
  

Vodotěsné pouzdro je určeno pro používání za jakéhokoliv počasí. Konstrukce pouzdra je navržena, 
tak aby bylo možné pouzdro běžně používat při styku s vodou nebo pod ní. Je navrženo, tak, aby bylo, 
co nejednoduší vložení a vyjmutí Vašeho telefonu z pouzdra.   
  

Pouzdro umožnuje používat telefonu na místech a v situacích na které jste doposud nebyli zvyklí. A 
proto mohou nastat situace, které nemusíte předvídat a jsou ze své podstaty rizikové a vyžadují od 
vás obezřetnost a zodpovědnost při používání pouzdra. Výrobce, prodejce ani distributor nenese 
odpovědnost za škody vzniklé při nesprávném použití pouzdra.  

  

Při používání pouzdra se zvyšuje pravděpodobnost styku pouzdra s vodou, vlhkem, prachem, 

bahnem, špínou, toxickými látkami nebo jemnými částicemi Bude vystaveno pádu, tlaku nebo jinak ovlivněno takovou silou, že není možné, 

aby takovou zátěž vydrželo bez újmy.  

  

Upozornění: Použitím pouzdra berete na vědomí a souhlasíte s tím, že výrobce, prodejce nebo distributor, nenese žádnou odpovědnost 
za důsledky vzniklé s těmito události a také, že  

- Pouzdro nebudu nikdy používat poškozené, nekompletní nebo v rozloženém stavu  

- Pouzdro nebudou používat děti do 5-ti let, jelikož pouzdro obsahuje malé částice, spolknutím mohou přivodit udušení, pokud 

dojde k poškození, rozbití nebo rozebrání pouzdra na malé částečky.   

    

Mějte na paměti, že pravidelná a šetrná údržba prodlužuje životnost vašeho pouzdra. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje 

koncovému zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na neautorizované prodejce, bazary nebo prodej z druhé ruky.   

    

Záruka se nevtahuje na zejména na poškození pouzdra vzniklé vlivem  

- Běžného opotřebení nebo nesprávným používáním nebo nedodržení instrukcí v návodu  

- Jakéhokoliv mechanického poškození  

- Působením extrémních teplot – oheň, žár, sluneční svit  

- Působením agresivních látek, rozleptáním  

- Nesprávné údržby nebo čistěním  

- Jakýkoliv zásah o opravu (byť v dobrém úmyslu)  

- Používání pouzdra v rozporu s návodem nebo podmínkami užívání  

    

Záruční podmínky a definice záruky:   

Pouzdro rozhodně není nezničitelné a prodejce, výrobce ano dovozce neručí za vzniklé škody na pouzdře nebo přístroji vzniklé špatným 

použitím nebo péčí. Pouzdro nechrání Váš telefon a příslušenství za všech okolností, a je nutné pamatovat na bezpečné požívání pouzdra a 

péči o něj. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.  Výrobce garantuje, že bude pouzdro bez prokazatelných výrobních vad 

materiálu a zpracování pod dobu záruční lhůty při dodržování všech pokynů k údržbě a specifikací v záručních podmínkách výrobku.   

    

Před každým použitím je potřeba zkontrolovat vodotěsnost, pevnost a těsnost pouzdra.   

  

Upozornění: Výrobce, prodejce ani distributor nenese odpovědnost za případné škody, závady nebo zničení telefonu nebo jeho příslušenství 

používaného s poškozeným nebo nesprávně ošetřovaným pouzdrem. Takto poškozená pouzdra neopravujeme ani nevyměňujeme.  

    

Základní pokyny pro čistění a údržbu:   

Pád: pokud Vám pouzdro s telefonem spadne, otestujete je znovu bez přístroje na vodotěsnost. Zkontrolujte mechanické poškození. Pokud je 

poškozeno, prohnuto nebo má jiné mechanické poškození, dále ho nepoužívejte a přístroj do něj nevkládejte.   

Čištění a péče: vyvarujte se při čistění vašeho pouzdra, všeho jako písek, jemný prach, make-up, mastnota, oleje, inkoust, ředidla, kyseliny, 

jídlo nebo jiné tekutiny jiné než čistá voda.    

Opalovací krémy: některé složky opalovacích krémů a olejů mohou trvale poškodit nebo zamlžit plastové části nebo poškodit silikonové části 

pouzdra. Pokud přijde pouzdro do kontaktu s těmito látkami, okamžitě ho omyjte vodou a vysušte hadříkem co nepouští chloupky.   

Teplota: Udržitelná je teplota maximálně 35 stupňů celsia, nevystavujte pouzdro výším teplotám, přímé záření nebo ohni.   

Létaní a změna nadmořské výšky: při cestování letadle, mějte pouzdro otevřené nebo volnou krytku data + kabel. Změny tlaku a teploty 

mohou mít neblahý vliv na váš telefon. To vše platí i pro výstupy do hor nebo situaci, kdy překonáváte různé nadmořské výšky nebo teploty.  

