
citeşte-mă
Atenţie: Înainte de a utiliza telefonul, citiţi 

informaţiile privind siguranţa, de reglementare 
şi juridice furnizate cu produsul.

ro
de
sk
sl

bg
hu
cs
hr
pl
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Ak chcete zobraziť hodnoty SAR telefónu, navštívte 
lokalitu https://motorola.com/sar. 
Tento produkt spĺňa platné národné a medzinárodné 
smernice o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu 

(smernica SAR) pri bežnom používaní pri hlave, prípadne nosení 
či prenášaní vo vzdialenosti 5 mm od tela. Smernica SAR počíta 
s výraznou bezpečnostnou rezervou, ktorej cieľom je zaistiť 
bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav. 
Ak si chcete pozrieť dodatočné informácie o SAR vo svojom 
telefóne, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor a 
klepnite na Nastavenia > Systém > Právne informácie > Informácie 
o rádiofrekvenčnom pásme. Ak si chcete informácie pozrieť  
na webe, navštívte lokalitu www.motorola.com/rfhealth.

Slovenský

motorola one macro
Upozornenie: Pred použitím telefónu si 
prečítajte bezpečnostné, regulačné a právne 
informácie dodávané spolu s týmto produktom.
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Prehľad
Poďme na to. Budeme vaším sprievodcom pri 
začiatočných nastaveniach a poradíme vám,  
kde nájsť viac informácií o vašom telefóne  
a jeho vynikajúcich funkciách.

USB-C/nabíjačka
Mikrofón

Tlačidlá 
na 
ovládanie 
hlasitosti
Tlačidlo 
Vypnúť

Predný 
fotoaparát

Sloty na 
kartu 
SIM a 

microSD

Konektor 
náhlavnej 
súpravy 

Reproduktor

Slúchadlo
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Váš telefón je vybavený troma zadnými 
fotoaparátmi a vďaka tomu budete môcť  
robiť úžasné fotografie v každej situácii.

Makro fotoaparát

Laserový 
snímač s 
automa-

tickým 
zaostro-

vaním

Snímač 
odtlačku 
prstov

Hlavný 
fotoaparát

Hĺbkový 
foto-

aparát

Blesk
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Vloženie kariet
V závislosti od modelu môže telefón podporovať 
používanie dvoch kariet SIM.

Upozornenie: Uistite sa, že máte kartu SIM 
správnej veľkosti a kartu SIM neorezávajte.

Karta 
Nano SIM

Zasuňte zásuvku späť do telefónu.

Vložte kartu Nano SIM a pamäťovú kartu. 
Kartu/karty SIM vložte 
zlatými kontaktmi 
otočenými nadol. Vložte 
voliteľnú kartu microSD 
(predáva sa samostatne).

Nástroj na kartu SIM 
vložte do otvoru 
v zásuvke, aby 
sa vysunula.

Model s 
dvoma 
kartami 
SIM:

Model s 
jednou 
kartou SIM:

SIM 

alebo

SIM2 

SIM1 
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Dokončenie
Stlačte a podržte tlačidlo vypínania a začnite 
podľa pokynov.

Poznámka: Na dosiahnutie najlepšieho nabitia 
používajte nabíjačku Motorola. Neodporúčame 
používať iné nabíjačky.

Zapnutie zariadenia.

Stlačením a podržaním 
zapnete/vypnete 
napájanie. Stlačením 
zapnete/vypnete 
obrazovku.

Nabíjanie zariadenia.

USB-C
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Pomocník a ďalšie informácie
Získajte odpovede, novinky a informácie:
• Pomocníka nájdete tu: Na domovskej obrazovke potiahnite 

prstom nahor a klepnite na položky Nastavenia > Pomocník,  
kde zistíte, ako používať telefón a získať pomoc.

• Získajte viac: Získajte softvér, používateľské príručky a ďalšie 
položky na lokalite www.motorola.com/mymotoone.

• Získajte aplikácie: Ak si chcete prezrieť alebo stiahnuť aplikácie, 
klepnite na položku Obchod Play.

