Pouzdro Kuke s akumulátorem a pamětí pro iPhone
Přídavná baterie a paměť pro iPhone

Uživatelská příručka

Představení produktu
Unikátní pouzdro Kuke vyřeší problémy s kapacitou a úložným prostorem ve vašem iPhonu. I přes minimální
tloušťku přidá vašemu iPhonu delší výdrž akumulátoru a navíc telefonu rozšíří jeho paměť.
Poznámka: pouzdro používejte jen pro model, pro který je jmenovitě určeno. S jinou verzí iPhonu nemusí být
pouzdro kompatibilní.

Specifikace:
Kapacita baterie: 2400 mAh
Rozměry: 142 × 71 × 7 mm (iPhone 6/6sS); 164 × 85 × 7 mm (iPhone 6 Plus/6s Plus)
Hmotnost: 68,5 g (iPhone 6/6sS); 88 g (iPhone 6 Plus/6s Plus)

Kapacita: 16 GB / 64 GB
Systémové požadavky iOS: iOS 7 nebo vyšší
Poznámka: doporučujeme nejdříve nainstalovat aplikaci a teprve poté připojit pouzdro.

Manipulace s pouzdrem
Věnujte prosím zvýšenou pozornost při vyjmutí mobilního telefonu, aby nedošlo k poškození konektoru na
pouzdře.
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Popis pouzdra
Pomocí krátkého stisku tlačítka na zadní straně pouzdra zkontrolujete aktuální stav baterie v pouzdře.
****
Stav baterie na 100 %
***
Stav baterie na cca 75 %
**
Stav baterie na cca 50 %
*
Stav baterie na cca 25 %
Delším stiskem tlačítka zahájíte dobíjení iPhonu přídavnou baterií v pouzdře.

Aplikace
Pokud chcete kromě přídavné baterie využívat i funkci úložiště, nainstalujte z App Store do svého telefonu
aplikaci Kuke.
V horní části vidíte stav baterie pouzdra a stav paměti. Pokud vyberete volbu Connect to PC (telefon musí být
připojen k počítači), počítač rozpozná připojené zařízení jako „iPhone“. Po dalším stisku tlačítka rozezná
počítač připojené zařízení jako USB disk.
Aplikace je rozdělena do čtyř základních menu.
Photos nabízí možnost importu fotek z paměti telefonu do pouzdra, nebo export fotek obráceným směrem.
Videos nabízí možnost importu videí z paměti telefonu do pouzdra, nebo export fotek obráceným směrem.
Music nabízí přístup k hudbě

Documents nabízí přístup k dokumentům, které poskytuje OS
Informace o stavu baterie, kapacitě ROM a RAM uvidíte po klepnutí na ikonu v levém horním rohu.
Zformátovat paměť pouzdra můžete pomocí volby Settings – Formating. Dojde ke smazání dat uložených
v paměti pouzdra. Údaje uložené v iPhonu nejsou nijak dotčeny.

Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území
Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po
ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.
Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být
předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto

pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Sušilovo náměstí 23, 683 01, Rousínov) prohlašuje,
že pouzdro Kuke je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200
Sb.).
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.satomar.cz.

Puzdro Kure s akumulátorom a pamäťou pre iPhone
Prídavná batéria a pamäť pre iPhone

Užívateľská príručka

Predstavenie produktu
Unikátne puzdro Kuke vyrieši problémy s kapacitou a úložným priestorom vo vašom iPhone. Aj napriek
minimálnu hrúbku pridá vášmu iPhonu dlhšiu výdrž akumulátora a navyše telefónu rozšíria jeho pamäť.
Poznámka: puzdro používajte len pre model, pre ktorý je menovite určené. S inou verziou iPhonu nemusí byť
puzdro kompatibilné.

Špecifikácie:
Kapacita batérie: 2400 mAh
Rozmery: 142 × 71 × 7 mm (iPhone 6/6sS); 164 × 85 × 7 mm (iPhone 6 Plus/6s Plus)
Hmotnosť: 68,5 g (iPhone 6/6sS); 88 g (iPhone 6 Plus/6s Plus)

Kapacita: 16 GB / 64 GB
Systémové požiadavky iOS: iOS 7 nebo vyšší
Poznámka: odporúčame najskôr nainštalovať aplikáciu a až potom pripojiť puzdro.

Manipulace s pouzdrem
Věnujte prosím zvýšenou pozornost při vyjmutí mobilního telefonu, aby nedošlo k poškození konektoru na
pouzdře.
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Popis puzdra
Pomocou krátkeho stlačenia tlačidla na zadnej strane puzdra skontrolujete aktuálny stav batérie v puzdre.
****
Stav batérie na 100 %
***
Stav batérie na cca 75 %
**
Stav batérie na cca 50 %
*
Stav batérie na cca 25 %
Dlhším stlačením tlačidla zahájite dobíjanie vášho iPhonu prídavnou batériou v puzdre Kuke.

Aplikácie
Ak chcete okrem prídavné batérie využívať aj funkcie úložisko, nainštalujte z App Store do svojho telefónu
aplikáciu Kuke.
V hornej časti vidíte stav batérie puzdra a stav pamäte. Ak vyberiete voľbu Connect to PC (telefón musí byť
pripojený k počítaču), počítač rozpozná pripojené zariadenie ako "iPhone". Po ďalšom stlačení tlačidla rozozná počítač pripojené zariadenie ako USB disk.

Aplikácie je rozdelená do štyroch základných menu.
Photos ponúka možnosť importu fotiek z pamäte telefónu do puzdra, alebo export fotiek obráteným smerom.

Videos ponúka možnosť importu videí z pamäte telefónu do puzdra, alebo export fotiek obráteným smerom.
Music ponúka prístup k hudbe
Documents ponúka prístup k dokumentom, ktoré poskytuje OS
Informácie o stave batérie, kapacite ROM a RAM uvidíte po kliknutí na ikonu v ľavom hornom rohu.
Formátovať pamäť puzdra môžete pomocou voľby Settings - Formatting. Dôjde k zmazaniu dát uložených v
pamäti puzdra. Údaje uložené v iPhonu nepredurčujú.

Likvidace
Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že
na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a
akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí
byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie
týchto pokynov je nezákonné.

Prohlášení o shodě
Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s. r. o. (Sušilovo náměstí 23, 683 01, Rousínov) prehlasujem, že puzdro
Kuke je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5 / CE (NV č. 426/200 Zb.).
Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.satomar.cz.

