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Odvolání

Obecné pokyny
Návod k použití se před prvním zprovozněním pera 
StarQi musí přečíst, pochopit a uživatel se jím musí 
řídit. Přístroj lze provozovat výlučně s originálním 
příslušenstvím. V případě technických závad se přístroj 
musí vrátit výrobci, který provede odstranění závady. 
V takové situaci se prosím obraťte na generálního 
dovozce/ dodavatele nebo na prodejce přístroje. Pero 
starQi je elektrickým přístrojem, s nímž je třeba zacházet 
s náležitou svědomitostí. 

Za případné škody a/ nebo zranění v důsledku 
neodborného zacházení nebo rovněž za možné 
následky na základě manipulace s perem StarQi 
nenese StarQi GmbH i vůči třetím osobám žádnou 
škodní odpovědnost. Pero starQi je založeno na přírodní 
medicíně. Jeho použití je podpůrné při léčbě a diagnóze, 
zdůrazňujeme však, že nepředstavuje léčbu samotnou 
a nenahrazuje lékaře. StarQi GmbH se distancuje od 
jakýchkoli diagnóz, svědectví o léčivých účincích nebo 
příslibů uzdravení.
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Pero starQi je elektrickým přístrojem. Dbejte upozornění 
na možné omezení provozu elektrických zařízení ve 
Vašem blízkém okolí. Funkčnost samotného přístroje 
může být ovlivněna při silných zdrojích rušení, které 
jsou způsobeny silnými elektromotory, statickými výboji 
a jinými elektronickými přístroji. Tím mohou vzniknout 
např. problémy při přenosu dat, ale i s funkčností. V 
jednotlivých případech to může vést k úplnému výpadku 
přístroje. Nastane-li to, odstraňte potenciální zdroje 
rušení. Poté zapojte přístroj do sítě pomocí dodaného 
adaptéru (5VDC/1A)  na cca. 5 sek. (adaptér musí být 
přitom připojen do sítě). Tím se provede resetování 
přístroje (během resetu přístroj krátce blikne). Potom 
zase můžete přístroj normálně používat. Zaznamenáte-
li další rušení, která nebude možné odstranit výše 
popsanými kroky, přístroj vypněte a zašlete ke kontrole 
servisnímu středisku.
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Varování: Nikdy nemiřte špičkou pera starQi přímo na 
oči. Infračervené světlo, které ze špičky (infračervené 
diody) vychází, může v jednotlivých případech poškodit 
zrak!

Pozor: přístroj vysílá neionizující záření. Dbejte na to, 
aby toto záření nemohlo působit resp. poškodit kůži nebo 
jinou tkáň. V ojedinělých případech může při použití 
pera starQi nastat podráždění kůže. To obvykle po 2-3 
dnech zmizí. Jestliže uživatel vykazuje na měřících 
a regulačních bodech imunitu bolestivosti (např. 
neuropatie), měl by přístroj používat pod lékařským 
dohledem. Totéž platí pro děti s nemocí motýlích křídel, 
které trpí dědičně podmíněným onemocněním kůže. 
Dodržujte návod k použití. Přístroj lze používat pouze na 
určených oblastech kůže a v souladu s účelem použití. 
Používejte pouze originální příslušenství.
Nevhazujte přístroj do otevřeného ohně a nevystavujte 
jej vyšší okolní teplotě, než 80°C.

Pero starQi se nesmí likvidovat s normálním domovním 
odpadem. Zlikvidujte je řádně jako zvláštní odpad. 
Můžete je kdykoli vrátit našemu servisnímu středisku s 
požadavkem o jeho likvidaci. 
Pero starQi je 100% recyklovatelné. Odpad řádně 
vytřídíme a postaráme se o úsporu surovin. 
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Než začnete s perem starQi pracovat, přečtěte si pečlivě 
tuto příručku. Obrázky a grafika je znázorněna symboly. 
Odchylky od originálu jsou vyhrazeny. 