Kde nájdem právne, bezpečnostné a regulačné informácie? Aby 
sme mohli poskytnúť lepší prístup k týmto dôležitým informáciám, 
sprístupnili sme tieto materiály v ponuke Nastavenia telefónu 
a na webe. Pozrite si tieto materiály skôr, než začnete telefón 
používať. V telefóne s pripojením na internet získate prístup 
k týmto materiálom tak, že na domovskej obrazovke potiahnete 
prstom nahor a klepnete na položky Nastavenia > Systém > Právne 
informácie a vyberiete tému. Ak chcete získať prístup k materiálom 
na webe, navštívte lokalitu www.motorola.com/device-legal.
Odpudzovanie vody. Konštrukcia telefónu poskytuje vodu 
odpudzujúcu bariéru na ochranu proti miernemu vystaveniu vode, 
ako je napríklad neúmyselné rozliatie, špliechanie alebo slabý dážď. 
Telefón nie je skonštruovaný na ponáranie do vody ani na vystavenie 
vode pod tlakom či iným kvapalinám. Schopnosť odpudzovať 
vodu sa môže časom oslabiť. Telefón nie je vodotesný. V prípade 
vystavenia telefónu účinkom vody ho spolu s jeho portmi dôkladne 
osušte jemnou a čistou handričkou. Ak je telefón mokrý, nenabíjajte 
ho. Na poškodenie vodou sa záruka nevzťahuje. Viac informácií 
nájdete v časti Pomocník v telefóne. Na domovskej obrazovke 
potiahnite prstom nahor a ťuknite na Nastavenia > Pomocník.
Bezpečnostné informácie týkajúce sa batérie. Pred prvým 
zostavením, nabíjaním alebo použitím telefónu si prečítajte dôležité 
bezpečnostné a právne informácie priložené k tomuto produktu.
Ak telefón prestane reagovať, stlačte tlačidlo napájania a podržte ho, 
kým sa obrazovka nezmení na čiernu a zariadenie sa nereštartuje.
V záujme vašej bezpečnosti môže batériu z telefónu vybrať len schválené 
servisné stredisko Motorola alebo nezávislý kvalifikovaný profesionál. 
Výstraha:
• Batériu sa nepokúšajte odstrániť ani vymeniť svojpomocne, 

pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a popáleniu alebo 
ublíženiu na zdraví. 

• Telefón nevystavujte silnému tlaku, neohýbajte ho (okrem 
bežného otvorenia/zatvorenia) ani ho nevystavujte pôsobeniu 
vysokých teplôt a kvapalín. Mohli by ste tým poškodiť batériu 
a spôsobiť popálenie alebo ublíženie na zdraví. 

• Telefón nevkladajte do mikrovlnnej rúry, klasickej rúry ani  
do sušiča.
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Varovanie o používaní veľmi vysokej hlasitosti.  
Nepoužívajte dlhodobo vysokú hlasitosť, aby ste si  
nepoškodili sluch.
Likvidácia a recyklácia. Prispejte a pomôžte! Telefóny 
alebo elektrické príslušenstvo (ako napríklad nabíjačky, 
slúchadlá alebo batérie) nevyhadzujte do bežného 
domáceho odpadu. Obaly produktov a používateľské 
príručky treba likvidovať výhradne v súlade s celoštátnymi 
požiadavkami na zber a recykláciu. Podrobnosti o schválených 
národných recyklačných koncepciách a recyklačných aktivitách 
spoločnosti Motorola nájdete na lokalite:  
www.motorola.com/recycling.
Laser triedy 1. Tento telefón obsahuje laserový zameriavací 
systém triedy 1, ktorý je bezpečný na použitie v primeraných 
predpokladaných podmienkach podľa medzinárodných noriem. 
Nepokúšajte sa ho upraviť ani rozobrať.
Právne vyhlásenia. Niektoré funkcie, služby a aplikácie závisia  
od siete a nemusia byť k dispozícii vo všetkých oblastiach; môžu  
sa na ne vzťahovať dodatočné podmienky a/alebo poplatky. 
Podrobné informácie získate od svojho poskytovateľa služby.  
Všetky funkcie, možnosti a ostatné technické údaje týkajúce 
sa produktu, ako aj informácie uvedené v tejto používateľskej 
príručke, sú založené na najnovších dostupných informáciách 
a sme presvedčení, že v čase tlače sú presné. Spoločnosť Motorola 
si vyhradzuje právo bez upozornenia alebo akýchkoľvek záväzkov 
zmeniť alebo upraviť akúkoľvek informáciu alebo technický údaj.
Rozhodcovské konanie. Na váš nákup sa vzťahuje záväzná klauzula 
o rozhodcovskom konaní. Ďalšie informácie a postup na odhlásenie 
nájdete v právnej príručke dodanej s vaším telefónom.
Špecifická miera absorpcie (norma ICNIRP). TELEFÓN 
SPĹŇA LIMITY VYSTAVENIA RÁDIOVÝM VLNÁM UVEDENÉ 
V MEDZINÁRODNÝCH SMERNICIACH. Nižšie uvádzame najvyššie 
hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre model vášho telefónu:

