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ZAČÍNÁME



ICOM – přehled

1. Sluchátkový jack

2. Snímač blízkosti

3. Přední fotoaparát

4. Přijímač

5. Mikrofon

6. Port USB 

7. Reproduktor

8. Tlačítko zvýšení hlasitosti

9. Tlačítko snížení hlasitosti

10. Zapnutí/vypnutí

11. Zadní fotoaparát 

12. Svítilna

13. Snímač otisku prstů

Toto zařízení bylo účelově navrženo tak, aby umožňovalo bezpečné připojení a ovládání 

nejrůznějšího IoT vybavení (vybavení s podporou internetu věcí). I když vypadá jako mobilní telefon, 

nepodporuje všechny běžné mobilní služby, jako je například hlasové volání. Zajišťuje však bezpečné 

a hladké provádění úkolů, pro které bylo navrženo. 

Verze modelu: CTGED02 CommuniTake ICOM

Verze softwaru: Android 9.0

VSTUP: DC 5,0 V / 1,0 A
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Instalace SIM/SD karty

Vaše zařízení podporuje duální SIM jen v režimu standby single pass, což 

znamená, že nemůžete používat datové služby obou SIM karet současně. 

Když používáte datové služby jedné SIM karty, datové služby druhé SIM 

karty se vypnou. Funkce single pass pomáhá snížit spotřebu energie a 

prodloužit dobu, po kterou zařízení vydrží v pohotovostním režimu. 

Nesouvisí s podmínkami používání sítě vašeho poskytovatele služeb.
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Zařízení zapnete tak, že podržíte tlačítko zapnutí, dokud se nezapne obrazovka. Zařízení vypnete 

tak, že podržíte tlačítko zapnutí a potom klepnete na Vypnout. Pokud chcete provést vynucený 

restart zařízení, stiskněte tlačítko zapnutí a potom klepněte na Restartovat.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

1. Vypněte mobilní zařízení a odpojte externí zdroj napájení.

2. Uchopte zadní kryt v místě vykrojení na straně telefonu a sundejte ho.

3. Vyjměte baterii.

4. Vložte SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

5. Případně vložte SD kartu (není součástí balení) zlatými kontakty směrem 

dolů.

6. Vložte baterii tak, aby kontakty správně dosedly.

7. Nasaďte zadní kryt. 

Podle následujících pokynů zařízení

nastavte.

Nevkládejte do zařízení poškrábané nebo upravené SIM/microSD karty,

nemusely by být rozpoznány a mohly by

poškodit kartový slot. 

Nevkládejte ani nevytahujte SIM kartu nebo SD kartu, když je zařízení 

připojené k externímu zdroji napájení. Mohli byste tím kartu poškodit.



Datové připojení 
V hlavní nabídce klepněte na Nastavení a pak na Síť a internet.

Klepněte na SIM karty a zvolte SIM kartu.

Klepnutím na Mobilní data zvolte SIM kartu, kterou chcete používat pro datové připojení.

Pokud chcete datové připojení vypnout, klepněte na levý ovladač poblíž slotu pro SIM kartu 1 

nebo 2.     

Poznámka: Datové připojení vyžaduje, aby byla v zařízení vložená SIM karta.

Wi-Fi
V hlavní nabídce klepněte na Nastavení a pak na Síť a internet.

Přepnutím ovladače Wi-Fi doprava zapněte Wi-Fi a aktivujte vyhledávání sítě. 

Když chcete Wi-Fi vypnout, přepněte ovladač Wi-Fi doleva . 

Přidání skryté sítě SSID:

Klepněte na Nastavení, pak na Síť a internet a potom na Wi-Fi.

Klepněte na Přidat síť.

Do příslušného datového pole zadejte SSID.

Klepněte na Upřesnit možnosti.

V části Skrytá síť změňte Ne na Ano.

Bluetooth
V hlavní nabídce klepněte na Nastavení a pak na Připojená zařízení.

Klepnutím na Spárovat nové zařízení vyhledáte další Bluetooth zařízení.

Spárujte požadované zařízení. 

Přepnutím ovladače Bluetooth doleva zařízení odpojíte.  

Průvodce připojením
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Informace o expozici RF

Toto zařízení bylo otestováno a splňuje příslušné limity pro expozici radiofrekvenčním kmitočtům (RF). 

Specifická míra absorpce nebo také měrný absorbovaný výkon (SAR) představuje míru, při které lidské 

tělo absorbuje RF energii. Limit SAR je 1,6 wattů na kilogram v zemích, kde je nastavený limit 

zprůměrovaný na 1 gram tkáně, a 2,0 watty na kilogram v zemích, kde je nastavený limit zprůměrovaný 

na 10 gramů tkáně. V rámci testování tohoto zařízení byl určen SAR v každém provozním pásmu. 

Používaná pásma závisí na sítích poskytovatelů služeb. 

Toto jsou nejvyšší hodnoty SAR u modelu CTGED02 (CommuniTake ICOM):

Limit SAR – 2,0 W/kg (na 10 g)

Hlava: 0,658

Trup: 0,829

Frekvenční pásma a výkon

1. Frekvenční pásma, ve kterých rádiové zařízení funguje:

Některá pásma nemusejí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Bližší informace vám poskytne místní operátor.

2. Maximální radiofrekvenční výkon přenášený

ve frekvenčních pásmech, ve kterých rádiové zařízení funguje: Maximální výkon je ve všech pásmech 

nižší než nejvyšší (limitní) hodnota udávaná příslušnými harmonizovanými normami. Frekvenční pásma 

přenášejí výkon (vyzářený a/nebo

vedený) mezní hodnoty jmenovitého rozsahu odpovídající tomuto rádiovému zařízení jsou následující:

Pásma GSM 2, 3, 5, 8: 15,92–17,85 dBm

Pásma WCDMA 1, 2, 8: 15.92-17.85dBm

Pásma LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28A, 28B a 40: 14.3-19.14dBm

Zařízení nepodporuje hlasové volání.

