
Uživatelská příručka
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Obsah balení

nebo

1 MOVETRACK 1 USB kabel 1 štítek na zavazadla / pouzdro

1 šroubovák 2 šroub 1 stručná příručka

Zařízení a příslušenství se může měnit v závislosti na trhu a 
oblasti, kde bylo zařízení pořízeno.
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Základní informace o zařízení
①   ②  ③

④

⑤         ⑥

① Indikátor baterie

② Indikátor GPS

③ Indikátor sítě

④ Tlačítko zapnutí/vypnutí

⑤ Port micro USB

⑥ Kryt karty nano SIM

Kategorie Popis

Indikátor 
baterie

• Při nabíjení bliká červeně.
• Po úplném nabití svítí modře.
• Když je baterie málo nabitá, svítí červeně.

Indikátor GPS

• Při hledání signálu GPS bliká červeně.
• Když zařízení MOVETRACK zjistí svoji polohu 
GPS, svítí modře.
• Když  zařízení  MOVETRACK  nedokáže  zjistit 
svoji polohu GPS svítí červeně.
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Kategorie Popis

Indikátor sítě

• Při připojení k mobilní datové síti svítí modře.
• Když není k dispozici pokrytí sítě, svítí červeně. 
Ověřte, že je karta nano SIM vložena správně 
a že  byl  předtím  zakázán  kód  PIN  (viz  téma 
Zakázání PIN kódu na straně 4).

Tlačítko 
zapnutí/
vypnutí

• Když stisknete tlačítko jednou, zobrazí se údaj 
o stavu baterie, GPS signálu a sítě.
• Zařízení  MOVETRACK  zapněte  stisknutím 
a podržením  tlačítka  zapnutí/vypnutí  alespoň 
na  3 sekundy  (všechny  3 diody  LED  svítí 
modře).
• Zařízení  MOVETRACK  vypněte  stisknutím 
a podržením  tlačítka  zapnutí/vypnutí  alespoň 
na  3 sekundy  (všechny  3 diody  LED  svítí 
červeně).

Port micro USB K nabíjení

Kryt karty nano 
SIM

Sejměte kryt a získáte přístup ke slotu na kartu 
nano SIM.
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Nastavení zařízení MOVETRACK
Karta nano SIM
K nastavení  a použití  zařízení  MOVETRACK  budete  potřebovat 
kartu nano SIM (s tímto produktem se nedodává). Kartu nano SIM 
kompatibilní se sítí 2G získáte u svého operátora.

 Zakázání kódu PIN
Před vložením karty nano SIM do zařízení MOVETRACK zakažte 
kód  PIN.  Vložte  kartu  do  jiného  zařízení  například  do  chytrého 
telefonu a zakažte jej.

****

  

    

   

Zadat kód PIN 
karty SIM

Potvrdit

Nastavení

Zabezpečení

Zabezpečení

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM

Uzamknout kartu SIM
Před použitím telefonu 
vyžadovat kód PIN

Vložení karty nano SIM
Podle následujících kroků vložte kartu nano SIM a ověřte, že máte 
k dispozici připojení k internetu.
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Pomocí dodaného šroubováku sejměte kryt karty nano SIM.

Vložte kartu nano SIM. 
Ověřte,  zda  jste  před  vložením  karty  nano  SIM  do  zařízení 
MOVETRACK deaktivovali její kód PIN (viz část Zakázání kódu PIN 
na straně 4).

Vraťte kryt karty nano SIM na místo a utáhněte dva šrouby.
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Pozor: Nepokoušejte  se  zařízení  MOVETRACK  rozebírat.  Mohli 
byste  tím  porušit  vodotěsnost  zařízení MOVETRACK  a anulovat 
záruku.

Nabíjení zařízení MOVETRACK
Připojte  kabel  micro  USB  k zařízení  MOVETRACK  a k nabíječce 
USB nebo jakémukoli portu USB 1 A / 5 V. 
• Při nabíjení bliká indikátor baterie červeně. 
• Jakmile  se  barva  indikátoru  baterie  změní  na  modrou,  baterie 
je úplně nabitá. Úplné nabití  zcela vybité baterie  trvá nejméně 
2,5 hodiny. 

Poznámka: Před prvním použitím nechejte zařízení MOVETRACK 
nabíjet nejméně 2,5 hodiny.

Zapnutí zařízení MOVETRACK
Zařízení  MOVETRACK  zapněte  stisknutím  a podržením  tlačítka 
zapnutí/vypnutí  alespoň na 3 sekundy(3 diody  LED  svítí modře). 
3 diody LED označují stav zařízení MOVETRACK.