Hlava, SAR 0,618 W/kg
Nosenie na tele, SAR 1,056 W/kg

Ak si chcete pozrieť dodatočné informácie o SAR vo svojom 
telefóne, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor a 
klepnite na Nastavenia > Systém > Právne informácie > Informácie 
o rádiofrekvenčnom pásme. Ak si chcete informácie pozrieť na 
webe, navštívte lokalitu www.motorola.com/rfhealth.
Podporované frekvencie a výkon. Tento telefón dokáže pracovať na 
nasledujúcich frekvenciách v závislosti od polohy a dostupnosti siete. 
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Model XT2016-1

 
 
Prevádzkový 
režim

 
 
Rozsah frekvencie 
(MHz)/pásmo

Maximálny 
menovitý vysielací 
výkon (vedený) 
dBm

Bluetooth 2400 – 2483,5 20
WLAN 2400 – 2483,5 20
GPS 1559 – 1610 neuvedené
FM 87,5 – 108 neuvedené
GSM 2/3/5/8 33
UMTS 1/2/4/5/8/19 24
LTE 1/2/3/4/5/7/8/19/ 

20/38/40/41
23

Autorské práva a ochranné známky. MOTOROLA, štylizované logo 
M, MOTO a skupina známok MOTO sú ochranné známky alebo 
registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark 
Holdings, LLC. LENOVO je ochranná známka spoločnosti Lenovo. 
Google, Android, Google Play a iné príslušné známky a logá sú 
ochranné známky spoločnosti Google LLC. Logo microSD je 
ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. Všetky ostatné názvy 
produktov alebo služieb sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.  
© 2019 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené. 
ID produktu: motorola one macro (model XT2016-1) 
Číslo príručky: 711608030321-A
Motorola Mobility LLC 
222 W. Merchandise Mart Plaza 
Chicago, IL 60654 
www.motorola.com
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O hodnotách SAR telefonu se můžete informovat na 
adrese https://motorola.com/sar. 
Tento produkt splňuje příslušné národní nebo 
mezinárodní pokyny (směrnice pro SAR) pro působení 

vysokofrekvenční energie (RF) při běžném používání 
v blízkosti hlavy nebo při nošení ve vzdálenosti 5 mm od těla. 
Směrnice pro SAR obsahují podstatnou rezervu, aby byla chráněna 
bezpečnost všech osob bez rozdílu věku a zdravotního stavu. 
Další informace týkající se hodnot SAR telefonu zobrazíte tak, že na 
ploše přejedete prstem nahoru a klepnete na možnost Nastavení > 
Systém > Právní informace > Informace o vysokofrekvenční 
energii (RF). Na internetu se tyto informace nacházejí na stránkách 
www.motorola.com/rfhealth.

Čeština

motorola one macro
Upozornění: Před používáním telefonu si 
přečtěte bezpečnostní, regulační a právní 
informace, které jsou součástí balení produktu.
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Stručný přehled
Můžeme začít. Provedeme vás spuštěním 
a ukážeme vám, kde najdete více informací 
o svém telefonu a jeho skvělých funkcích.

