
 

 

 
 

 

 

Mobilní telefon S4515Senior 

 

 

 

 

 

Rychlý návod k použití 

Rýchly návod na použitie 



2 

Obsah 

Obsah ...................................................................................................... 2 
Než začnete ............................................................................................. 2 
Důležité pokyny ....................................................................................... 3 
Vložení baterie a SIM karty ..................................................................... 4 
Ovládací prvky ......................................................................................... 4 
Základy ovládání ...................................................................................... 5 
První zapnutí telefonu ............................................................................. 5 
Vypnutí telefonu ..................................................................................... 6 
Aktivace a odemčení obrazovky .............................................................. 7 
Používání telefonu................................................................................... 7 
Funkce DUAL SIM .................................................................................... 8 
Telefonování ........................................................................................... 8 
Zprávy ...................................................................................................... 9 
SOS volání a SMS ..................................................................................... 9 
SOS Locator – funkce určení polohy ...................................................... 10 
Systém Android ..................................................................................... 11 
Připojení k PC ........................................................................................ 13 
Bezpečnost a ekologie ........................................................................... 13 
Prohlášení o shodě ................................................................................ 14 
PO SLOVENSKY ...................................................................................... 15 
 

 

Než začnete 

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, 

než začnete, prostudujte si tento rychlý návod k použití Vašeho telefonu 

a zejména se seznamte s uvedenými důležitými pokyny.   

Více informací, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách: 

www.aligator.cz/podpora 

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, v 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.  

 Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před 

pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními 

teplotami. Nikdy je 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.  
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Vložení baterie a SIM karty 

1. Zasuňte nehet do štěrbiny pod krytem baterie ve spodním rohu na 

zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte. 

2. Nejprve vložte jednu nebo dvě SIM karty do připravených pozic. 

Obrázky u pozic pro SIM kartu znázorňují jakým směrem je třeba SIM 

kartu vložit. 

3. Obdobně můžete vložit také paměťovou kartu MicroSD. 

4. Vložte baterii. Dejte pozor, aby výstupky na baterii správně zapadly 

na místo v telefonu. 

5. Nakonec nasaďte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu 

telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky 

nezapadnou na své místo. 

Ovládací prvky 

 

1. Tlačítko Nabídka 

2. Tlačítko Hlavní obrazovka 

3. Tlačítko Zpět 

4. Tlačítka ovládání hlasitosti 

5. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí 

6. Sluchátko 

7. Konektor pro připojení sluchátek 

8. Přední kamera 

9. Konektor Micro USB 
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Základy ovládání 

Význam dotykových tlačítek (1) až (3) 

(1) Nabídka – slouží k zobrazení nabídky položek dostupně na aktuální 

obrazovce či ve spuštěné aplikaci 

 

(2) Hlavní obrazovka –krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. 

Nevíte-li si rady, stiskem tohoto tlačítka se vždy vrátíte na hlavní 

obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit seznam spuštěných aplikací. 

 

(3) Zpět – 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.  

První zapnutí telefonu 

Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí (5). Spuštění 

telefonu může chvíli trvat.  

Pokud jste u Vaší SIM karty nastavili PIN, pak bude nutné jej nejprve 

zadat a potvrdit stiskem symbolu    v dolním rohu obrazovky.   
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Po té se zobrazí okno s volbou prostředí pro Váš telefon, viz obr: 
 

 
 

1. Nejprve ťukněte na volbu „Použít jako výchozí nastavení …“  
2. Následně ťukněte na položku BIG Launcher ALIGATOR. 
3. Hotovo! Objeví se základní obrazovka. Můžete začít používat 

telefon. 
 

Následně se zobrazí upozornění, které potvrďte stiskem tlačítka  ve 

spodní části obrazovky.  Tím spustíte průvodce instalací telefonu.  

Postupně zvolte jazyk, velikost textu, motiv (barvu) a další nastavení. 

Každý krok vždy potvrďte stiskem tlačítka . Chcete-li se vrátit o krok 

zpět, stiskněte tlačítko  .  

