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Informace o produktech

Podrobné informace o produktu najdete na adrese 
www.acer.com.

Pokud pot ebujete informace o servisu a podpo e nebo si
chcete stáhnout uživatelskou p íru ku, ovlada e a aplikace, 
postupujte podle pokyn  níže:

1. P ejd te na adresu www.acer.com a klikn te na položky
Podpora > OVLADA E A P ÍRU KY.

2. Vyberte p íslušné položky v nabídkách Výb r rodiny >
Výb r typu produktu > Výb r modelu produktu.

3. Vyberte opera ní systém z rozevírací nabídky.

© 2014 Všechna práva vyhrazena

Acer Liquid Jade S Stru né 

pokyny Model: S56

Tato revize: 01/2015

Acer Liquid Jade Smartphone

íslo modelu: __________________________________

Sériové íslo: __________________________________

Datum zakoupení: _______________________________

Místo zakoupení: _______________________________

Android je ochranná známka spole nosti Google Inc. Použití
této ochranné známky podléhá schválení spole nosti Google.
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První nastavení

Vložení karty SIM a karty microSD

1. Vyjm te držák karet SIM / SD z levé strany 
telefonu.
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2. Zajist te, aby karta microSD a/nebo karty SIM byly 
pln  usazené v držáku a pe liv  vložte držák do 
slotu.

Poznámka: Zajist te, aby karty p i op tném vkládání 
nevyklouzly z držáku.

Poznámka: Váš smartphone pojme dv  karty nano SIM (SIM 1 je 
vpravo) NEBO kartu nano SIM a kartu microSD. Specifikace se liší 
podle zakoupeného modelu.

NEBO

Karta microSD
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Nabití telefonu
P ed prvním použitím musíte smartphone nabíjet osm 
hodin. Potom m žete baterii dobíjet podle pot eby.

P ipojte kabel adaptéru st ídavého proudu do 
konektoru micro USB ve smartphonu. Zapojte adaptér 
st ídavého proudu do libovolné sí ové zásuvky a 
nechte za ízení nabít.

Je b žné, když se telefon p i nabíjení nebo 
dlouhodobém používání zah eje.

Všechny telefony jsou p ed opušt ním výrobní továrny 
testovány. 

Resetování a restartování telefonu
Otev ete Nastavení z nabídky Aplikace, potom 
klepn te na položku Zálohovat a resetovat. Klepn te 
na položku Obnovení továrních dat a potom klepn te 
na položku Resetovat telefon. Klepn te na položku 
Smazat vše pro zformátování telefonu.

Pokud váš telefon již nereaguje, stiskn te najednou a 
podržte tla ítko napájení na 15 sekund a telefon 
vypn te. Stiskn te najednou a podržte tla ítko 
napájení déle než 15 sekund pro restartování telefonu.

Poznámka: Tuto operaci neprovád jte, pokud 
se telefon nabíjí. Nejprve odpojte nabíje ku.
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Informace o vystavení se 

rádiovým vlnám (SAR)
Toto za ízení odpovídá požadavk m EU (1999/519/
ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým 
polím prost ednictvím ochrany zdraví.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto za ízení je uvedena 
níže:

Hlava: h,hhh W/kg (v pr m ru na 10 g t lní tkán )

T lo: b,bbb W/kg (v pr m ru na 10 g t lní tkán )
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Acer Incorporated 

Prohlášení o shod
My, spole nost Acer Incorporated, 

se sídlem na adrese 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181,  

Tchaj-wan

prohlašujeme na vlastní odpov dnost, že produkt:

Model: S56
Popis: Inteligentní telefon

Ke kterému se prohlášení vztahuje, je ve shod  s následujícími normami a/nebo dalšími

normativními dokumenty:

• EN 301 511 V9.0.2

• EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN301 908-13 V5.2.1

• EN 300 328 V1.7.1; EN 301 893 V1.7.1

• EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1

• EN 302 291-1 V1.1.1; EN 302 291-2 V1.1.1

• EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1

• EN 301 489-17 V2.2.1; EN 301 489-24 V1.5.1

• EN 55022:2010/AC:2011 T ída B; EN 55024:2010

• EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011

• EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

• EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

• EN 50360:2001/A1:2012; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; 

EN 62479:2010; EN 50364:2010

• EN 50581:2012

Tímto prohlašujeme, že výše uvedený produkt odpovídá všem základním požadavk m sm rnice

o RoHS 2011/65/EU a sm rnice R&TTE (1999/5/ES) vydané Komisí Evropského spole enství.

Postup posouzení shody zmín ný v lánku 10 a podrobn  popsaný v p íloze [IV] sm rnice 1999/

5/ES byl dodržen ve vztahu k lánk m:

• lánek R&TTE 3.1 (a) Zdraví a bezpe nost

• lánek R&TTE 3.1 (b) EMC

• lánek R&TTE 3.2 Využití spektra

se zapojením následujícího oznámeného subjektu:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken
Identifika ní zna ka: 0682 (oznámený subjekt) CE
Technická dokumentace k výše uvedenému vybavení je k dispozici na adrese:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Tchaj-wan

Oprávn ná osoba:

Název: Harriot SL Lee

Adresu nebo telefonní íslo servisního st ediska Acer najdete na záru ním listu.

0682


