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Pozice Popis Funkce
1 Displej Barevný LCD displej 
2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování 
3 Levá funkční 

klávesa
Pohotovostní režim: vstup do Menu 
V menu: stiskněte pro potvrzení funkce 
uvedené na displeji v levém spodním rohu 
displeje nad danou klávesou 

4 Pravá funkční 
klávesa

Pohotovostní režim: Kontakty 
V menu: stiskněte pro potvrzení funkce 
uvedené na displeji v pravém spodním 
rohu displeje nad touto klávesou 

5 Tlačítko  
pro příjem hovoru 
(zelená klávesa)

Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem 
hovoru 
Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup 
do seznamu hovorů 

6 Tlačítko pro 
ukončení hovoru 
(červená klávesa)

Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se 
zapne telefon 
Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se 
vypne telefon 
V menu: stiskněte pro návrat na úvodní 
obrazovku 

7 Navigační  
tlačítko dolů

Pohotovostní režim: vstup do menu 
Foto kontakty 
V menu: pohyb dolů 

8 Navigační  
tlačítko nahoru

Pohotovostní režim: vstup do menu 
Zpráv 
V menu: pohyb nahoru 
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Pozice Popis Funkce
9 M1 – tlačítko 

rychlé volby
Navigační tlačítko 
doleva

Pohotovostní režim: dlouhým stiskem 
vytáčení kontaktu rychlé volby M1 
V menu: pohyb doleva 
V některých aplikacích: ovládací prvek 
příslušné aplikace 

10 M2 – tlačítko 
rychlé volby
Multifunkční 
tlačítko

Pohotovostní režim: dlouhým stiskem 
vytáčení kontaktu rychlé volby M2 
V některých aplikacích: ovládací prvek 
příslušné aplikace 

11 M3 – tlačítko 
rychlé volby
Navigační tlačítko 
doprava

Pohotovostní režim: dlouhým stiskem 
vytáčení kontaktu rychlé volby M3 
V menu: pohyb doprava 
V některých aplikacích: ovládací prvek 
příslušné aplikace 

12 Klávesnice Alfanumerická klávesnice

13 Tlačítko
                   

* Režim psaní textu: Zobrazí nabídku 
symbolů 

14 Spoušť svítilny Pohotovostní režim: dlouhý stisk – 
zapnutí/vypnutí svítilny(18) 

15 Tlačítko
                   

# Režim psaní textu: Mění způsob 
vkládání znaků 
Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se 
aktivuje/deaktivuje režim Schůzka 

16 Mikrofon Během hovoru dbejte, aby nebyl mikrofon 
zakryt rukou 

17 Fotoaparát Objektiv fotoaparátu 

18 LED Dioda Blesk fotoaparátu s funkcí svítilny 
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Pozice Popis Funkce
19 Indikační dioda Dioda indikuje stavy telefonu jako 

například zmeškaný hovor, nepřečtenou 
zprávu, nabíjení atd 

20 SOS tlačítko Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje 
funkce nouzového volání na předem 
zvolené(á) telefonní číslo(a) 

21 Reproduktor Zadní hlasitý reproduktor pro hlasité 
telefonování nebo přehrávání hudby atd 

22 Micro USB 
konektor

Slouží k nabíjení a připojení datového 
kabelu  

SPECIFIKACE
Parametry Popis
Pásmo GSM 900/1800MHz
Rozměry 102,5x52x19,8 mm
LCD 2 4“
Výdrž v pohotovostním 
režimu

až 10 dní

Doba hovoru až 5 hodin
Baterie 800mAh, Li-Ion
Paměť 50 SMS zpráv

250 telefonních čísel
Paměťová karta podporuje microSDHC až do 16GB
Zprávy SMS, MMS
Fotoaparát 0,3Mpx
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Parametry Popis
Bluetooth 3 0 s A2DP
GPS Ne
Dodatečné funkce audio přehrávač, video přehrávač, lupa, 

budík, FM rádio, kalkulačka možnost připojení 
a nabíjení přes USB

SAR 0,922 W/kg

VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE
Vložte baterii do telefonu  Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů 
v telefonu 
Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění  Při manipulaci 
s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku  Používejte pouze baterie 
a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem  
Telefon připojte k nabíječce  Během nabíjení netelefonujte 
Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po 
několika minutách  