 

Poznámka: Nechcete-li používat verzi telefonu pro seniory a namísto toho 

telefon přepnout do standardního režimu běžného smartphone, zvolte při 

výběru prostředí oložku Launcher.  

Vypnutí telefonu 

Pro vypnutí telefonu tlačítko (5) stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví 

na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a telefon se vypne. 
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Aktivace a odemčení obrazovky 

Obrazovka se po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku 

zapnete/vypnete krátkým stiskem tlačítka (5). 

Po aktivaci obrazovky je třeba ji zpravidla odemknout. Přiložte prst na 

symbol uprostřed spodní části obrazovky a posuňte jej doprava. 

Obrazovka se odemkne. 

Používání telefonu 

Váš telefon je vybaven operačním systémem Android se speciální 

nadstavbou, tzv. „launcherem“ nebo také „spouštěčem“, který umožňuje 

snadné ovládání. Telefon je ve skutečnosti malým osobním počítačem, 

který lze připojit k internetu a na který si můžete zcela zdarma instalovat 

řadu užitečných aplikací. Získáte je např. pomocí aplikace Obchod Play. 

Hlavní obrazovka 

Hlavní obrazovku zobrazíte kdykoliv 

stiskem tlačítka (2). V horní části 

obrazovky je zobrazena síla signálu a 

nabití baterie, datum a čas. 

Stiskem velkých dotykových tlačítek 

na hlavní obrazovce můžete snadno 

spustit běžné funkce – telefonování 

(a), SMS zprávy (b), fotoaparát (c), 

galerii obrázků (d), nouzové volání a 

SOS locator - nouzová SMS s Vaší 

polohou (e). Můžete také spustit další 

aplikace instalované v telefonu (f). 
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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. 

Je však třeba vybrat, kterou SIM kartu budete používat pro volání, 

odesílání SMS nebo datové služby - na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko 

Nabídka (1) a zvolte Systémové nastavení, dále zvolte položku Správa 

SIM.  V sekci Výchozí SIM proveďte výběr SIM karty pro jednotlivé akce.  

Telefonování 

Vytáčení čísel 

Ťukněte na hlavní obrazovce na dotykové tlačítko se sluchátkem (a). 

Zobrazí se nabídka pro telefonování. Můžete si vybrat jednu z funkcí: 

 Mé kontakty – seznam uložených kontaktů s možností vyhledávání 

 S hvězdičkou – seznam oblíbených kontaktů označených hvězdičkou 

 Vytočit číslo – zobrazí číselnou klávesnici pro přímé zadání čísla 

 Přidat kontakt – umožňuje vytvořit nový kontakt 

 Poslední hovory – seznam posledních hovorů 

 

Pro vytočení čísla zvolte Vytočit číslo, zadejte číslo, stiskněte tlačítko se 

symbolem telefonu a zvolte Volat. Chcete-li zavolat na uložený kontakt, 

zvolte Mé kontakty, vyberte ze seznamu požadovaný kontakt, ťukněte na 

něj, po zobrazení detailu kontaktu vyberte telefonní číslo, které chcete 

vytočit, ťukněte na něj a zvolte Volat. 
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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 symbolu zeleného sluchátka hovor 

přijmete, zatímco posunutím vlevo, k červenému sluchátku, hovor 

ukončíte. 

Ukončení hovoru 

Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka na obrazovce.  

Zprávy 

1. Ťukněte na tlačítko se symbolem obálky (b) na hlavní obrazovce. 

2. Zobrazí se seznam zpráv a v horní části obrazovky tlačítko Napsat 

novou.  

3. Ťukněte na tlačítko Napsat novou. 

4. Nyní můžete zadat text SMS zprávy a číslo příjemce nebo jej tlačítkem 

Vybrat kontakt vybrat ze seznamu kontaktů.  

5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka Odeslat vespod obrazovky. 

 

SOS volání a SMS  

Po stisku dotykového tlačítka SOS (e) na hlavní obrazovce umožňuje 

telefon odeslat na stanovené číslo automaticky SMS zprávu 

s přednastaveným textem a zavolat automaticky na přednastavené číslo. 