Teplota a nabíjení
Pozor: Nedoporučujeme zařízení MOVETRACK používat v prostředí 
s teplotou mimo rozsah –10 °C až 45 °C. Zařízení MOVETRACK 
nabíjejte  jen  při  teplotě  v rozmezí  0 °C  až  55 °C.  Při  nabíjení 
v prostředí mimo rozsah dojde k anulaci záruky.
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Z důvodů ochrany zařízení MOVETRACK platí pro nabíjení a použití 
určitá omezení. Tato omezení uvedená níže jsou závislá na okolní 
teplotě:

Prostředí Nabíjení Výsledek

Méně než -20 
°C

Zařízení 
MOVETRACK 
nelze nabíjet ani 
zapnout.

Pokud je připojen kabel USB 
za účelem nabíjení, zařízení 
MOVETRACK začne rychle 
blikat červeně a pak se 
automaticky vypne. 

-20 °C až -10 
°C

Zařízení 
MOVETRACK 
nelze nabíjet.

Pokud je připojen kabel 
USB za účelem nabíjení, 
zařízení MOVETRACK se 
automaticky přestane nabíjet 
a nemusí fungovat normálně.

-10°C ~ 0°C
Zařízení 
MOVETRACK 
nelze nabíjet.

Pokud je připojen kabel 
USB za účelem nabíjení, 
zařízení MOVETRACK se 
automaticky přestane nabíjet, 
budete je však moci stále 
normálně používat.

0°C ~ 45°C
Zařízení 
MOVETRACK lze 
nabíjet.

Pokud je připojen kabel USB 
za účelem nabíjení, zařízení 
MOVETRACK se začne 
nabíjet a budete je moci 
normálně používat.

45°C ~ 55°C
Zařízení 
MOVETRACK lze 
nabíjet.

Pokud je připojen kabel USB 
za účelem nabíjení, zařízení 
MOVETRACK se začne 
nabíjet, ale nemusí fungovat.
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Prostředí Nabíjení Výsledek

55°C ~ 60°C
Zařízení 
MOVETRACK 
nelze nabíjet.

Pokud je připojen kabel 
USB za účelem nabíjení, 
zařízení MOVETRACK se 
automaticky přestane nabíjet 
a nemusí fungovat normálně.

Více než 60 °C

Zařízení 
MOVETRACK 
nelze nabíjet ani 
zapnout.

Pokud je připojen kabel USB 
za účelem nabíjení, zařízení 
MOVETRACK začne rychle 
blikat červeně a pak se 
automaticky vypne. 

Potvrzení, že je zařízení 
MOVETRACK připojené k síti
Po  úplném  spuštění  zařízení  MOVETRACK  můžete  stisknutím 
tlačítka  zapnutí/vypnutí  zkontrolovat  stav  připojení  k síti.  Pokud 
svítí  dioda  LED  sítě modře,  znamená  to,  že  se  zařízení  úspěšně 
připojilo k síti 2G/GPRS.
Pokud svítí dioda LED sítě červeně, zařízení se nedokázalo připojit 
k síti. 
Zkontrolujte, zda je na kartě nano SIM zakázán kód PIN (viz strana 4). 
Pokud chyba přetrvává, požádejte  svého operátora o kartu nano 
SIM kompatibilní se sítí 2G. 

Připojení proběhlo úspěšně  Připojení selhalo



9

Instalace aplikace 
K nastavení a použití zařízení MOVETRACK je třeba použít aplikaci 
MOVETRACK. Stáhněte si ji pomocí služby App Store nebo Google 
Play Store, nainstalujte do svého chytrého telefonu a spusťte.

 App Store Google Play

Vytvoření účtu
1.  Stiskněte možnost Registrovat a vytvořte si účet MOVETRACK.
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2. Nastavte uživatelské jméno a heslo.

3.  Zadejte  e-mailovou  adresu.  Pokud  své  heslo  zapomenete,  na 
tuto adresu bude odeslán odkaz k obnovení hesla.

4.  Během několika minut bude na vaši e-mailovou adresu zaslán 
ověřovací kód. Zadejte jej zde v aplikaci a můžete pokračovat.
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Přihlášení k účtu
Zadejte uživatelské jméno a heslo a přihlaste se.

Párování
1.  Stisknutím tlačítka + přidejte zařízení MOVETRACK.
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2.  Vyberte možnost Chci přidat nové zařízení. Bude vám uděleno 
oprávnění správce.