PRVNÍ KROKY
Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a poté telefon zapněte 

Při prvním použití nové SIM karty
Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte 
Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel  Na zadání kódu 
máte maximálně 3 pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné 
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SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu  PIN a PUK kódy naleznete 
v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora 

Volání
Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč  mezinárodní předvolby 
pokud jste v cizině, např +420 pro ČR) a potvrďte  Volat lze i na čísla uložená 
v Kontaktech (Telefonním seznamu) 
Upozornění: Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové 
volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty nebo se SIM 
bez kreditu 

Funkce během hovoru
Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například  Handsfree 
(hlasitý odposlech) 

Úspora energie
Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti 
telefonu  Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky 

ZPRÁVY
Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy  Nová přijatá zpráva je 
signalizována na displeji telefonu 
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KONTAKTY
Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno 
a telefonní číslo  Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v  mezinárodním 
formátu (např  Česká republika +420, Slovensko +421, Německo +49 atd )  
V  telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v  telefonu nebo 
na SIM a poté s nimi dále pracovat  (např  volat, mazat,editovat, kopírovat, 
odesílat SMS atd ) 

RYCHLÁ VOLBA
Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze 
stisknout tlačítko 2 až 9 

Přiřazení rychlé volby
V menu Nastavení ➔ Rychlá volba ➔ zvolte si klávesy M1/M2/M3 
(na telefonu označené římskými čísly) nebo si zvolte klávesu rychlé volby 
[Čísla 2-9] ➔ Nastavit čísla ➔ Upravit ➔ vybrat telefonní kontakt 
Rychlou volbu aktivujte
Nastavení ➔ Rychlá volba ➔ M1/M2/M3 klávesa nebo 2-9 Číslo Stav 
➔ Zap 
Pokud máte nastavenu hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem 
tlačítka 1 vytočit její číslo 

PROFILY
V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost 
vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích 
Menu ➔ Nastavení ➔ Profily
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Zde si zvolte zvolte příslušný profil a v menu Volby ➔ Přizpůsobit si 
nastavte vlastnosti profilu 
Přizpůsobit
Vybraný profil aktivujete
Menu ➔ Nastavení ➔ Profily ➔ např  Hlavní ➔ Aktivovat

NASTAVENÍ PROFILU MMS
Nejprve je třeba nastavit Datový účet 
Menu ➔ Extra ➔ Připojení ➔ Datové účty.
Zde naleznete automaticky vytvořené datové účty nebo si lze vytvořit vlastní 
účet dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu T-mobile O2 Vodafone
1  Název účtu např T-mobile MMS O2 MMS Vodafone MMS
2  APN mms t-mobile cz mms mms
3  Uživatelské  
     jméno 

mms nevyplňuje se mms

4  Heslo mms nevyplňuje se mms
5  Autor  typ normální
6  Další nastavení:
    – Domovská  
         stránka

není nutné  
vyplňovat

není nutné  
vyplňovat

není nutné  
vyplňovat

    – Typ připojení HTTP HTTP HTTP
    – Použít proxy Ano Ano Ano
    – Adresa proxy 010 000 000 010 160 218 160 218 010 011 010 111
    – Proxy Port 80 8080 80
    – Heslo Proxy nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se
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Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), 
můžete přistoupit k nastavení MMS 
Menu ➔ Zprávy ➔ Nastavení➔ MMS ➔ Datový účet 
Vyberte datový účet a potvrďte OK 

JAZYK
Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu 
Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do 
základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků:
1x levá horní klávesa (LFK) ➔ 1x navigační klávesa nahoru ➔ 
potvrdit navigační klávesou (OK) ➔ 1x navigační klávesa dolů ➔ 
potvrdit navigační klávesou (OK) ➔ 3x navigační klávesa dolů ➔ 
potvrdit navigační klávesou (OK) a zde již můžete vybrat češtinu nebo 
jiný jazyk, který ovládáte 

FM RÁDIO
Poslech rádia je možný bez připojení sluchátek  Anténa rádia je součástí 
telefonu  Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného 
rádia v dané lokalitě  Rádio nemusí být plně funkční uvnitř budov  

Ovládání rádia
Při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy [doleva (M1)/doprava (M3)/
nahoru/dolu(M2)] pro změnu frekvence  Pro změnu hlasitosti klávesy 