Mějte prosím na paměti, že pro používání StarQi App 
musíte mít aktivní datové připojení k internetu.
Dbejte zejména na to, abyste si datové připojení aktivovali 
na roamingových územích (cizí sítě nebo v zahraničí). 
Datový roaming znamená, že se svým telefonem nebo 
tabletem můžete přijímat data prostřednictvím sítí jiných 
poskytovatelů.

Cena za přenos dat může vzrůst, jestliže se připojíte 
prostřednictvím datového roamingu. Podle nastavení 
svého chytrého telefonu nebo tabletu lze datové spojení 
u aktivního roamingu blokovat. Více k tomuto tématu 
naleznete v návodu na použití svého chytrého telefonu 
nebo tabletu. 
StarQi GmbH neručí za případně vzniklé vícenáklady, 
ani ji nelze brát k zodpovědnosti za ně.

Tip StarQi: Připojení na WLAN je ve srovnání s mobilním 
datovým připojením rychlejší a zpravidla cenově 
výhodnější. Existuje-li možnost jak připojení WLAN, tak 
mobilního datového připojení, upřednostněte prosím 
připojení WLAN. 
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• Pero starQi 
• Návod k použití
• Nabíječka
• balení

Před použitím zkontrolujte, zda máte všechny výše 
uvedené součástí a zda jsou v bezvadném stavu! 
Používejte pouze originální příslušenství.
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Rozsah dodávky

Pero starQi

1... Aktivační tlačítko
2... Infračervená dioda
3... Úchyt s osvětlením
4... Konektor nabíjení (5VDC/1A)



Barvy osvětlení a stavu pera:

Celé pero starQi svítí:
• tyrkysově = provozuschopné
• žlutě / bliká a slábne) = pero se nabíjí
• zeleně /bliká a slábne) = pero je plně nabito
• zeleně (stále) = připraveno k zahájení měření/ 

regulace stisknutím aktivačního tlačítka
• červeně (stále) měření/ regulace je aktivní. Stiskem 

aktivačního tlačítka se zastaví.
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Účel a účinek

Pero starQi je jedním z nejmodernějších akupunkturních 
stimulátorů, který cíleně stimuluje akupunkturní body 
a meridiány pomocí speciálního infračerveného 
světla (infračervené diody). Řízení se provádí pomocí 
jednoduše ovladatelného Appu prostřednictvím chytrého 
telefonu nebo tabletu.

Měření a analýza

Tím pomocí infračervených impulsů se stimulují 
zvláštní body meridiánu vymezenou energií. Přitom tato 
množství energie uživatel zpracovává a vzniká podnět, 
který testovaná osoba označí při dosažení prahové 
hodnoty (pocit tepla). Vyhodnocením výsledků měření 
prostřednictvím Appu lze potom ukázat na nedostatek 
nebo přebytek energie nebo blokády jednotlivých 
meridiánů.

Regulace energie 

Podle analýz lze perem starQi cíleně a vymezeně 
stimulovat pomocí regulačního módu jednotlivé 
biologicky aktivní body nebo oblasti. Přitom dochází 
ke stimulaci drah podnětů, čímž se umožňuje uvolnění 
blokád a regulace.



Před prvním zprovozněním pero starQi úplně nabijte 
(baterie se dodává nabitá zčásti a před zprovozněním 
se musí úplně dobít). Jakmile spojíte pero s nabíječkou, 
pero se zapne a začne nabíjení. Pro rychlejší nabití 
zapněte pero starQi  delším stisknutím (cca. 5 Sek.) 
aktivačního tlačítka. Rychlejší nabíjení se zobrazí žlutým 
blikáním. Jakmile se pero starQi nabije (pero bliká 
pouze zeleně), můžete nabíječku odpojit. Vaše pero je 
připraveno k použití. Během činnosti nebo nabíjení se 
může vnější plášť pera zahřívat. 