3.  Zadejte číslo IMEI ke spárování se zařízením MOVETRACK.
a. Skenování kódu QR

Naskenujte kód QR s číslem IMEI, který se nachází na štítku 
na krabici.  



13

b. Ručně zadejte číslo IMEI.

Klikněte  na  možnost  Zadat číslo IMEI  na  obrazovce 
Skenovat kód QR. Zadejte jedinečný identifikátor zařízení 
MOVETRACK (IMEI) a stisknutím tlačítka Potvrdit spárujte 
zařízení  MOVETRACK  s chytrým  telefonem.  Číslo  IMEI 
najdete buď na zadní straně zařízení MOVETRACK, nebo 
na krabici, ve které bylo zařízení MOVETRACK dodáno (viz 
níže).

IMEI: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

4.  Zadejte jméno.
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5.  Zadejte název trackeru.

6.  Vyberte pro tracker profilový obrázek.

Dokončení nastavení
Po úspěšném spárování zařízení MOVETRACK s chytrým telefonem 
se  na  obrazovce  chytrého  telefonu  objeví  hlavní  okno  aplikace 
s mapou označující polohu zařízení MOVETRACK.
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Odebrání zařízení
1.  Přejetím prstem po hlavní obrazovce aplikace doleva otevřete 
navigační zásuvku.

2.  V navigační zásuvce vyberte možnost Spravovat sledování. 
3.  Vyberte  sledování,  které  chcete  ze  svého  účtu  odebrat,  a 
dotkněte se možnosti Odstranit. 

4.  V  zobrazeném  dialogovém  okně  se  ještě  jednou  dotkněte 
možnosti Odstranit. 
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Použití zařízení MOVETRACK
Zařízení  MOVETRACK  lze  používat  ke  sledování  čehokoli,  od 
zavazadel a kufrů po děti a domácí zvířata. 

Použití štítku na zavazadla
Rozepněte štítek na zavazadla a vložte zařízení MOVETRACK podle 
obrázku níže. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí na zařízení MOVETRACK 
je třeba zarovnat s tlačítkem na boku štítku na zavazadla.

Použití pouzdra pro domácí zvířata
Podle obrázku níže zasuňte zařízení MOVETRACK do pouzdra pro 
domácí zvířata. Zarovnejte okénko tak, aby byly vidět 3 oznamovací 
ikony.

Poznámka: Upevněte zařízení MOVETRACK v pouzdru pro domácí 
zvířata na obojek.
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Přístup k funkcím zařízení 
MOVETRACK
Zapnutí/vypnutí
Pokud  chcete  zařízení  MOVETRACK  zapnout  nebo  vypnout, 
stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy.

Funkce aplikace MOVETRACK
Hlavní obrazovka aplikace

Posunutím 
vlevo přejděte 
na navigační 
panel

Skryjte nebo zobrazte nabídku zkratek.

Stisknutím aktualizujete polohu zařízení 
MOVETRACK.

Stisknutím zobrazíte a nastavíte elektronický plot.

Stisknutím se můžete pohybovat po trase trackeru.

Indikátor úrovně nabití baterie: Stisknutím můžete 
upravit nastavení úspory energie.

Stisknutím aktualizujete polohu chytrého telefonu.

Přibližte nebo oddalte mapu.
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Správa uživatelů
Do aplikace můžete přidat další uživatele pomocí skenování kódu 
QR.

Přidání uživatele pomocí skenování kódu QR
Stiskněte možnost Uživatelé na navigačním panelu a potom tlačítko 
+ a přidejte dalšího uživatele.  
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Stáhněte a nainstalujte aplikaci MOVETRACK do chytrého telefonu 
nového uživatele. Vytvořte účet a přihlaste se. 
Stiskněte  možnost  Chci sledovat zařízení někoho jiného 
a naskenujte kód QR aplikace správce.