Mikrofon Reproduktor

Tlačítka 
pro 
nastavení 
hlasitosti

Tlačítko 
napájení

Sluchátko

Přední 
fotoaparát

Sloty na 
kartu 

microSD
a SIM

Konektor 
náhlavní 
soupravy 

USB-C/Nabíječka
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Váš telefon má tři zadní fotoaparáty, díky kterým 
můžete pořizovat úžasné fotografie za všech 
okolností.

Makro fotoaparát

Laserový 
snímač 

automatického 
zaostřování

Snímač 
otisků 
prstů

Hlavní 
fotoaparát

Hloubkov
ý snímač

Blesk
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Vložení karet
V závislosti na modelu může váš telefon 
podporovat používání dvou SIM karet.

Upozornění: Přesvědčte se, že používáte SIM 
kartu správné velikosti. Neupravujte velikost SIM 
karty pomocí ořezu.

Nano SIM
karta

Zatlačte držák zpět do telefonu.

Vložte nano SIM kartu a paměťovou kartu. 
Vložte SIM kartu(y) 
zlatými kontakty dolů. 
Vložte volitelnou kartu 
microSD (prodává se 
samostatně).

Vložte nástroj karty 
SIM do otvoru pro 
držák, čímž 
vysunete držák.

Model se 
dvěma 
SIM 
kartami:

Model s 
jednou SIM 
kartou:

SIM 

neboSIM2 

SIM1 
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Dokončení
Stiskněte a podržte tlačítko napájení a poté 
postupujte podle pokynů.

Poznámka: Za účelem dosažení nejlepšího nabití 
použijte nabíječku Motorola. Použití jiných druhů 
nabíječek není doporučováno.

Zapněte telefon.

Stisknutím a podržením 
telefon zapnete/vypnete. 
Stisknutím zapnete nebo 
vypnete obrazovku.

Nabijte baterii.

USB-C
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Nápověda a další
Získejte odpovědi, aktualizace a informace:
• Nápověda je zde: Chcete-li se dozvědět, jak používat váš telefon 

a získat přístup k podpoře, přejeďte na ploše prstem nahoru 
a klepněte na možnost Nastavení > Nápověda.

• Získejte více: Získejte software, uživatelské příručky a další na 
stránce www.motorola.com/mymotoone.

• Získejte aplikace: Klepněte na Obchod Play a můžete prohlížet 
a stahovat aplikace.

Kde najdu právní, bezpečnostní a regulační informace? Abychom 
vám mohli zprostředkovat lepší přístup k těmto důležitým 
informacím, zpřístupnili jsme je v nabídce nastavení telefonu a na 
webu. Před použitím telefonu si prostudujte tyto materiály. Chcete-li 
se dostat k materiálům na připojeném telefonu, na ploše přejeďte 
prstem nahoru a klepněte na možnost Nastavení > Systém > Právní 
informace a vyberte si téma. Chcete-li se dostat k materiálům na 
webu, navštivte web www.motorola.com/device-legal.
Vodoodpudivý. Vodoodpudivé provedení vašeho telefonu 
představuje ochranu před mírným vystavením vodě, jako například 
před náhodným politím, postříkáním nebo lehkým deštěm. Neochrání 
telefon při ponoření do vody nebo vystavení proudu vody či 
jiných kapalin pod tlakem. Vodoodpudivost může postupem času 
slábnout. Není voděodolný. V případě namočení ve vodě telefon 
a konektory řádně vysušte suchým čistým hadříkem. Je-li telefon 
mokrý, nenabíjejte ho. Poškození vodou není kryto vaší zárukou. Další 
informace naleznete v části Nápověda na telefonu. Na ploše přejeďte 
prstem nahoru a klepněte na možnost Nastavení > Nápověda.
Bezpečnostní pokyny k baterii. Než telefon sestavíte, nabijete nebo 
jej poprvé použijete, přečtěte si důležité informace o bezpečnosti a 
právních předpisech, které jsou přibaleny k výrobku.
Přestane-li telefon reagovat, stiskněte a podržte tlačítko napájení, 
dokud obrazovka neztmavne a nedojde k restartu zařízení.
Pro vaši bezpečnost je nezbytné, aby byla baterie z vašeho telefonu 
vyjmuta pouze v autorizovaném servisním středisku Motorola nebo 
nezávislým kvalifikovaným odborníkem. 
Varování:
• Nikdy se nepokoušejte vyjmout či vyměnit baterii osobně, 

neboť by se mohla poškodit a mohlo by dojít k vašemu popálení 
a zranění. 