Po prvním úplném nabití je možný provoz jak se 
síťovým adaptérem, tak s baterií. Nabití baterie se 
zjišťuje, vyhodnocuje a zobrazuje pomocí starQi App. 
App podává informaci o stavu nabití a dostatečně brzy 
Vás upozorní na to, že je třeba pero starQi Pen nabít.
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Po úplném nabití je pero starQi připraveno k použití. 
Nainstalujte si na svůj chytrý telefon nebo tablet e starQi 
App – najdete ho ve vyhledavači Androidu PlayStore 
pod výrazem „starQi“. 

Stiskněte aktivační tlačítko na peru starQi Pen. Jakmile 
pero zapnete, zasvítí tyrkysově. Pro vypnutí pera starQi 
stiskněte opět aktivační tlačítko a držte ho stisknuté po 
dobu nejméně 5 sekund. 
Nyní zapněte App na svém chytrém telefonu nebo 
tabletu.

Nacházíte se nyní u přihlášení uživatele. 

Nejste-li dosud jako uživatel StarQi registrován, 
proveďte první a jedinou registraci.

Po zapnutí App uvidíte uvítací plochu, na níž si můžete 
zvolit, zda se chcete přihlásit (již registrovaný účastník), 
nebo zda se chcete nově registrovat.

Zaklikněte prosím „registrovat nového uživatele“.

Jako uživatelské jméno zadejte svou aktivní emailovou 
adresu. Heslo je volně volitelné. 

Tip StarQi: doporučujeme minimální délku osmi znaků.
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Po registraci obdržíte email, jímž se potvrdíte jako 
uživatel a současně si aktivujete svůj účet. 

Zaslání potvrzovacího emailu může trvat až jednu 
hodinu. Zkontrolujte prosím rovněž svůj spamový 
adresář.

Následují údaje k Vaší osobě, jako den narození, 
velikost, váha a pohlaví. Při registraci se požaduje řada 
údajů. Tyto údaje jsou nutné pro správné vyhodnocování 
Vašich výsledků měření. 

Zadejte požadované údaje úplně a správně. Pouze 
tak můžeme zaručit správné vyhodnocení, regulaci a 
doporučení!

S údaji, které zadáte, budeme zacházet s nejvyšší 
možnou péčí a nepředáme je třetím osobám. 

Pokud byste navzdory očekávání od nás nedostali 
žádný email, kontaktujte nás, prosím prostřednictvím 
adresy office@starqi.com. 

Po aktivaci Vaší emailové adresy (uživatelské jméno) se 
nyní můžete přihlásit pomocí dříve zvoleného hesla. 
Pamatujte prosím, že musíte mít aktivní datové připojení 
k internetu, abyste mohli používat starQi App. 

Po úspěšném přihlášení uvidíte uvítací plochu.
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Na navigační liště v dolním okraji obrazovky máte nyní 
následující možnosti volby:

StarQi přístroj lze bezplatně využívat v následující 
konfiguraci:

Základní:Použitelná pro jednoho uživatele, anamnéza, 
měření, základní regulace, doporučení – tip starQi, 
léčivé byliny, výživa (teplotní účinek), vyhodnocení – 
hvězdný diagram, oheň/ vodní dipól, průběh hvězdného 
diagramu, 5 prvků plnost/prázdnota, WIKI – meridiány 
obecně a léčivé byliny.

Následující konfigurace nabízejí tu a tam výrazně 
rozšířený rozsah funkcí a jsou proto zpoplatněny:

Životní styl:
Použitelný až pro 5 účastníků, obsahuje základní 
balíček včetně úpravy životního stylu, regulace 
krásy, doporučení stravování se seznamem potravin, 
minerálů, proteinů, vitamínů, éterických olejů, použité 
magnetického pole - vyhodnocení naměřených hodnot, 
anabolický/ katabolický průběh, průběh energetického 
průměru, korelace – Čakry, emoce/ duše, zuby, WIKI – 
éterické oleje, seznamy potravin, minerálů a vitamínů.