Ochrana zařízení

Doporučuje se chránit obsah zařízení nastavením přístupového hesla. Informace o možnostech 

sledování zařízení a blokování služeb vám sdělí operátor. 
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Informace o bezpečnosti

V závislosti na místní síti může být používání tohoto zařízení omezené.

Pokud byla bezpečnost zařízení narušena, musíte zařízení okamžitě přestat používat.

Chcete-li předejít poškození sluchu, vyhněte se delšímu poslechu zvuku o vysoké hlasitosti.

Použití neschváleného nebo nekompatibilního napájecího adaptéru, nabíječky nebo baterie může 

zařízení poškodit, zkrátit jeho životnost nebo způsobit vznik požáru, výbuch či jiné nebezpečí.

Abyste předešli poškození součástí a interních obvodů zařízení, nepoužívejte zařízení v prašném, 

zakouřeném, vlhkém nebo jinak znečištěném prostředí ani v blízkosti zdrojů magnetického pole.

Při nabíjení zařízení ověřte, že napájecí adaptér je zapojený do zásuvky poblíž zařízení a je snadno 

přístupný.

Vypojte nabíječku z elektrické zásuvky a odpojte ji od zařízení, pokud ji nepoužíváte.

Ideální provozní teplota je mezi 0 °C a 35 °C. Ideální teplota při uskladnění je mezi –20 °C a +45 °C.

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi zařízením a 

kardiostimulátorem, aby se předešlo případným interferencím s kardiostimulátorem. Pokud 

používáte kardiostimulátor, držte zařízení v té ruce, která je od něj dále. Nenoste zařízení v přední 

kapse.

Nevystavujte zařízení ani baterii nadměrnému teplu nebo přímým slunečním paprskům. Nepokládejte 

je na zdroje tepla, jako je mikrovlnná nebo jiná trouba, sporák či radiátor. Ani je do nich nevkládejte.

Při používání zařízení se řiďte místními zákony a předpisy.

Abyste snížili riziko nehody, nepoužívejte bezdrátové zařízení při řízení.

Při cestování letadlem používejte zařízení vždy v souladu s pokyny personálu, a to už před nástupem 

do letadla. 

Nepoužívejte, neukládejte ani nepřevážejte zařízení v místech výskytu hořlavých nebo výbušných 

látek (na čerpacích stanicích, ve skladištích paliv, chemických továrnách apod.) Pokud jste v 

prostředí s nebezpečím výbuchu, zařízení vypněte

a řiďte se všemi nápisy a pokyny. 
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Nesprávné používání baterie může vést ke vzniku požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.

Poraďte se s lékařem a výrobcem zařízení,

abyste se ujistili, že provoz telefonu nemůže mít vliv

na fungování zdravotnického prostředku, který používáte.

Dodržujte veškerá pravidla a předpisy v nemocnicích

a zdravotnických zařízeních.

Dodržování předpisů

BE BG CZ DK DE EE IE

EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL

PT RO SI SK FI SE UK

Společnost CommuniTake Technologies Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje nezbytné 

požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Nejnovější a platná verze dokumentu Prohlášení o

shodě) je k nahlédnutí na webu https://www.intactphone.com/certification.             

Toto zařízení lze používat ve všech členských státech EU. 

Dodržujte národní a místní předpisy země, ve které budete zařízení používat.

Informace o likvidaci a recyklaci

Toto zařízení, baterii a doplňky zlikvidujte

v souladu s místními předpisy. Neměli byste je vhazovat

do běžného komunálního odpadu. 

IMEI

IMEI zařízení najdete nebo zjistíte na následujících místech nebo následujícím způsobem:

(1) na štítku na krabici; (2) na štítku na zařízení; (3) vytočením telefonního čísla * # 0 6 # 

(hvězdička, křížek, nula, šest, křížek). 7



Pokyny a podpora
Obsah u konečného produktu nebo softwaru dodaného poskytovateli služeb se může lišit a může 

se bez předchozího upozornění změnit.

Položky dodané spolu se zařízením se můžou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

Po vydání softwaru bude výrobce vydávat jeho aktualizace s cílem opravit chyby nebo vylepšit 

funkce. Všechny verze softwaru vydané výrobcem byly ověřeny a stále splňují příslušná pravidla. 

Uživatel nemá přístup ke všem RF parametrům a nemůže je měnit.

Potřebujete pomoc?

Chcete-li zobrazit tohoto průvodce ve více jazycích nebo se při používání zařízení vyskytly potíže, 

případně došlo k jeho odcizení nebo ztrátě, přejděte na web https://www.intactphone.com/support, 

kde najdete údaje k zařízení, často kladené dotazy a další informace.

Právní upozornění – ochranné známky a oprávnění

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka organizace ETSI. Označení a loga Bluetooth® jsou registrované

ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo 

Wi-Fi jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných společností.

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak chráníme vaše soukromí,

projděte si naše zásady ochrany osobních údajů na webu https://www.intactphone.com/privacy-

policy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všechny obrázky a schémata v tomto průvodci, zejména barva nebo velikost zařízení a obsah na 

obrazovce, jsou pouze orientační. Samotný produkt se může lišit. Tento dokument nepředstavuje 

žádnou záruku, ať už výslovnou nebo odvozenou.
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