Uživatelé  přidaní  pomocí  kódu  QR  mají  přístup  téměř  ke  všem 
funkcím  aplikace  pro  správce,  jako  je  kontrola  polohy  zařízení 
MOVETRACK.  Nemohou  však  přidávat  ani  odstraňovat  jiné 
uživatele. 
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Bezpečná zóna
Stisknutím ikony   na hlavní obrazovce otevřete nabídku funkce 
Bezpečná  zóna.  Můžete  nastavit  zeměpisné  oblasti  nazvané 
bezpečné zóny (např. domov). 
Po  nastavení  zón  obdržíte  v aplikaci  oznámení  pokaždé,  když 
zařízení vstoupí do bezpečné zóny nebo ji opustí.
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Nastavení úspory energie
Stisknutím  ikony    na  hlavní  obrazovce  otevřete  nabídku  pro 
úsporu energie.
Vyberte  četnost  aktualizace  polohy  (každé 3,  5,  15,  30 nebo 
60 minut) a režim (Přesný, Normální nebo Ruční). Hodnoty vyberte 
podle  toho,  jaký  poměr  přesnosti  polohy  a výdrže  baterie  vám 
vyhovuje.
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Historie poloh 
Stiskněte  možnost Nastavení  a potom Historie poloh.  V historii 
si  můžete  prohlédnout  pohyby  zařízení  MOVETRACK  v určitý 
den a čas. Zadejte datum a časový  rozsah. Mapa se automaticky 
přiblíží a zobrazí se polohy zaznamenané zařízením MOVETRACK. 
Zobrazení můžete v případě potřeby přiblížit nebo oddálit.

Aktualizace
Pomocí  nabídky  Aktualizace  můžete  zkontrolovat,  zda  není 
k dispozici nová verze softwaru zařízení MOVETRACK nebo nová 
verze aplikace.
Dostupnost aktualizací můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka ve 
spodní části obrazovky.
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Časté dotazy
1. Jsou nějaké materiály používané v tomto produktu škodlivé pro 

organismus lidí nebo zvířat?
Použité  materiály  prošly  všemi  relevantními  bezpečnostními 
testy a produkt je bezpečný pro každodenní použití.

2. Proč se zařízení MOVETRACK nenabíjí?
• Ujistěte se, že baterie není úplně vybitá. Pokud nebylo zařízení 
dlouho používané, může to trvat několik minut, než se začne 
zařízení nabíjet.

• Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C 
až +45 °C).

• V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní 
napětí.

3. Mohu na zařízení MOVETRACK zavolat?
Zařízení MOVETRACK hlasové volání nepodporuje.

4. Kolik uživatelů může sledovat zařízení MOVETRACK 
současně? 
Zařízení MOVETRACK může současně sledovat až 10 uživatelů. 
Další  uživatele můžete pozvat  sdílením  kódu QR v aplikaci  na 
stránce Pozvat uživatele.

5. Proč nemohu zjistit polohu zařízení MOVETRACK?
• Ověřte, zda je povolena karta nano SIM.
• Ověřte,  zda  je  karta  nano  SIM  vložena  správně  do  zařízení 
MOVETRACK. Dále je potřeba před vložením karty nano SIM 
do zařízení MOVETRACK zakázat kód PIN. 
• Zkontrolujte úroveň nabití baterie zařízení MOVETRACK. 
• Ověřte, zda zařízení MOVETRACK přijímá kvalitní signál.
• Vypnutím  a opětovným  zapnutím  zařízení  MOVETRACK 
obnovte službu.
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6. Proč trvá zjištění polohy tak dlouho?
Zkontrolujte,  jaký  je  vybrán  režim  úspory  energie.  V ručním 
režimu může zařízení MOVETRACK zjistit polohu až po stisknutí 
tlačítka  .

7. Je zařízení MOVETRACK vodotěsné?
Toto  zařízení  má  stupeň  krytí  IP67,  takže  je  chráněno  proti 
stříkající  vodě.  Zařízení  MOVETRACK  nenoste,  když  budete 
delší dobu ve vodě, například při plavání, potápění nebo koupání.

8. K čemu používáte získané osobní údaje?
Vaše osobní údaje nebudou použity k reklamním účelům, ledaže 
byste  k tomu dali výslovný  souhlas. Dále  platí,  že  bez vašeho 
výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje zasílat žádným 
třetím  stranám.  Zasílání  osobních  údajů  veřejným  institucím 
a úřadům,  které  mají  nárok  na  příjem  takových  informací, 
bude uskutečněno  jen v rozsahu vyžadovaném zákonem nebo 
v případech,  kdy  budeme  nuceni  to  provést  v souvislosti  se 
soudním příkazem nebo usnesením soudu. Pokud pověříme třetí 
strany, aby za nás poskytovaly některé služby, takové třetí strany 
budou  mít  k osobním  údajům  jen  omezený  přístup  v rozsahu 
nutném  k výkonu  sjednaných  služeb.  Tyto  třetí  strany  budou 
při zpracování osobních údajů povinny zajistit soulad s platnými 
zákony na ochranu údajů a našimi zásadami ochrany osobních 
údajů.
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www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje platné národní  limity hodnoty SAR 2,0 W/
kg.
Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Radiové vlny této 
uživatelské příručky.
Při  přenášení  tohoto  produktu  nebo  při  jeho  používání  během 
nošení u těla používejte schválené příslušenství (například pouzdro) 
nebo  zachovejte  vzdálenost  5 mm  od  těla,  čímž  zajistíte  soulad 
s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte 
si prosím, že tento produkt může vysílat, i když ji nepoužíváte.