Sport: Použitelný až pro 5 účastníků, obsahuje 
zdravotní balíček včetně regulací – sport, soutěž, 
obratle, spouštěcí body.
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Pomocí tlačítka Wiki získáte přístup k naší databázi s 
užitečným obsahem.
Pomocí správy uživatele    máte přístup ke svým 
osobním údajům.

Rozsah funkcí přístroje
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Tlačítko Info         se nachází na skoro všech stranách 
App. Pomocí tohoto tlačítka obdržíte pomocné informace 
k aktuálně zobrazené ploše. 

V hlavním menu se zobrazuje verze App a stav nabití 
pera starQi. App Vás zavčas upozorní, jestliže bude 
třeba pero nabít. Při varování na stav baterie má pero 
ještě o něco více, než 30% kapacity. Při kritickém stavu 
disponuje ještě asi 10% kapacity baterie – tehdy se 
pero musí nabít. Klesne-li kapacita baterie pod 10%, 
nemůžete již začít s dalším měřením nebo regulací. 
Připojíte-li potom nabíječku, můžete bez přerušení 
okamžitě jako obvykle pokračovat v používání svého 
pera starQi. 

Zdraví: Použitelný až pro 5 účastníků, obsahuje balíček 
životního stylu včetně regulací – zdraví, plošné použití, 
neurolymfatické body, neurovaskulární body, reflexní 
zóny rukou a nohou, doporučení – soli ze Schüsslu, 
asijská medicína, vyhodnocení – odchylky vlevo/ 
vpravo, naměřené hodnoty hyperfunkce/hypofunkce, 
průběh krevního tlaku/ tepu, korelace – svaly, svalovina, 
klouby, orgány yin, orgány yang, smyslové orgány, WIKI 
– tabulky blízkých hodnot a  Glyxu.

Profesionál:  Použitelný až pro 500 účastníků, obsahuje 
sportovní balíček včetně regulace – profesionální, 
akupunktura ucha, doporučení – homeopatické výrobky 
a komplexy meridiánů, fyzioterapeutické komplexy 
meridiánů, vyhodnocení – diagram  Kiviat, korelace – 
lebeční dutina a nervy v mozku.



Vypnete-li na svém chytrém telefonu nebo tabletu 
Bluetooth, dostanete upozornění, že starQi App 
požaduje jeho zapnutí. 
Po zapnutí Bluetooth můžete začít s hledáním pera 
starQi. Ujistěte se, že máte své pero starQi zapnuté. 
Potom stiskněte tlačítko „hledat pero“. Nyní zvolte své 
pero starQi Automaticky se připojí poté, co zadáte a 
potvrdíte párovací kód Bluetooth 0000 (čtyřikrát číslice 
nula).

Ihned poté, co se pero starQi spojí s App, začne měření. 
Pero nyní svítí zeleně. Během měření se řiďte pokyny 
App. 
Zobrazí se první bod měření. Nasaďte jemně špičku 
pera starQi (netlačit) na vyznačený bod a stiskněte 
aktivační tlačítko na peru starQi. Jakmile na bodu 
měření ucítíte nepříjemný zřetelný pocit horka, ukončete 
měření opětovným stisknutím aktivačního tlačítka. 
Neucítíte-li žádnou reakci a měření se samo neukončí, 
po krátké době se samo zastaví. Opakujte to u všech 
vyznačených bodů. 
 
Tip StarQi: Pro spuštění měření jednoho bodu stiskněte 
jednou krátce aktivační tlačítko na peru starQi – nesmí 
být trvale stisknuto. Budete-li aktivační tlačítko držet 
déle, než 5 sekund, pero starQi Pen se vypne. 

Popis ke všem ostatním funkcím, jako např. regulace, 
korelace, statistiky, doporučení výrobků atd. najdete u 
nás na Wiki nebo v App.
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Tento přístroj odpovídá oddílu 15 předpisů FCC 
(Federální komise pro komunikace). Provoz podléhá 
dvěma následujícím podmínkám:

1. Tento přístroj nesmí způsobovat žádné rušení
2. Tento přístroj musí umět přijímat všechna rušení, 
i když tato rušení budou mít za následek nežádoucí 
provoz.

