM kartu nebo pam. kartu (telefon podporuje 2x SIM nebo 1x SIM a 1x pam. karta)  
Ujistěte se, že máte SIM karty správně vloženy. Na mechanické poškození SIM slotu se záruka 
nevztahuje. (telefon podporuje jen nano sim a micro-SD pam. karty) 
4. Neodstraňujte karty během používání, může vést k poškození telefonu nebo karet. Výrobce 
není zodpovědný za ztrátu dat. 
5. Před instalací nebo odebráním SIM a pam. karty telefon vypněte. 
(SIM a micro-SD karta není součástí balení) 

 



 
BATERIE: 
VAROVÁNÍ: Baterie není vyměnitelná. 
Správné používání baterií: Životnost baterie závisí na mnoha různých faktorech. Ovládání 
systému, nastavení telefonu, hraní her, přehrávání hudby/videa, používání kamery. 
Přenos dat (internet) ovlivňuje výdrž baterie telefonu. 
Při volání, hraní her, používání více aplikací a internetu, znamená vyšší spotřebu el. Energie 
z baterie. Baterii nevystavujte extrémním vysokým a nízkým teplotám. 
 
NABÍJENÍ BATERIE: 
1. Otevřete krytku USB na spodní straně telefonu. 
Připojte kabel USB k telefonu správným směrem.  
2. Připojte kabel USB k nabíječce a připojte napájecí adaptér do sítě 100-240V 50/60 Hz. 
3. Když bude baterie nabitá na 100% začne svítit zeleně, pokračujte v nabíjení dalších 15 minut. 
4. Používejte pouze originální kabel a nabíjecí adaptér. 
(na poškození z důvodu používání neoriginálního nabíjecího adaptéru a kabelu se záruka 
nevztahuje) 
 
Doba nabíjení: 
1. Doba nabíjení závisí na výstupním proudu nabíjecího adaptéru. 
2. Originální nabíjecí adaptér podporuje funkci rychlo-nabíjení. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Instalujte pouze oficiální aplikace 
Výrobce není odpovědný za jakékoliv poškození telefonu neoficiální aplikací. 
Výrobce není odpovědný za mechanické poškození displeje. 
Výrobce není odpovědný za utopený telefon (max 1.5m na 30min) 
Výrobce není odpovědný za jakékoliv mechanické poškození telefonu. 
Výrobce není odpovědný za poškození v souladu s instalováním neoficiálního systému a jeho 
úprav jako je „root“ aj..  
 
Prohlášení o shodě: 
Toto zařízení splňuje základní požadavky a další směrnicemi obsaženými ve směrnici 1999/5 / 
ES. 

	 		  
Toto zařízení splňuje pokyny týkající se expozice na poli elektromagnetické s frekvencemi když je 
držen u hlavy nebo ve vzdálenost nejméně 15 mm od těla. Limit SAR stanovený v souladu 
s pokyny ICNIRP je v průměru 2,0 W / kg u 10 g, tkáň absorbuje většinu signálu. 
 
Další informace naleznete na adrese: 
www.nomu.hk 