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nabídka (1) a zvolte Nastavení, 

dále zvolte položku SOS v sekci Funkce. Nyní můžete zapnout či vypnout 
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odesílání SMS zprávy a automatické volání, nastavit prodlevu mezi 

stiskem tlačítka SOS (e) a odesláním zprávy resp. voláním, nastavit 

přednastavená čísla pro SMS a volání a také zapnout funkci přidání 

polohy k odesílané SMS. 

Stisknete-li tlačítko SOS (e) omylem, můžete vždy automatické odeslání 

SMS a volání ukončit stiskem tlačítka Zrušit. 

SOS Locator – funkce určení polohy 

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit polohu 

telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům pomocí SMS v 

podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá 

běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento 

odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu. 

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora popř. 

identifikace okolních sítí WiFi. Přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v 

dané poloze a míře zmapování WiFi. Např. ve městech může být poloha 

určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo 

zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.  

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí 

uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak 

garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem 

mapových podkladů a poskytování služby může být i bez upozornění 

kdykoliv ukončeno. 
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Nastavení služby 

Pro správnou funkci služby je nutné, aby bylo na telefonu aktivováno 

připojení k internetu, a to buď pomocí mobilní sítě nebo pomocí WiFi, 

optimálně obojí. 

Dále je třeba povolit odesílání polohy - na hlavní obrazovce stiskněte 

tlačítko Nabídka (1),  zvolte Nastavení, dále zvolte položku SOS v sekci 

Funkce a aktivujte zaškrtnutím postupně následující položky: 

 Poslat SMS (umožní odesílání SMS zprávy po stisku tlačítka SOS (e)),  

 SMS číslo (telefonní čísla. na která se odešle nouzová SMS) 

 Přidat GPS pozici (umožní do SMS přidat polohu zjištěnou zaměřením 

ze sítě operátora nebo pomocí okolních WiFi sítí) 

 Poslat GPS SMS (není nutné, ale umožní odeslat další SMS pokud se 

v krátké době podaří telefonu zjistit přesnější polohu než v SMS 

odeslané po stisku tlačítka) 

 Volat (umožní automaticky volat na přednastavená čísla po stisku SOS 

tlačítka) 

 Volané číslo (telefonní číslo, na které se bude automaticky volat) 

Systém Android  

Aplikace 

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit stiskem dotykového 

tlačítka (f) ve spodní části hlavní obrazovky. 

Účet Google 

Chcete-li využívat aplikace stažené z Obchodu Play, je třeba mít nastaven 

Účet Google. Účet nastavíte snadno: 
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1. Stiskněte tlačítko Nabídka (1) a zvolte ťuknutím položku Systémové 

nastavení. 

2. Zvolte v systémovém nastavení položku Účty a synchronizace, zvolte 

Přidat účet a dále zvolte Google 

3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Úložiště 

Váš telefon je vybaven vestavěným úložištěm. To je dostatečné pro 

uložení běžných provozních informací. Pokud však chcete do telefonu 

instalovat další aplikace, hry apod., nebo využívat hudební přehrávač či 

fotoaparát, je doporučeno použít paměťovou kartu, jinak bude vestavěné 

úložiště velmi rychle zaplněno. 

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.  

Systémová nastavení telefonu 

Jednotlivé položky nastavení telefonu jsou přehledně uspořádána 

v nabídce systémových nastavení.  Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko 

Nabídka (1) a zvolte Systémové nastavení. 
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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. Připojení zrušíte odpojením kabelu nebo 

opětovným ťuknutím na tlačítko v dolní části obrazovky. 

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. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet 

s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad. 
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Likvidace baterie 

Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného 

komunálního odpadu!!! 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..  

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! 

Prohlášení o shodě  
č.07/04/2015 
Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC  

 

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM 

Obchodní označení:   ALIGATOR S4515Duo 

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 7.5.2015: 

 

………………………………………. 

ADART COMPUTERS s.r.o. 

http://www.aligator.cz/
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Skôr ako začnete 
Ďakujeme Vám za zakúpenie mobilného telefónu ALIGATOR. Prosíme, 

skôr ako začnete, preštudujte si tento rýchly návod na použitie Vášho 

telefónu a najmä sa zoznámte s uvedenými dôležitými pokynmi.  

