
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RX430 eXtremo 

  

Rychlý návod k použití 
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Než začnete 

Děkujeme Vám za zakoupení odolného mobilního 

telefonu ALIGATOR.  

Prosíme, než začnete, prostudujte si tento rychlý 

návod k použití Vašeho telefonu a zejména se 

seznamte s uvedenými důležitými pokyny. 
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Více informací, návody, rady apod. získáte na našich 

webových stránkách: 

www.aligator.cz/podpora 

Funkce DUAL SIM 

Váš telefon je umožňuje vložení jedné nebo dvou 

SIM karet. Při vložení jedné SIM karty se telefon 

chová jako běžný telefon.  

Pokud však vložíte SIM karty dvě, jsou obě SIM karty 

aktivní současně, bude tedy možné se Vám dovolat 

na obě dvě SIM karty, není třeba žádného 

přepínání, obě SIM karty budou na příjmu. 

Odolnost proti vodě a prachu IP67 

Váš telefon splňuje normu vodotěsnosti a 

prachotěsnosti IP67.  

To znamená, že je možné jej zcela ponořit do vody 

až do hloubky max. 1m a je možné jej ve vodě 

ponechat až 30 min. bez toho, aby voda vnikla 

dovnitř. 

http://www.aligator.cz/podpora
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Důležité pokyny 

 Nezapínejte a nepoužívejte telefon v  místech, kde 

je to zakázáno 

 Nepoužívejte telefon během řízení vozidla  

 Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo 

lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete 

mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu 

neovlivňuje jejich činnost. 

 Mobilní telefon může ovlivňovat funkci 

kardiostimulátorů a jiných implantovaných 

přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně 

jeho použití. 

 Vždy vypněte telefon v letadle 

 Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných 

hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin. 

 Vždy používejte jen originální baterie dodané 

výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce 

exploze. 

 Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte 

teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či 

požáru. 

 SAR – telefon splňuje předpisy pro max. 

vyzařování elektromagnetického záření.  

 Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od 

těla, snížíte tím množství el. mag. záření 

pohlceného vaším tělem.  
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 Přestože je telefon velmi odolný, zacházejte 

s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej 

před pádem na zem, mechanickým poškozením, 

nečistotami a extrémními teplotami. Zejména 

chraňte displej telefonu před nárazy a údery! 

Nikdy telefon ani příslušenství nerozebírejte! 

 Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru 

nad airbagem v automobilu. 

 Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby 

si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by 

se mohly udusit nebo poranit.  

 Software i hardware telefonu je průběžně 

inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo 

změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez 

předchozího upozornění.  

 Aktuální informace naleznete na adrese 

http://www.aligator.cz 

 

http://www.aligator.cz/
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Vložení SIM karet a paměťové karty 

1. Ujistěte se, že telefon je vypnutý. Povolte šrouby 

na zadní straně telefonu a sejměte kryt. 

 

 

 

 

2. Vložte SIM karty tak že v horní pozici je SIM karta 

určená pro datovou komunikaci pomocí 

technologie 3G, ve spodní pozici je SIM karta pro 

datovou komunikaci 2G. Máte-li jen jednu SIM 

kartu, vložte ji do horní pozice. 
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3. Paměťovou kartu Micro SD zasuňte do štěrbiny ve 

směru šipky. 

 

 

 

 

 

 

4. Nasaďte kryt zpět a utáhněte šrouby. 
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Ovládací prvky 

 

1. Tlačítka ovládání hlasitosti 

2. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí 

3. Tlačítko Nabídka 

4. Tlačítko Hlavní obrazovka 

5. Tlačítko Zpět 

6. Sluchátko 

7. Konektor pro připojení sluchátek  

8. Konektor Micro USB  

9. Tlačítko Reset 

10. Přední kamera 

11. Nevyužito (speciální funkce pro některé trhy)  
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Zapnutí telefonu 

Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko 

Zapnutí/Vypnutí (2). Spuštění telefonu může chvíli 

trvat. 

Pro vypnutí telefonu tlačítko (2) stiskněte a přidržte, 

dokud se neobjeví na displeji okno s  dotazem na 

vypnutí. Potvrďte dotaz a telefon se vypne. 

Aktivace a odemčení obrazovky 

Obrazovka se po chvíli nečinnosti automaticky 

vypne. Obrazovku zapnete/vypnete krátkým 

stiskem tlačítka (2). 

Po aktivaci obrazovky je třeba ji zpravidla 

odemknout. Přiložte prst na obrazovku a posuňte 

jej. Obrazovka se odemkne. 