Upozornění FCC:

Tento přístroj byl zkontrolován a odpovídá v oddílu 
15 předpisů FCC stanoveným mezním hodnotám 
digitálního přístroje třídy B. Tyto mezní hodnoty slouží 
přiměřené ochraně proti interferenčnímu rušení v 
obytných místnostech.  Tento přístroj vyrábí a používá 
vysokofrekvenční energii a může ji také vyzařovat. 
Nepoužívá-li se v souladu s návodem k použití, může 
dojít k rušení při přenosu vysokých frekvencí. Nelze však 
vyloučit, že u určitých přístrojů přesto rušení nastane. 
Způsobuje-li tento přístroj rušení rozhlasového nebo 
televizního vysílání, což můžete zjistit tím, že přístroj 
vypnete a znovu zapnete, můžete zkusit jedno nebo 
více opatření, abyste tento problém odstranili
Nasměrujte přijímací anténu na jiné místo.
Zvětšete odstup mezi přístrojem a přijímačem.
Připojte přístroj a přijímač na dva různé elektrické 
okruhy.

Obraťte se na odborného prodejce nebo na zkušeného 
rozhlasového či televizního technika.
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Přístroj lze měnit nebo upravovat pouze tehdy, 
obsahuje-li uživatelská příručka výslovnou výzvu. V 
opačném případě Vám může být odňato povolení 
přístroj provozovat. 

Všechny dokumenty o certifikaci budou předloženy na 
vyžádání.

Směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) 
- která jako evropský zákon nabyla účinnosti 13. února 
2003, vedla k rozsáhlým změnám při likvidaci vysloužilých 
elektrických přístrojů. Hlavním účelem této směrnice 
je zabránění elektrického šrotu (WEEE) a současná 
podpora druhotného využití, recyklace a dalších 
forem obnovy tak aby se omezil odpad. Logo WEEE 
(zobrazené vlevo) na výrobku a na obalu upozorňuje na 
to, že výrobek nelze likvidovat v normálním domovním 
odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé elektrické a 
elektronické spotřebiče odvezete na určená sběrná 
místa. Tříděný sběr a rozumné nové využití elektrického 
šrotu napomáhá k šetrnému nakládání s přírodními 
zdroji. Kromě toho je druhotné využití elektrického šrotu 
příspěvkem k tomu, abychom uchovali naše životní 
prostředí a tím pádem i zdraví lidstva. Další informace 
o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů, o 
jejich druhotném využití a o sběrných místech obdržíte 
u místních úřadů, podniků, zabývajících se likvidací, ve 
specializovaném obchodě a u výrobce přístroje.

CZ - 16 -

Upozornění WEEE



Tento výrobek odpovídá směrnici 2002/95/EC 
Evropského parlamentu a Rady z 27. ledna 2003 
ohledně omezeného použití nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických přístrojích (RoHS) ve 
znění pozdějších změn.

© StarQi GmbH. Všechna práva vyhrazena.
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o 
ochraně autorských práv. Žádná část této příručky 
nesmí být bez předchozího písemného souhlasu, 
uděleného StarQi GmbH v jakékoli formě nebo jakýmkoli 
prostředkem, elektronicky nebo mechanicky, včetně 
fotokopírování, poznámek nebo uložení v informační 
paměti nebo snímacího systému reprodukována, 
rozdělována, překládána nebo přenášena. 

Bluetooth a logo Bluetooth jsou obchodními známkami v 
držení Bluetooth SIG, Inc.
Java™ a všechny známky, jejichž základem je Java, 
jsou obchodními známkami a zapsanými obchodními 
známkami společnosti Oracle a/ nebo jejích dceřiných 
společností v USA nebo v jiných zemích.
 © Oracle Corporation, iPhone a iPad jsou zapsanými 
obchodními známkami společnosti Apple Inc. v USA a v 
jiných zemích. © Apple Inc.