Náhle vystavení pouzdra vodě: nepanikařte, vyjměte svůj telefon, vypněte jej, vysušte a vložte do pytlíku se syrovou rýží a uzavřete. Nechte 

vysoušet 48-72 hodin a poté znovu zapněte. Je možné, že svůj telefon takto zachráníte.    

  

Certifikáty: Telefon byl testován na voděodolnost stupně IPX 68. Před použitím zkontrolujte stav pouzdra, zejména jeho mechanické vlastnosti 

a vlastnosti specifikované certifikátem vodotěsnosti IPX 68. Poškozené pouzdro a průnik kapaliny dovnitř je důkazem, že telefon, byl poškozen 

úmyslně v rozporu se záručními podmínkami a certifikáty pouzdra.   



 
TEST VODOTĚSNOSTI: 

1. Tento test proveďte vždy, před prvním použitím, nárazu, pádu či pochybnosti bez vložení přístroje. Cílem testu je ověřit 

funkčnost pouzdra. Místo přístroje vložte suchý ubrousek nebo hadřík. Proveďte test a ověřte si 100% vodotěsnost produktu. 

2. Po otevření překontrolujte těsnění. 

3. Ujistěte se těsnění a drážky jsou plně funkční. 

4. Zaklapněte zadní díl do předního a následně středovou část. 

5. Ověřte všechny otvory (data, kabel, sluchátka) jsou čisté a zasunuté do pouzdra. 

6. Zkontrolujte těsnění a drážky, jestli není přiskřípnuto a spodní i čelní strana jsou do sebe správně vložené a pouzdro je uzavřené 

po celém svém obvodu. 

7. Vložte pouzdro do nádoby naplněn čistou vodou a otestujte, zdali z pouzdra neunikají bublinky vzduchu, pokud ne, pokračujte 

v testu. 

8. Pokud z krytu unikají bublinky, zjistěte, kde a příčinu. Zkontrolujte těsnění a zaklapnutí přední i zadní části, nesmí mezi oběma 

díly být žádná mezera. Odstraňte závadu, vložte suchý ubrousek a proveďte znova test. 

9. Zatižte pouzdro a nechte ponořené na cca 30 minut. 

10. Po 30 minutách uvolněte zatížení. Telefon osušte a zkontrolujte stav pouzdra a ubrousek. Pokud je ubrousek suchý, je vše 

v pořádku a telefon je v perfektní kondici. Mějte na paměti, že malé kapičky mohou do pouzdra vniknou při otvíraní z vašich 

rukou nebo záhybů pouzdra.  

11. Pouzdro osušte jemným ručníkem, nepoužívejte hrubé nebo špinavé ručníky nebo utěrky. 

12. Pokud najdete v pouzdru vodu, ubrousek je mokrý, vyzkoušejte test ještě jednou. Pokud potíže přetrvají, pouzdro více 

nepoužívejte. 

 

VLOŽENÍ TELEFONU DO POUZDRA 

Vždy před vložením telefonu zkontrolujte pouzdro a proveďte test. Při opakovaném použití, pádu, nárazu nebo ponoru, se ujistěte, že 

pouzdro je suché a čisté bez známek poškození. 

1. Před vložení odstraňte z telefonu fólii nebo ochranné sklo. V opačném případě pouzdro nebude 100 % těsnit.  

2. Zasuňte telefon do předního dílu pouzdra, nejprve spodní hranu s displejem, mikrofon se musí dotýkat akustické membrány 

pouzdra.  

3. Horní část pouzdra opatrně zatlačte do pouzdra. 

4. Přiklopte zadní část a zatlačte nejprve na okrajích a poté ve střední části pouzdra. 

5. Ověřte těsní a rovnoměrné spojení přední i zadní části pouzdra. 

6. Zatlačte a utěsněte kryty konektorů (data, kabel, sluchátka) a přesvědčte se o utěsnění všech stran a otvorů a pouzdra a můžete 

vyrazit  

 

VYJMUTÍ TELEFONU Z POUZDRA 

1. Pouzdro řádně osušte a očistěte. 

2. Použijte otvíraček nebo minci a na straně pouzdra otevřete. Nikdy nepoužíváte ostré předměty. 

3. Oddělte přední i zadní část pouzdra. 

4. Pouzdro vyklopte proti dlani a pomalu vysuňte telefon z pouzdra. Nikdy netlačte na dotykový display. 

 

PROBLÉMY SE ZVUKEM 

1. Pokud je hlasová membrána porušená, telefon není vodotěsný.  

2. Když Vás druhá strana špatně slyší, je chyba způsobená talkovou nerovnováhou v pouzdře, což může být způsobeno špatným 

držením telefonu v pouzdře, přílišným tlačení na pouzdro nebo držení pouzdra pod bradou. 

3. Zároveň může být na zvukové membráně voda či nečistota. Opatrně očistěte, poškození zvukové membrány je nevratné a 

pouzdro dále nepožívejte. 

4. Při telefonování držte pouzdro po stranách s mikrofonem co nejblíže ústům, docílí tak nejlepší kvality zvuku. 

 
 

 

Dovozce:  

Mobilwag Jan Šťovíček  

Radlicka571/70  

Praha 5 150 00  

Česká republika  

    