Nabíjení baterie 

Chcete-li nabíjet baterii telefonu, odklopte krytku 

konektoru Micro USB a připojte nabíječku. Po nabití 

baterie nabíječku vždy odpojte jak od telefonu tak 

od závky el. sítě.  Je-li baterie zcela vybitá, může po 

připojení nabíječky chvíli trvat, než půjde telefon 

zapnout. 
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Důležité! Po odpojení nabíječky zatlačte krytku 

konektoru na své místo! Jinak můžou do telefonu 

vniknout nečistoty a voda! Po dobu, kdy je krytka 

odklopena, není telefon vodotěsný ani prachotěsný!  

Připojení sluchátek 

Pro připojení sluchátek odklopte krytku konektoru a 

zasuňte konektor sluchátek. 

Důležité! Po odpojení sluchátek zatlačte krytku 

konektoru na své místo! Jinak můžou do telefonu 

vniknout nečistoty a voda! Po dobu, kdy je krytka 

odklopena, není telefon vodotěsný ani prachotěsný!  

Systém Android 

Váš telefon je vybaven operačním systémem 

Android. Telefon je ve skutečnosti malým osobním 

počítačem, který lze připojit k internetu a na který si 

můžete zcela zdarma instalovat řadu užitečných 

aplikací. Nejsnáze je získáte pomocí služby Obchod 

Play. 
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Základy ovládání 

Význam ovládacích tlačítek (3) až (5) 

(3) Nabídka (dotykové) – slouží k zobrazení 

nabídky položek dostupně na aktuální 

obrazovce či ve spuštěné aplikaci 

 

(4) Hlavní obrazovka –krátký stisk slouží pro návrat 

na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze 

zobrazit seznam spuštěných aplikací. 

 

(5) Zpět (dotykové)  – slouží pro návrat o jednu 

úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, 

uzavření nabídek, dialogových oken na 

obrazovce, atd.) 

Ovládání systému 

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše 

uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové 

obrazovky.  

Výběr položek na obrazovce, potvrzování 

dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce 

se provádí ťuknutím na ně.  
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Účet Google 

Pro řádné používání systému je třeba mít nastaven 

Účet Google. Účet nastavíte snadno:  

1. Stiskněte tlačítko Nabídka (3) a zvolte ťuknutím 

položku Nastavení. 

2. Vyberte v nastavení na položku Účty a 

synchronizace a zvolte Přidat účet 

3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Hlavní obrazovka 

Podobně jako na Vašem PC máte k dispozici plochu, 

na Vašem telefonu tuto funkci plní Hlavní 

obrazovka. Ta je rozčleněna do více stránek, které 

můžete zobrazit posouváním prstem do stran.  

Na plochu hlavní obrazovky lze umístit ikony 

zástupců aplikací a odkazů nebo tzv. Widgety.  

Widgety jsou miniaplikace, které umožňují 

zobrazení nějakých údajů nebo ovládacích prvků – 

např. hodiny, počasí, ovládání napájení atd. 
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Aplikace 

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit 

pomocí tlačítka ve spodní části hlavní obrazovky. 

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro 

telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších 

užitečných a zábavných aplikací. 

Oznámení a zobrazení stavu 

V horní části obrazovky je tzv. Stavový řádek. Zde 

jsou zobrazeny jednak čas, údaje o nabití baterie a 

signálu, ale i řada dalších informací. Např. 

informace o nových SMS zprávách, zprávy a 

oznámení systému či aplikací apod. Stavový řádek 

můžete prstem „stáhnout“ dolů a rozrolovat jej, 

získáte tím detailní přehled o všech oznámeních a 

zprávách včetně možnosti rychlého ovládání 

některých funkcí telefonu.  

Nastavení telefonu 

Jednotlivé položky nastavení telefonu jsou 

přehledně uspořádána v nabídce nastavení.  Na 

domovské obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka (3) 

a zvolte Nastavení. 
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Telefonování 

Vytáčení čísel 

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. 

Zobrazí se obrazovka s klávesnicí pro vytáčení čísel 

podobná klávesnici běžného telefonu. 

Pomocí kláves můžete zadat číslo. Podobně jako na 

běžném telefonu jsou na klávesách zobrazena 

písmena. Můžete proto zadat také přímo jméno.  Po 

stisku jednotlivých kláves na obrazovce se zobrazuje 

navolené číslo a zároveň všechny odpovídající 

položky telefonního seznamu.  