Bezpečnost a používání
Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho 
zařízení  pozorně  přečetli.  Výrobce  nenese  žádnou  odpovědnost 
za  poškození,  které  mohlo  vzniknout  v  důsledku  nesprávného 
používání  nebo  používání  v  rozporu  s  pokyny  uvedenými v  této 
příručce.
BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU:
Jelikož  výzkumy  prokázaly,  že  používání  zařízení  během  řízení 
vozidla představuje skutečné riziko, prosíme řidiče, aby své zařízení 
za jízdy nepoužívali.
Když  je  zařízení  zapnuté,  vysílá  elektromagnetické  vlny,  které 
mohou  rušit  elektronické  systémy vozidla,  jako například brzdy  s 
antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k 
problémům:
- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do 
oblasti airbagů,
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-  u prodejce  či  výrobce  vozidla  ověřte,  zda  je  palubní  deska 
dostatečně stíněna před radiofrekvenčními vlnami.
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:
Doporučujeme  vám,  abyste  zařízení  z důvodu  optimalizace  jeho 
výkonu čas od času vypnuli.
•  Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.
•  Zařízení rovněž vypněte ve zdravotnických zařízeních s výjimkou 
míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha 
dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní zařízení 
navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními 
a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

•  V blízkosti plynu nebo hořlavých  tekutin  zařízení vypněte. 
Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve 
skladech paliva,  čerpacích  stanicích,  chemických  továrnách 
nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

•  Když  je zařízení zapnuté, udržujte  jej ve vzdálenosti alespoň 
15  cm  od  jakýchkoli  lékařských  zařízení,  jako  například 
kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulínových pump apod. 

•  Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si 
s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

•  Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž baterii nelze 
vyjmout. Nepokoušejte  se  zařízení  rozebírat. V  opačném 
případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by 
rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by 
mohly vyvolat alergickou reakci.

•  Se  zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte  jej na 
čistém a bezprašném místě.

•  Nedovolte, aby bylo zařízení vystaveno vlivům nepříznivého 
počasí nebo prostředí  (vlhkost, mokro, déšť, vniknutí  tekutin, 
prach, mořský vzduch  apod.).  Rozsah  provozních  teplot 
doporučený výrobcem je -10 °C až +45 °C.  

•  Zařízení neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se  jej sami 
opravovat.

•  Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.
•  Nemalujte na telefon.
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•  Používejte pouze baterie,  nabíječky baterií  a  příslušenství 
doporučené  společností TCL Communication  Ltd.  a  jejími 
pobočkami,  které  je  kompatibi lní  s  modelem  zařízení. 
Společnost TCL Communication Ltd. a  její pobočky nenesou 
žádnou odpovědnost  za poškození  způsobené používáním 
jiných nabíječek nebo baterií.

•  Dbejte veškerých varování.
•  Nepokoušejte se Zařízení MOVETRACK otevřít nebo rozebrat. 
Při  nesprávném zacházení může dojít  k poškození  zařízení 
a  jeho baterie, což může představovat nebezpečí pro  lidské 
zdraví i životní prostředí.

•  Nečistěte  Zařízení MOVETRACK  agresivními  čisticími 
prostředky.

•  Nevkládejte Zařízení MOVETRACK do myček nádobí, praček 
ani sušiček.

•  Nepokládejte Zařízení MOVETRACK na hřející  zařízení,  jako 
jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory.

•  Nevystavujte Zařízení MOVETRACK extrémním  teplotám. 
Doporučená teplota je v rozsahu −10 °C až 45 °C.

•  Neumisťujte Zařízení MOVETRACK do blízkosti ohně.
•  Nelikvidujte Zařízení MOVETRACK ohněm. Mohlo by dojít 
k výbuchu zařízení.

•  Zařízení MOVETRACK  nerozbíjejte,  nepouštějte  na  zem 
a nepropichujte. 

•  Nedovolte dětem,  aby  si  s hodinkami MOVETRACK hrály. 
Drobné díly mohou pro děti představovat riziko udušení.