Android OS je zapsanou obchodní známkou googlu. 
Inc. © Google Inc
QR Code je zapsanou obchodní známkou společnosti 
Denso Wave Inc. © Denso Wave Inc.
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Shoda s RoHS

Obchodní známka a au-
torská práva



Všechny jiné názvy firem, výrobků a služeb, které se 
zde uvádějí, jsou zapsané nebo nezapsané obchodní 
známky nebo známky služeb ve vlastnictví příslušných 
majitelů. 

Společnost StarQi GmbH neručí za technické nebo 
redakční chyby nebo vynechávky v tomto dokumentu, 
nebo za náhodné či následné škody, které by bylo možno 
přičítat použití tohoto materiálu. Informace se dávají k 
dispozici ve stavu k datu jejich poskytnutí bez jakékoli 
záruky a mohou být kdykoli bez oznámení změněny.

Není přípustné tento dokument zcela nebo jeho 
výtahy jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, 
ať již elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopií, 
zvukových nahrávek nebo uložení do snímacích 
systémů bez předchozího písemného souhlasu StarQi 
reprodukovat, přenášet nebo překládat do jiného jazyka.
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Pero starQi je navrženo jako bezúdržbové. Při poklesu 
kapacity baterie ji náš servis může na Vaše přání 
vyměnit. Opravy nebo jiné změny na přístroji nebo na 
dílech příslušenství provádí výlučně výrobce. Ohledně 
toho nebo v případě nejasností se prosím obraťte přímo 
na generálního dovozce/ generálního dodavatele. 
Před každým použitím zkontrolujte svůj systém, zda 
nevykazuje vnější poškození. Při poškození elektrických 
vedení nebo šasi se používání musí okamžitě přerušit 
a přístroj případně odpojit od napájení. Přístroj a díly 
příslušenství musí být tak dlouho mimo provoz, dokud 
servisní středisko poškození neodstraní.
Předejte prosím tento výrobek třetím osobám pouze s 
originálním návodem k použití!

Pero starQi a díly jeho příslušenství lze v případě potřeby 
očistit vlhkým hadříkem a běžnými čisticími prostředky 
pro domácnost nebo jemnými plošnými desinfekčními 
prostředky. Jiné desinfekční nebo čistící postupy nejsou 
u tohoto přístroje nutné.

V žádném případě nepoužívejte organická rozpouštědla 
nebo silné čističe pro domácnost. Tyto látky mohou pero 
starQi poškodit
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Údržba a opravy

Čistění a péče



Pero starQi bylo vyvinuto v Rakousku a v Rakousku se 
osazuje, zhotovuje, finálně montuje a testuje. Výroba 
má management kvality podle ISO9001.

Vyskytne-li se přesto reklamace, velmi takové nepříjemné 
události litujeme. Neprodleně se prosím s námi spojte. 
Již nyní Vás ujišťujeme, že podnikneme vše, co je v 
našich silách, abychom reklamaci co nejdříve vyřídili a 
uspokojili Vás.

Pero starQi má při řádném zacházení záruku po dobu 2 
let od data koupě.
Záruka zahrnuje náklady na případné odstranění závady 
na materiál a práci.
Náklady na přepravu jdou na nebezpečí a náklady 
zadavatele.

Pro předváděcí přístroje platí záručí doba nejvýše 12 
měsíců. Záruční doba pro baterie a nabíječky obnáší 6 
měsíců: výměnu provádí naše servisní místo. 
Záruka je poskytována formou, že podle pravidla 
společnosti starQi GmbH, se díly, které se staly vadnými 
v důsledku výrobních nebo materiálových vad, vyměňují 
nebo opravují.
. 
Prodloužení záruky tím nevzniká. 
Vyměněné díly přecházejí do vlastnictví společnosti der 
starQi GmbH.
Touto zárukou nejsou podloženy další nároky, zejména 
na změnu, snížení nebo náhradu škody.
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Ustanovení o záruce



Ze záručních plnění jsou vyloučeny:

• Škody, které mají puvod v místních okolnostech, 
jako je závada na instalaci, požár, úder blesku atd. 