• Telefon neničte, neohýbejte (až na situace běžného použití) ani 
nevystavujte nadměrnému teplu či kapalinám. Tím by se mohla 
poškodit baterie a mohlo by dojít k úrazu popálením nebo 
ke zranění. 

• Nesušte telefon pomocí mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo 
sušičky.
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Varování ohledně používání vysoké hlasitosti. Abyste 
předešli možnému poškození sluchu, nemějte dlouhodobě 
nastavenou vysokou hlasitost.
Likvidace a recyklace. Přispějte svým dílem! Telefony ani 
elektrická příslušenství (např. nabíječky, náhlavní soupravy 
nebo baterie) nevyhazujte do domovního odpadu. Obal 
produktu a uživatelské příručky by měly být likvidovány 
pouze v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. 
Podrobnosti o schválených národních programech společnosti 
Motorola pro recyklaci a recyklačních aktivitách společnosti Motorola 
najdete na těchto webových stránkách:  
www.motorola.com/recycling.
Laser třídy 1. Tento telefon obsahuje laserový systém třídy 1 
pro zaostřování, který je bezpečný za rozumně předvídatelných 
podmínek použití v souladu s mezinárodními normami. Nepokoušejte 
se jej upravovat nebo rozebírat.
Právní omezení. Určité funkce, služby a aplikace jsou závislé na 
síti a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Mohou se na ně 
vztahovat další podmínky anebo mohou být zpoplatněny. Více 
informací získáte od svého poskytovatele služeb. Všechny vlastnosti, 
funkce a technické parametry produktu, stejně jako informace 
uvedené v této příručce, vycházejí z nejnovějších dostupných 
informací, které byly v době tisku této příručky považovány za 
pravdivé. Společnost Motorola si vyhrazuje právo opravit, změnit 
nebo upravit libovolné informace nebo technické údaje bez 
upozornění i jakýchkoliv závazků.
Arbitráž. Váš nákup se řídí závaznou rozhodčí doložkou. Více 
informací a pokyny, jak ji odmítnout, naleznete v informacích 
o právních předpisech dodaných s telefonem.
Specifická míra absorpce (ICNIRP). TENTO TELEFON SPLŇUJE 
MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE O VYSTAVENÍ VLIVU PŮSOBENÍ 
RÁDIOVÝCH VLN. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP, 
platné pro váš model telefonu, jsou uvedeny zde:

Hodnota SAR při použití 
u hlavy 0,618 W/kg

Hodnota SAR při nošení 
na těle 1,056 W/kg

Další informace týkající se hodnot SAR telefonu zobrazíte tak, že na 
ploše přejedete prstem nahoru a klepnete na možnost Nastavení > 
Systém > Právní informace > Informace o vysokofrekvenční 
energii (RF). Na internetu se tyto informace nacházejí na stránkách  
www.motorola.com/rfhealth.
Podporované frekvence a výkon. Tento telefon může fungovat při 
následujících frekvencích, které podléhají poloze a dostupnosti sítě. 
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Model XT2016-1

Provozní režim
Rozsah frekvencí v 
MHz / pásmo

Maximální 
jmenovitý výkon 
přenosu (vedený) 
v dBm

Bluetooth 2400–2483,5 20
WLAN 2400–2483,5 20
GPS 1559–1610 Neuvedeno
FM 87,5–108 Neuvedeno
GSM 2/3/5/8 33
UMTS 1/2/4/5/8/19 24
LTE 1/2/3/4/5/7/8/19/20/ 

38/40/41
23
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