* a #  Pro další volby zvolte menu Volby a zde si nastavte potřebné  Je-li 
rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět  
samo zapne 
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UPOZORNĚNÍ
S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým 
zařízením podobného typu  Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, 
vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm 
apod 
Společnost C  P  A  CZECH s r o  ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé 
nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo 
obvyklých postupů při používání obdobných zařízení jako je CPA HALO  
Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo neautorizovaného 
servisu bude znamenat ztrátu záruky, tak jako nesprávné upevnění 
a manipulace s těsnícími prvky telefonu 

NÁVOD
Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých 
SW verzí  Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český 
překlad  Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, 
postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu  Aktuální návod 
v  elektronické podobě naleznete na ww cpa cz  Tiskové chyby, omyly 
a technické změny vyhrazeny 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie 
číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem 

přeškrtnutého odpadkového koše  Symbol přeškrtnutého kontejneru 
znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho 
životnosti uložen do odděleného sběru  To se netýká pouze vašeho přístroje, 
ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem  Neodhazujte tyto 
výrobky do netříděného komunálního odpadu 
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CE 0700 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Dovozce do Evropské Unie, společnost  C P A  CZECH s r o , tímto prohlašuje, 
že mobilní telefon CPA Halo 15  je ve shodě se základními požadavky 
a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES 
Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese
http://www cpa cz/files/shoda_pl_CPA_Halo15 pdf

ZÁRUKA A SERVIS
• Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců 
• Záruka na baterii: 6 měsíců
Distributor, autorizovaný servis a technická podpora
C P A CZECH s r o 
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívice - 53006
Tel: 466 734 110
Web: www cpa cz

Informace k výrobku naleznete na www.cpa.cz
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Pozícia Popis Funkcie
1 Displej Farebný LCD displej 
2 Slúchadlo Reproduktor pre telefonovanie 
3 Ľavé funkčné 

tlačidlo
Pohotovostný režim: vstup do Menu 
V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie 
uvedené na displeji v ľavom spodnom 
rohu displeja nad daným tlačidlom 

4 Pravé funkčné 
tlačidlo

Pohotovostný režim: Kontakty 
V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie 
uvedenej na displeji v pravom spodnom 
rohu displeja nad týmto tlačidlom 

5 Tlačidlo pre  
príjem hovoru 
(zelené tlačidlo)

Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre 
príjem hovoru 
Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do 
zoznamu hovorov 

6 Tlačidlo pre 
ukončeniehovoru 
(červené tlačidlo)

Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa 
zapne telefón 
Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa 
vypne telefón 
V menu: stlačte pre návrat na úvodnú 
obrazovku 

7 Navigačné  
tlačidlo dole

Pohotovostný režim: vstup do menu 
Foto kontakty 
V menu: pohyb dole 

8 Navigačné  
tlačidlo hore

Pohotovostní režim: vstup do menu Správ 
V menu: pohyb hore 
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Pozícia Popis Funkcie
9 M1 – tlačidlo 

rýchle voľby 
Navigační tlačidlo 
doľava

Pohotovostný režim: dlhým stlačením 
zvolenie kontaktu rýchlej voľby M1 
V menu: pohyb doľava 
V niektorých aplikáciách: ovládací prvok 
príslušnej aplikácie 

10 M2 – tlačidlo 
rýchlej voľby 
Multifunkčné 
tlačidlo

Pohotovostný režim: dlhým stlačením 
zvolenie kontaktu rýchlej voľby M2 
V niektorých aplikáciách: ovládací prvok 
príslušnej aplikácie 

11 M3 – tlačidlo 
rýchlej voľby 
Navigačné 
tlačidlo doprava

Pohotovostný režim: dlhým stlačením 
zvolenie kontaktu rýchlej voľby M3 
V menu: pohyb doprava 
V niektorých aplikáciách: ovládací prvok 
príslušnej aplikácie 

12 Klávesnica Alfanumerická klávesnica

13 Tlačidlo
                  

* Režim psaní textu: Zobrazí nabídku 
symbolů 

14 Spúšť svietidla Pohotovostný režim: dlhý stlačením – 
zapnutie/vypnutie svietidla(18) 

15 Tlačidlo 
                   

# Režim písania textu: Mení spôsob 
vkladania znakov 
Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa 
aktivuje/deaktivuje režim Schôdzka 