Viac informácií, návody, rady apod. získate na našich webových 

stránkach: 

www.aligator.cz/podpora 

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

 Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané. 

 Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla. 

 Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskych či zdravotníckych 

zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu 

neovplyvňuje ich činnosť. 

 Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných 

implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho 

použitia. 

 Vždy vypnite telefón v lietadle. 

 Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón 

v blízkosti výbušnín. 

 Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo 

zničenia telefónu či dokonca explózie. 

 Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí 

nebezpečenstvo výbuchu či požiaru. 

 SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického 

žiarenia.  

 Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. 

mag. žiarenia pohlteného vašim telom.  

 Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na 

zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je 

nerozoberajte! 

 Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom 

v automobile. 

 Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé 

súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť. 

 Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto 

vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez 

predchádzajúceho upozornenia.
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Vloženie batérie a SIM kariet 

1. Zasuňte necht do štrbiny pod krytom batérie v spodnom rohu na 

zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom odstráňte. 

2. Najprv vložte jednu alebo dve SIM kary do pripravených pozícií. 

Obrázky vylisované do plastu pri pozíciách pre SIM kartu znázorňujú, 

akým smerom je potrebné SIM kartu vložiť. 

3. Podobne môžete vložiť aj pamäťovú kartu MicroSD. 

4. Nakoniec vložte batériu. Dajte pozor, aby výstupky na batériu 

správne zapadli na miesto v telefóne. 

5. Nakoniec nasaďte kryt batérie späť. Kryt priložte na zadnú stranu 

telefónu a jemne zatlačte po jeho obvode, kým všetky západky 

nezapadnú na svoje miesto. 

Ovládacie prvky 

 

1. Tlačidlo Ponuka 

2. Tlačidlo Hlavná obrazovka 

3. Tlačidlo Späť 

4. Tlačidlá ovládania hlasitosti 

5. Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie 

6. Slúchadlo 

7. Konektor pre pripojenie slúchadiel 

8. Predná kamera 

9. Konektor Micro USB 
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Základy ovládania 

Význam dotykových tlačidiel (1) až (3) 

(1) Ponuka - slúži na zobrazenie ponuky položiek dostupné na aktuálnej 

obrazovke alebo v spustenej aplikácii. 

(2) Hlavná obrazovka - krátke stlačenie slúži pre návrat na hlavnú 

obrazovku. Ak si neviete rady, stlačením tohto tlačidla sa vždy 

vrátite na hlavnú obrazovku. Dlhým stlačením možno zobraziť 

zoznam spustených aplikácií. 

(3) Späť - slúži pre návrat o jednu úroveň späť (prechod na 

predchádzajúcu obrazovku, uzavretie ponúk, dialógových okien na 

obrazovke, atď.). 

Ovládánie systému 

Váš telefón sa ovláda jednak pomocou vyššie uvedených tlačidiel, ale 

hlavne pomocou dotykovej obrazovky. Výber položiek na obrazovke, 

potvrdzovanie dialógových okien a grafických tlačidiel na obrazovke sa 

vykonáva ťuknutím na ne. 

Prvé zapnutie telefónu 

Pre zapnutie telefónu stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie (5). Spustenie 

telefónu môže chvíľu trvať. 

Ak ste u Vašej SIM karty nastavili PIN, potom bude nutné ho najprv zadať 

a potvrdiť stlačením symbolu   v dolnom rohu obrazovky.  
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Potom sa zobrazí okno s voľbou prostredia pre Váš telefón, viď obr.: 
 

 
 
1. Najprv ťuknite na voľbu „Použít jako výchozí nastavení …“  
2. Následne ťuknite na položku BIG Launcher ALIGATOR. 
3. Hotovo! Objaví sa základná obrazovka. Môžete začať používať 

telefón. 
 

Následne sa zobrazí upozornenie, ktoré potvrďte stlačením tlačidla  v 
spodnej časti obrazovky. Tým spustíte sprievodcu inštaláciou telefónu. 
Postupne zvoľte jazyk, veľkosť textu, motív (farbu) a ďalšie nastavenia. 