Při používání hodinek dodržujte následující pokyny: 
Pokud  bylo  zařízení  vystaveno  sladké  vodě,  důkladně  je  vysušte 
čistým měkkým hadříkem. Pokud bylo zařízení vystaveno jakékoli jiné 
kapalině než sladké vodě (např. slané vodě, kapalným chemikáliím, 
octu,  alkoholu  nebo  tekutým  čisticím  prostředkům),  okamžitě  je 
opláchněte sladkou vodou a důkladně  je vysušte čistým měkkým 
hadříkem. Pokud Zařízení neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte 
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dle  pokynů,  mohou  být  fyzicky  poškozeny  nebo  mohou  začít 
fungovat nesprávně.
Před nabíjením Zařízení usušte. 
Neponořujte Zařízení do kapalin.
Nevystavujte Zařízení žádným silným proudům kapalin, jako je voda 
z kohoutku, mořské vlny nebo vodopády. 
Nenoste Zařízení v saunách a parních lázních.
Ačkoli jsou Zařízení odolné vůči vodě, měli byste se vyhnout jejich 
nošení v prostředích s nadměrným množstvím prachu, písku či bláta 
a ve vlhkých prostředích s extrémně vysokými či nízkými teplotami.
Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození či vady způsobené 
zneužitím  či  nevhodným  použitím  hodinek  (včetně  použití 
v prostředích, kde jsou překročena omezení stanovená příslušným 
stupněm krytí).

ALERGENY:
Společnost  TCL  Communication  Ltd.  ve  svých  produktech 
nepoužívá  známé  alergeny.  Občas  může  být  při  výrobě  zařízení 
nebo  jeho  součásti použito  stopové množství  alergenu,  který by 
mohl  u některých  jednotlivců  způsobit  potíže.  Tento  přístup  je 
běžný  u mnoha  typů  produktů.  Doporučujeme  sledovat  veškeré 
produkty, které se dostávají do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, 
a v případě podráždění kůže je sundat.
BATERIE:
Uvědomte si prosím, že vaše zařízení představuje celistvé zařízení 
a  tudíž  zadní  kryt  a  baterii  nelze  vyjmout.  Dodržujte  následující 
bezpečnostní opatření:
- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt vašeho telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu 
a neskladujte jej při teplotě nad 60 °C.
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Péče o děti: 
Tato zařízení nejsou hračkami a mohou představovat riziko pro malé 
děti. 
Dejte pozor, aby děti nedávali zařízení do úst.

Certifikace
Soulad se směrnicí WEEE
Toto  zařízení  je  kompatibilní  se  základními  požadavky  a  dalšími 
příslušnými  ustanoveními  směrnice  2012/19/  EU  o  odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (směrnice WEEE).
Telefon  a baterie,  jakožto  celistvé  zařízení, musí  být  zlikvidovány 
podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.

Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, 
že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na 
sběrných místech:
- Sběrných střediscích komunálního odpadu s 
odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje. 

Jejich  recyklace  zabrání  úniku  látek  do okolí  a  umožní  opětovné 
využití součástí.
V zemích Evropské unie:
Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.
Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na 
těchto sběrných místech.
V zemích mimo Evropskou unii:
Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních 
kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné 
nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na 
příslušných sběrných místech za účelem recyklace.
VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ 
RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU 
S POKYNY.
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Soulad se směrnicí RoHs
Toto  zařízení  je  kompatibilní  s  požadavky  na  omezení  používání 
některých  nebezpečných  látek  v  elektrických  a  elektronických 
zařízeních podle směrnice 2011/65/EC (směrnice RoHs).
RÁDIOVÉ VLNY
TOTO  ZAŘÍZENÍ  SPLŇUJE  MEZINÁRODNÍ  PRAVIDLA  PRO 
VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.
Toto  mobilní  zařízení  je  rádiový  vysílač  i přijímač.  Je  navrženo 
tak,  aby  nepřekračovalo  limity  vystavení  rádiovým  frekvencím 
(radiofrekvenční  elektromagnetické  pole)  doporučované 
v mezinárodních  pravidlech.  Pokyny  byly  sestaveny  nezávislou 
vědeckou organizací  (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní 
rezervy  zajišťující  bezpečnost  všech  osob  nehledě  na  jejich  věk 
a zdravotní stav.
Pravidla pro vystavení radiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách 
SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení 
činí 2 W/kg. 
Testy  hodnoty  SAR  byly  prováděny  ve  standardních  provozních 
polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním 
výkonem  ve  všech  testovaných  frekvenčních  pásmech.  Nejvyšší 
hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, při nichž 
byla zjištěna.