16 Mikrofón Behom hovoru dbajte, aby nebol 
mikrofón zakrytý rukou 

17 Fotoaparát Objektív fotoaparátu 

18 LED Dióda Blesk fotoaparátu s funkciou svietidla 
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Pozícia Popis Funkcie
19 Indikačná dióda Dióda indikuje stavy telefónu ako 

napríklad zmeškaný hovor, neprečítanú 
správu, nabíjanie atď 

20 SOS tlačidlo Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje 
funkcia núdzového hovoru na dopredu 
zvolené telefónne číslo(a) 

21 Reproduktor Zadný hlasitý reproduktor pre hlasné 
telefonovanie alebo prehrávanie 
hudby atď 

22 Micro USB Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového 
káblu  

ŠPECIFIKÁCIA
Parametre Popis
Parametre Popis
Pásmo GSM 900/1800MHz
Rozmery 102,5x52x19,8 mm
LCD 2 4“
Výdrž v pohotovostnom 
režime

až 10 dní

Doba hovoru až 5 hodín
Batéria 800mAh, Li-Ion
Pamäť 50 SMS správ 

250 telefónnych čísel
Správy SMS, MMS
Fotoaparát 0,3Mpx
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Parametre Popis
Bluetooth 3 0 s A2DP
GPS Ne
Dodatočné funkcie audio prehrávač, video prehrávač, lupa, 

budík, FM rádio, kalkulačka možnosť 
pripojenia a nabíjania cez USB

SAR 0,922 W/kg

VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE
Vložte batériu do telefónu  Kontakty batérie sa musí dotýkať kontaktov 
v telefónu 
Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu  Pri manipulácii 
s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku  Používajte len batérie 
a  abíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom  
Telefón pripojte k nabíjačke  Behom nabíjania netelefonujte 
Pokiaľ je batérie veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po 
niekoľko minútach  

PRVÉ KROKY
Vložte do telefónu SIM kartu, batériu a potom telefón zapnite 

Pri prvom použití novej SIM karty
Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrďte 
Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel  Na zadanie kódu máte 
maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM 
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odblokovať len pomocou PUK kódu  PIN a PUK kódy nájdete v podkladoch, 
ktoré ste dostali od mobilného operátora 

Hovor
Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vč  medzinárodnej predvoľby 
ak ste v cudzine, napr +421 pre SR) a potvrďte  Volať je možné aj na čísla 
uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname) 
Upozornenie: Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokryté signálom, tiesňové 
volanie na číslo 112 môžete urobiť aj bez vloženej SIM karty alebo so SIM 
bez kreditu 

Funkcie behom hovoru
Behom hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad  Handsfree 
(hlasitý hovor) 

Úspora energie
Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej behom nečinnosti telefónu  
Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky 

SPRÁVY
Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy  Nová prijatá správa je 
signalizovaná na displeji telefónu 
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KONTAKTY
Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno 
a telefónne číslo  Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom 
formáte (napr  Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď )  
V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne 
alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať  (napr  volať, mazať, editovať, 
kopírovať, posielať SMS atď ) 

RÝCHLA VOĽBA
Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho 
stlačiť tlačidlo 2 až 9 

Priradenie rýchlej voľby
V menu Nastavenia ➔ Rýchla voľba ➔ zvoľte si klávesy M1/M2/M3 
(na telefóne označené rímskymi číslami) alebo si zvoľte klávesu rýchlej voľby 
[Čísla 2-9] ➔ Nastaviť čísla ➔ Upraviť ➔ vybrať telefónny kontakt
Rýchlu voľbu aktivujete 
Nastavenia ➔ Rýchla voľba ➔ M1/M2/M3 kláves alebo 2-9 Číslo Stav 
➔ Zap 
Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením  
tlačidla 1 vytočiť ich číslo 

PROFILY
V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť 
vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách 
Menu ➔ Nastavenie ➔ Profily
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Tu si zvoľte príslušný profil a v menu Voľby ➔ Prispôsobiť si nastavte 
vlastnosti profilu 
Prispôsobiť
Vybraný profil aktivujete:
Menu ➔ Nastavenia ➔ Profily ➔ napr. Hlavný ➔ Aktivovať