Každý krok vždy potvrďte stlačením tlačidla . Ak sa chcete vrátiť o 

krok späť, stlačte tlačidlo . 
 

Poznámka:  
Keď nechcete používať verziu telefónu pre seniorov a namiesto toho 
telefón prepnúť do štandardného režimu bežného smartphone, vyberte 
položku Launcher.  

Vypnutie telefónu 

Pre vypnutie telefónu tlačidlo (5) stlačte a pridržte, až kým sa neobjaví na 

displeji okno s dotazom na vypnutie. Potvrďte otázku a telefón sa vypne. 
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Aktivácia a odomknutie obrazovky 

Obrazovka sa po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete 

/ vypnete krátkym stlačením tlačidla (5).  Po aktivácii obrazovky je 

spravidla potrebné ju odomknúť. Priložte prst na symbol zámku na 

obrazovke a posuňte ho doprava. Obrazovka sa odomkne.  

Používanie telefónu  

Váš telefón je vybavený operačným systémom Android so špeciálnou 

nadstavbou, tzv. "launcher" alebo tiež "spúšťačom", ktorý umožňuje 

jednoduché ovládanie. Telefón je v skutočnosti malým osobným 

počítačom, ktorý je možné pripojiť k internetu a na ktorý si môžete úplne 

zadarmo inštalovať rad užitočných aplikácií. Získate je napr. pomocou 

aplikácie Obchod Play. 

Hlavná obrazovka 

Hlavnú obrazovku zobrazíte kedykoľvek 

stlačením tlačidla (2). V hornej časti 

obrazovky je zobrazená sila signálu a 

nabitia batérie, dátum a čas.  

Stlačením veľkých dotykových tlačidiel 

na hlavnej obrazovke môžete ľahko 

spustiť bežné funkcie - telefonovanie 

(a), SMS správy (b), fotoaparát (c), 

galériu obrázkov (d), núdzové volanie a 

SOS locator - núdzová SMS s Vašou 

polohou (e). Môžete tiež spustiť ďalšie 

aplikácie inštalované v telefóne (f). 
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Funkcia DUAL SIM 

Váš telefón  umožňuje vloženie jednej alebo dvoch SIM kariet. Pri vložení 

jednej SIM karty sa telefón chová ako bežný telefón. Ak však vložíte SIM 

karty dve, sú obe SIM karty aktívne súčasne, bude teda možné sa Vám 

dovolať na obe dve SIM karty, nie je potrebné žiadne prepínanie, obe SIM 

karty budú na príjme. 

Je však potrebné vybrať, ktorú SIM kartu budete používať pre volanie, 

odosielanie SMS alebo dátové služby - na hlavnej obrazovke stlačte 

tlačidlo Ponuka (1) a vyberte Systémové nastavenia, ďalej vyberte 

položku Správa SIM. V sekcii Výchozí SIM vykonajte výber SIM karty pre 

jednotlivé akcie. 

Telefonovanie 

Vytáčanie čísel 

Ťuknite na hlavnej obrazovke na dotykové tlačidlo so slúchadlom (a). 

Zobrazí sa ponuka pre telefonovanie. Môžete si vybrať jednu z funkcií:  

 Moje kontakty - uložené kontakty s možnosťou vyhľadávania  

 S hviezdičkou - zoznam obľúbených kontaktov označených hviezdičkou  

 Vytočiť číslo - zobrazí číselnú klávesnicu pre priame zadanie čísla  

 Pridať kontakt - umožňuje vytvoriť nový kontakt  

 Posledné hovory - zoznam posledných hovorov  

Pre vytočenie čísla zvoľte Vytočiť číslo, zadajte číslo, stlačte tlačidlo so 

symbolom telefónu a vyberte Volať. Ak chcete zavolať na uložený 

kontakt, vyberte Moje kontakty, vyberte zo zoznamu požadovaný 

kontakt, ťuknite na neho, po zobrazenie detailu kontaktu vyberte 

telefónne číslo, ktoré chcete vytočiť, ťuknite naň a vyberte Volať. 
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Prijatie a odmietnutie hovoru 

Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke zobrazí informácie o čísle 

volaného (ak sú k dispozícii) a zároveň tlačidlo so slúchadlom.  