Hodnoty SAR při nošení 
zařízení na těle

0.85 W/Kg DCS 1800

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení 
obvykle pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je 
to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení 
v síti  se  provozní  výkon  telefonu  automaticky  sníží  vždy,  když 
k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní 
výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR.Testování hodnot SAR 
při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti 
alespoň 5 mm. 
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Světová zdravotní organizace ve svém prohlášení uvádí, že současné 
vědecké  poznatky  nevyvolávají  potřebu  žádných  speciálních 
opatření při používání mobilních zařízení.
Podle jejího doporučení můžete snadno snížit expozici omezením 
používání zařízení nebo udržením zařízení ve větší vzdálenosti od 
hlavy a těla.
Další informace naleznete na stránkách www.alcatelonetouch.com.
Další  informace  o  elektromagnetických  polích  a  veřejném  zdraví 
jsou k dispozici na stránkách: http://www.who.int/peh-emf.
Tímto  zdůrazňujeme,  že  záruka  koncového  uživatele  ohledně 
neporušení  práv  na  duševní  vlastnictví  platí  pouze  na  území 
Evropské unie/Evropský hospodářský prostor/Švýcarsko.
V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unie/
Evropský hospodářský prostor/Švýcarsko přestávají platit veškeré 
odpovědnosti,  záruky  či  nároky  na  odškodnění  související  s 
výrobcem a  jeho dodavateli  s  ohledem na daný produkt  (včetně 
všech  odškodnění  v  souvislosti  s  porušením  práv  na  duševní 
vlastnictví).

Obecné informace
Internetová adresa: www.alcatel-mobile.com
Číslo zákaznické linky: viz leták „Služby“ nebo se podívejte na naši 
webovou stránku.
Výrobce: TCL Communication Ltd.
Adresa:  5/F,  Building  22E,  22  Science  Park  East  Avenue,  Hong 
Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
Na naší webové stránce najdete oddíl FAQ (často kladené dotazy). 
Můžete  nás  rovněž  kontaktovat  e-mailem  a  položit  nám  jakékoli 
dotazy.
Toto vysokofrekvenční zařízení pracuje s následujícími frekvenčními 
pásmy a maximálním vysokofrekvenčním výkonem:
GSM900  32.5dBm
GSM850  32.5dBm
GSM1800  29.5dBm
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GSM 1900  29.5dBm
Společnost  TCL  Communication  Ltd.  tímto  prohlašuje,  že 
toto  vysokofrekvenční  zařízení  typu  Alcatel  MK20X  vyhovuje 
požadavkům  směrnice  2014/53/EU. Úplný  text  ES  prohlášení  o 
shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.
alcatel-mobile.com/EU_doc
Popis  příslušenství  a  součástí  (včetně  softwaru),  které  umožňují 
tomuto  vysokofrekvenčnímu  přístroji  fungovat  zamýšleným 
způsobem, najdete v úplném ES prohlášení o shodě na následující 
internetové adrese: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc

Vyloučení odpovědnosti
MOVETRACK  je  sledovací  zařízení,  jehož  funkce  vyžadují  signál 
GPS  nebo Wi-Fi. Tyto  signály  jsou  závislé  na  připojení  k  síti  2G 
nebo vyhledávání připojení Wi-Fi. 
Před vložením  karty  SIM ověřte,  že  karta  podporuje  data  2G,  je 
povolená služba GPRS a že je signál sítě 2G dostatečně silný.
Zařízení MOVETRACK nemůže zakázat kódy PIN na kartách SIM, 
proto je třeba k deaktivaci kódu PIN použít jiné zařízení, například 
chytrý telefon, a až potom vložit kartu SIM do zařízení MOVETRACK.
Při použití zařízení ověřte, že není blokováno ani zakryto kovovými 
předměty a že okolo něj nejsou žádné předměty, které by mohly 
rušit přenos signálu. 
Společnost  TCL  Communication  Ltd.  nenese  odpovědnost  ani 
neposkytuje  záruku  a  službu  vrácení  s  souvislosti  s  jakýmikoli 
následky způsobenými potížemi s připojením 2G, GPS, Wi-Fi, GPRS 
nebo GSM.
Zařízení  MOVETRACK  je  poskytováno  společností  TCL 
Communication  Ltd.  Společnost  TCL  Communication  Ltd.  ani 
JEJÍ  partneři,  dodavatelé  či  její  přidružené  společnosti  nenesou 
žádnou  zodpovědnost  ani  neposkytují  žádné  záruky,  výslovné 
či  předpokládané,  s  ohledem  na  použití  zařízení  MOVETRACK 
nebo  jakékoli  informace  získané  pomocí  zařízení  MOVETRACK, 
a  to  v  plném  rozsahu  dovoleném  platným  zákonem.  Společnost 
TCL Communication Ltd. a JEJÍ partneři se navíc zříkají jakýchkoli 
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výslovných  nebo  předpokládaných  záruk,  mimo  jiné  s  ohledem 
na  obchodovatelnost,  vlastnický  nárok,  vhodnost  pro  určitý  účel 
a  neporušení  práva.  Dále  společnost  TCL  Communication  Ltd. 
nezaručuje,  že  použití  zařízení MOVETRACK bude  nepřerušené, 
že  bude  dostupné  kdykoli  a  odkudkoli,  bude  bezpečné  nebo 
bezchybné, že chyby budou opraveny nebo že zařízení MOVETRACK 
neobsahuje viry či jiné potenciálně nebezpečné součásti.
Více informací získáte od operátora sítě nebo distributora. Děkujeme 
vám za vaši důvěru a podporu.