NASTAVENIE PROFILU MMS
Najskôr je potrebné nastaviť Dátový účet 
Menu ➔ Extra ➔ Pripojenie ➔ Dátové účty.
Tu nájdete automaticky vytvorené dátové účty alebo si môžete vytvoriť 
vlastný účet podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu O2 Orange T-Mobile
Domáca stránka http://mms 

o2world sk:8002
http://imms 

orange sk
http://mms

APN o2mms mms mms
Režim pripojenia permanentné permanentné permanentné
IP adresa 10 97 1 11 213 151 208 145 192 168 001 001
Port 9201 alebo 

8080*
9200-9203 

(ak prehliadač 
podporuje  
wap 1 2) / 

8799 
(ak wap 2 0)

9201 alebo 
8080*

Autentifikácia normálna normálna normálna
Meno (prázdne) wap mms
Heslo (prázdne) wap mms
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Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho operátora (operátorov), 
môžete pristúpiť k nastaveniu MMS 
Menu ➔ Správy ➔ Nastavenia ➔ MMS ➔ Dátový účet.
Vyberte dátový účet a potvrďte OK 

JAZYK
Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu 
Pokiaľ máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do 
základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1x ľavý horný kláves (LFK) ➔1x navigačný kláves hore ➔ 
potvrdiť navigačným klávesom (OK) ➔ 1x navigačný kláves dole ➔ 
potvrdiť navigačným klávesom (OK) ➔ 3x navigačný kláves dole ➔  
potvrdiť navigačným klávesom (OK) a tu si už môžete vybrať 
slovenčinu alebo iný jazyk, ktorý ovládate 

FM RÁDIO
Počúvanie rádia je možné bez pripojenia slúchadiel  Anténa rádia je súčasťou 
telefónu  Kvalita zvuku rádia je závislá na úrovni a kvalite signálu rádia 
v danej lokalite  Rádio nemusí byť plnohodnotne funkčné vo vnútri budov  

Ovládanie rádia
pri zapnutom rádiu používajte navigačné klávesy (doľava(M1)/
doprava(M3)/hore/dolu/M2) pre zmenu frekvencie  Pre zmenu hlasitosti 
klávesy * a #  Pre ďalšie voľby zvoľte menu Voľby a tu si nastavte potrebné  
Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení 
hovoru sa opäť samé zapne 
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UPOZORNENIE
S mobilným telefónom zachádzajte tak, ako s každým iným elektronickým 
zariadením podobného typu  Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, 
vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom 
a podobne 
Spoločnosť C  P  A  CZECH s r o  a ani iný predajca neodpovedá za škody 
vzniknuté nedodržaním postupov, doporučení a povinností uvedených 
v  návodu alebo obvyklých postupov pri používaní obdobných zariadení 
ako je CPA HALO  Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo 
neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky, tak ako nesprávne 
upevnenie a manipulácia s tesniacimi prvkami telefónu 

NÁVOD
Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych 
SW verzií  Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov 
český preklad  Pokiaľ skutočný stav telefónu neodpovedá úplne presne 
návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne  Aktuálny 
návod v  elektronické podobe nájdete na ww cpa cz  Tlačové chyby, omyly 
a technické zmeny vyhradené 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
POZOR: Toto zariadenie je označené v zhode s nariadením Európskej 
únie číslo 2002/96/WE o likvidácií elektroodpadu a je označené 

symbolom preškrtnutého odpadkového koša  Symbol preškrtnutého 
kontejneru znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po 
ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu  Toto sa netýka len 
vášho prístroja, ale aj každého príslušenstva označeného týmto symbolom  
Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu 
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CE 0700 PREHLÁSENIE O ZHODE
Dovozca do Európskej Únie, spoločnosť  C P A  CZECH s r o , týmto prehlasuje, 
že mobilný telefón CPA Halo 15  je v zhode so základnými požiadavkami 
a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES 
Plné znenie Prehlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese
http://www cpa cz/files/shoda_pl_CPA_Halo15 pdf

ZÁRUKA A SERVIS
• Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov 
• Záruka na batériu: 6 mesiacov
Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora
C P A CZECH s r o 
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívice - 53006
Tel: 466 734 110
Web: www cpa cz

Informácie k výrobku nájdete na www.cpa.cz





www.cpa.cz  |  www.cpask.sk