Posunutím tlačidla vpravo smerom k symbolu zeleného slúchadlá hovor 

prijmete, zatiaľ čo posunutím doľava, k červenému slúchadlu, hovor 

ukončíte. 

Ukončenie hovoru 

Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla na obrazovke. 

Správy 

1. Ťuknite na tlačidlo so symbolom obálky (b) na hlavnej obrazovke.  

2. Zobrazí sa zoznam správ a v hornej časti obrazovky tlačidlo Napísať 

novú.  

3. Ťuknite na tlačidlo Napísať novú.  

4. Teraz môžete zadať text SMS správy a číslo príjemcu alebo ho tlačidlom 

Vybrať kontakt vybrať zo zoznamu kontaktov.  

5. Správu odošlite stlačením tlačidla Odoslať naspodku obrazovky. 

 

SOS volanie a SMS 

Po stlačení dotykového tlačidla SOS (e) na hlavnej obrazovke umožňuje 

telefón odoslať na stanovené číslo automaticky SMS správu s 

prednastaveným textom a zavolať automaticky na prednastavené číslo. 

Na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte Nastavenia, 

ďalej vyberte položku SOS v sekcii Funkcie. Teraz môžete zapnúť či 

vypnúť odosielanie SMS správy a automatické volanie, nastaviť 
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oneskorenie medzi stlačením tlačidla SOS (e) a odoslaním správy resp. 

volaním, nastaviť prednastavené čísla pre SMS a volania a tiež zapnúť 

funkciu pridanie polohy k odosielané SMS. 

 

Ak stlačíte tlačidlo SOS (e) omylom, môžete vždy automatické odoslanie 

SMS a volanie ukončiť stlačením tlačidla Zrušiť. 

 

SOS Locator - funkcie určenia polohy 

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje určiť 

polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju príjemcom pomocou 

SMS v podobe odkazu na zobrazenie v mape - ak teda príjemca používa 

bežný telefón s internetovým prehliadačom, stačí len " kliknúť " na tento 

odkaz a zobrazí sa mu mapa s vyznačením polohy telefónu. 

 

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, popr. 

identifikácie okoľných sietí WiFi. Presnosť je pritom závislá na hustote 

siete v danej polohe a miere zmapovania WiFi. Napr. v mestách môže byť 

poloha určená s presnosťou na desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, 

mimo zástavbu však spravidla presnosť zamerania klesá. 

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné 

nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby 

nie je nijako garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom, ani 

poskytovateľom mapových podkladov a poskytovanie služby môže byť 

aj bez upozornenia kedykoľvek ukončené. 

Nastavenie služby 

Pre správnu funkciu služby je potrebné, aby bolo na telefóne aktivované 

pripojenie k internetu, a to buď pomocou mobilnej siete alebo pomocou 

WiFi, optimálne oboje. 
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Ďalej je potrebné povoliť odosielanie polohy - na hlavnej obrazovke 

stlačte tlačidlo Ponuka (1), vyberte Nastavenia, ďalej vyberte položku 

SOS v sekcii Funkcie a aktivujte zaškrtnutím postupne nasledujúce 

položky: 

• Poslať SMS (umožní odosielanie SMS po stlačení tlačidla SOS (e)) , 

• SMS číslo (telefónne čísla na ktoré sa odošle núdzová SMS) , 

• Pridať GPS pozíciu (umožní do SMS pridať polohu zistenú zameraním zo 

siete operátora alebo s pomocou okoľných WiFi sietí) 

• Poslať GPS SMS (nie je nutné, ale umožní odoslať ďalšiu SMS, ak sa v 

krátkej dobe podarí telefónu zistiť presnejšiu polohu ako v SMS odoslanej 

po stlačení tlačidla) 

• Volať, Volané číslo (umožní nastaviť automatické volanie na zvolené 

číslo po stlačení tlačidla SOS(e)) 

Systém Android 

Aplikácie 

Všetky inštalované aplikácie môžete zobraziť stlačením dotykového 

tlačidla (f) v spodnej časti hlavnej obrazovky. 