Ve spodní části obrazovky je k dispozici tlačítko pro 

volání se symbolem sluchátka. Stiskem vytočíte 

zvolené číslo a uskutečníte hovor. 

Volba SIM karty pro hovory 

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. 

Nyní můžete stáhnutím stavového řádku dolů 

zobrazit nabídku pro volbu, která ze SIM karet bude 

použita pro volání.  

Pro usnadnění orientace je indikátor signálu 

vybrané SIM karty při volání podtržený. 
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Přijetí a odmítnutí hovoru 

Při příchozím hovoru se na obrazovce zobrazí 

informace o čísle volaného (jsou-li k dispozici) a 

zároveň tlačítko se sluchátkem. Posunutím tlačítka 

vpravo směrem k zelenému sluchátku hovor 

přijmete, zatímco posunutím vlevo, k symbolu 

červeného sluchátka, hovor ukončíte. 

Průběh a ukončení hovoru 

Obrazovka se po přiložení telefonu k  uchu 

automaticky vypne. Po oddálení telefonu od ucha se 

za několik okamžiků opět automaticky aktivuje.  

Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka na 

obrazovce.  

Zprávy 

1. Ťukněte na ikonu zpráv ve spodní části hlavní 

obrazovky nebo otevřete obrazovku s  aplikacemi 

a zvolte položku SMS a MMS (Zprávy). 

2. Zobrazí se seznam konverzací obsahujících přijaté 

a odeslané zprávy SMS a MMS. 

3. Zvolte ikonu Nová zpráva, vlevo dole na 

obrazovce. 

4. Nyní můžete zadat příjemce a text zprávy  
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5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka šipky napravo od 

textu zprávy. 

  

Podobně jako u volání je možno stažením stavového 

řádku zvolit, která z obou SIM karet se použije pro 

odeslání zprávy. 

Připojení k PC 

Pro připojení k běžnému PC nejsou třeba žádné 

ovladače (platí pro operační systémy Windows XP, 

Vista, 7, popř. novější). Postupujte následovně:  

1. Propojte telefon a PC přiloženým kabelem. 

2. Na stavovém řádku se objeví hlášení o připojení 

USB úložiště. 

3. Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na řádek 

„USB připojeno “. 

4. V dolní části obrazovky ťukněte na tlačítko 

„Zapnout úložiště USB“ 

 

Po té budou interní úložiště v telefonu a vložená 

MicroSD karta připojeny k počítači jako diskové 

jednotky. 
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Připojení zrušíte odpojením kabelu nebo 

opětovným ťuknutím na tlačítko v dolní části 

obrazovky. 
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Prohlášení o shodě  
č.20/12/2013 
Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC  

 

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM 

Obchodní označení:   ALIGATOR RX430 

Dovozce:  ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 

Praha 8, IČ 25074547  

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní sítě 

standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí 

pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, 

ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna 

kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se  základními 

požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly 

použity relevantní  harmonizované normy. 

 

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba: PHOENIX 

TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková 

republika Německo 

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu 

s předpisy Evropské unie. Úplný text prohlášení o shodě s uvedením 

použitých harmonizovaných norem je k dispozici na webových 

stránkách www.aligator.cz 

Vystaveno V Praze, dne 20.12.2013: 

 

………………………………………. 

ADART COMPUTERS s.r.o. 

 

 

http://www.aligator.cz/
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Bezpečnost a ekologie 

Použitá elektrozařízení 

Telefon je elektrospotřebič. To znamená, 

že s ním nelze zacházet jako s běžným 

domovním odpadem.  

 

Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného 

komunálního odpadu!!! Po ukončení používání 

musí být předán na příslušné sběrné místo, kde 

zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. 

Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.  

 

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné 

pro životní prostředí  - správné nakládání je důležité 

pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších 

informací jak zacházet s použitým výrobkem se 

obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.  

Likvidace baterie 

Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do 

běžného komunálního odpadu!!! 
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Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu 

prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném 

sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. 

Informujte se u svého prodejce či na obecním 

úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete 

baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé 

z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..  

Baterie v tomto přístroji je vestavná. Pokud nejste 

vybaveni zařízením pro její vyjmutí, předejte 

k likvidaci celý přístroj. 

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte 

teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či 

požáru. 

 

Nakládání s použitými bateriemi v  rozporu 

s uvedenými pokyny je nezákonné!  

0700 
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Dovozce:   www.aligator.cz 

Copyright © 2013,2014 ADART COMPUTERS s.r.o. 

http://www.aligator.cz/