Záruka
Na zařízení se vztahuje záruka v případě odchylky od technických 
údajů  po  dobu  dvacetičtyř  (24) (1)  měsíců  od  data  na  původním 
dokladu. 
Podle podmínek této záruky jste povinni ihned informovat prodejce 
o zjištěné závadě zařízení a poskytnout nákupní doklad.
Prodejce nebo servisní středisko určí, zda bude zařízení vyměněno 
nebo opraveno.
Pokud  platné  zákony  neurčí  jinak,  na  opravené  nebo  vyměněné 
zařízení platí záruka JEDEN (1) měsíc.
Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo závady zařízení vzniklé 
z těchto příčin:
1) Nedodržení pokynů k použití nebo instalaci.
2) Nesoulad s technickými a bezpečnostními normami platnými v 
zeměpisné oblasti, kde toto zařízení bylo používáno.

3) Nesprávná údržba zdrojů energie a celé elektroinstalace.
4) Nehody nebo následky odcizení vozidla, ve kterém se zařízení 
nacházelo, vandalismus, blesk, požár, vlhkost, vniknutí kapaliny, 
nepříznivé počasí.

5) Připojení  nebo  integrace  tohoto  zařízení  se  zařízením,  které 
výrobce nedodal nebo nedoporučuje.

(1) Platné záruční období se může lišit podle zákonů dané jurisdikce.
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6)  Jakýkoli servis, úpravy nebo opravy provedené osobami, které 
neautorizoval  výrobce,  prodejce  nebo  schválené  servisní 
středisko.

7) Použití tohoto zařízení k jiným účelům, než pro jaké je navržené.
8)  Selhání  způsobená  externími  vlivy  (např.  rádiové  rušení  jiným 
zařízením, kolísání napětí).

9) Vadná  připojení,  jejichž  výsledkem  je  neuspokojivý  radiový 
přenos, nebo absence pokrytí signálem.

Záruka dále neplatí pro zařízení, na kterém bylo odstraněno nebo 
pozměněno značení nebo sériové číslo.
Na toto zařízení platí záruka v případě výskytu skrytých vad (závady 
vzniklé v rámci návrhu, výroby atd.).
Neexistují  žádné  další  výslovné  záruky  jakéhokoli  druhu,  ať  už 
výslovné, nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky.
Výrobce v žádném případě neodpovídá za náhodné nebo následné 
poškození jakéhokoli druhu, to se mimo jiné týká obchodních ztrát, 
a to v plném rozsahu, v jakém může být odpovědnost za tyto škody 
ze  zákona  odmítnuta.  Některé  země/státy  nedovolují  vyloučení 
nebo omezení náhodných nebo následných škod, případně omezení 
doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí omezení 
nebo vyloučení nemusí týkat.

Baterie
Omezená záruka se vztahuje na baterie pouze v případě, že jejich 
kapacita klesne pod 80 % stanovené kapacity nebo pokud baterie 
vyteče. Omezenou záruku nelze využít na baterii, pokud: 

• baterie  byla  nabíjena  pomocí  nabíječky,  kterou  společnost TCL 
Communication Ltd. k nabíjení baterie neurčila nebo neschválila;
• některá z pečetí na baterii byla zlomena nebo vykazuje známky 
manipulace; nebo; 
• baterie byla používána v jiném zařízení než v hodinkách, pro které 
je určena.
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