Účet Google 

Ak chcete využívať aplikácie stiahnuté z Obchodu Play, je potrebné mať 

nastavený Účet Google. Účet nastavíte ľahko: 

1. Stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte ťuknutím položku Systémové 

nastavenia. 

1. V Zvolte v systémovom nastavení položku Účty a synchronizace 

vyberte Pridať účet a ďalej Google. 

2. Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke. 
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Úložisko 

Váš telefón je vybavený vstavaným úložiskom. To je dostatočné pre 

uloženie bežných prevádzkových informácií. Ak však chcete do telefónu 

inštalovať ďalšie aplikácie, hry apod., alebo využívať hudobný prehrávač 

či fotoaparát, je odporúčané použiť pamäťovú kartu, inak bude vstavané 

úložisko veľmi rýchlo zaplnené. 

Oznámenie a zobrazenie stavu 

V hornej časti obrazovky je tzv. Stavový riadok. Tu sú zobrazené jednak 

čas, údaje o nabití batérie a signálu, ale aj rad ďalších informácií. Napr. 

informácie o nových SMS správach, správy a oznámenia systému či 

aplikácií apod. Stavový riadok môžete prstom "stiahnuť" dole a rozrolovať 

ho, získate tým detailný prehľad o všetkých oznámeniach a správach 

vrátane možnosti rýchleho ovládania niektorých funkcií telefónu. 

Systémové nastavenie telefónu 

Jednotlivé položky nastavenia telefónu sú prehľadne usporiadané v 

ponuke nastavení. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka (1) a 

vyberte Systémové nastavenia. 

Pripojenie k PC 

Pre pripojenie k bežnému PC nie sú potrebné žiadne ovládače (platí pre 

operačné systémy Windows XP, Vista, 7, popr. novšie).  

Postupujte nasledovne: 

1. Prepojte telefón a PC priloženým káblom. 

2. V stavovom riadku sa objaví hlásenie o pripojení USB úložiska. 
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3. Stiahnite stavový riadok dole a ťuknite na riadok "USB pripojené". 

4. V dolnej časti obrazovky ťuknite na tlačidlo "Zapnúť ukladací priestor 

USB" 

Potom budú interný ukladací priestor v telefóne a vložená MicroSD karta 

pripojené k počítaču ako diskové jednotky. Pripojenie zrušíte odpojením 

kábla alebo opätovným ťuknutím na tlačidlo v dolnej časti obrazovky. 

 

Vyhlásenie o zhode  
č.07/04/2015 
Vydané v súladu so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC  

 

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM 

Obchodné označenie:   ALIGATOR S4515Duo 

Dovozca:  ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547  

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom 

prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je 

určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané  kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so 

základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité relevantné 

harmonizované normy. Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:  PHOENIX TESTLAB GmbH, 

Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková republika Německo. 

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Úplný text 

vyhlásenia o zhode s uvedením uplatnených harmonizovaných noriem je k dispozícii na webových stránkach 

www.aligator.cz 

 

Vystavené V Prahe, 7.5.2015: 

                                                                                                                                   ………………………………………. 

                                                                                                                                   ADART COMPUTERS s.r.o. 

Bezpečnosť a ekológia 

Použité elektrozariadenie 
Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno 

zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. 

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného 

http://www.aligator.cz/
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komunálneho odpadu!!! Po ukončení používania musí byť odovzdaný na 

príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická 

likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. 

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie. 

Správne používanie je dôležité pre jeho ochranu. K získaniu 

podrobnejších informácii ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa 

obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad. 

Likvidácia batérie 

Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do 

bežného komunálneho odpadu!!! 

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu 

odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická 

likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa 

také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi 

alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.  

Batériu nehádžte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí 

nebezpečenstvo výbuchu. Narábanie s použitými batériami v rozpore 

s uvedenými pokynmi je nezákonné! 

0700 

Dovozce/dovozca:   www.aligator.cz 

Copyright © 2014, 2015 ADART COMPUTERS s.r.o. 

http://www.aligator.cz/
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