• Následky zásahem tretích osob (napr. otevrení 
prístroje)

• Prístroje, u nichž bylo odstraneno, zniceno nebo 
pozmeneno výrobní/ sériové císlo

• Všechny druhy lomu nebo škod po pádu
• Následky nedodržení návodu k použití a škody 

nedbalostním zacházením nebo v dusledku 
neodborného používání ci zneužívání

• Následky opotrebení. Opotrebované díly, spotrební 
materiál a vady, které pouze nepatrne snižují 
hodnotu nebo použitelnost

• Baterie vcetne následných škod vzniklých použitím 
vadných nebo prestárlých baterií, resp. akumulátoru

• Žárovky a LED; zde se provádí bezplatná výmena 
pouze behem prvních 90 dnu: výmenu provádí naše 
servisní stredisko.

• Prístroje, které jsou používány k výdelecné cinnosti
• Škody, vzniklé nestandardními provozními 

podmínkami jako je tabákový kour, výpary z jedlých 
oleju, prach a zejména voda nebo jiné tekutiny.

• Škody vzniklé pri zaslání vinou nezajišteného 
balení.
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Každé zaslání týkající se záruky nebo servisu na 
společnost StarQi GmbH se musí provádět (i v zájmu 
zákazníka) prokazatelně.
Nemůžeme přidělit nebo zpracovat žádný přístroj BEZ 
úplně vyplněné záruční/ servisní karty.

Při reklamacích, opravách nebo záručních případech se 
prosím obraťte přímo na naše servisní středisko. 

Záruka se vztahuje pouze na prvního kupce a je 
nepřenosná. 

K prokázání nároků ze záruky platí úplně vyplněná 
účtenka s výrobním/ sériovým číslem. 

Tato záruka je dodatečná a žádným způsobem 
nezkracuje zákonná nebo jiná práva konečných 
spotřebitelů.



Typ:
Pero starQi
Výrobce:
Starqi GmbH, Othmar-Jaindl Weg 2, A-9523 Villach
Servisní středisko:
Starqi GmbH, Othmar-Jaindl Weg 2, A-9523 Villach 
Externí napájení:
5V DC / 1000mA
Interní napájení:
Článek Li-Ion 3,7V DC 2600mAh
Příkon proudu:
Idle: 50mA; Aktivně: až 350mA; nabíjecí mód: 1000mA
Teplotní rozsah:
Skladování: -20°C až +50°C 0...95% r.F.
Provoz: +0°C až +50°C 0...85% r.F.
Rozměry (DxVxŠ):
170x40x50 (mm)
Hmotnost bez příslušenství:
110g
Šasi:
Nosný materiál: SAN
Měkké součásti: TPE
Název přístroje Bluetooth: 
StarQi Pen + sériové číslo 
Párovací kód Bluetooth: 
0000 (čtyři krát číslice nula)
Délka vysílané vlny:
950 nm
Vyzářený světelný výkon:
<=1 mW
Certifikáty výrobku: 
CE, FCC (FCCID: POOWML-C46)

Technické změny a změny rozměrů, jakož překlepy a 
tiskové chyby vyhrazeny.
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Technické údaje



Společnost StarQi GmbH neručí za technické nebo 
redakční chyby nebo vynechávky v tomto dokumentu, 
nebo za náhodné či následné škody, které by bylo 
možno přičítat použití tohoto materiálu.
Informace se dávají k dispozici ve stavu k datu jejich 
poskytnutí bez jakékoli záruky a mohou být kdykoli bez 
oznámení změněny. 

Společnost StarQi GmbH si vyhrazuje právo kdykoli 
a bez oznámení změnit obsah tohoto dokumentu, 
Není přípustné tento dokument zcela nebo jeho 
výtahy jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, 
ať již elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopií, 
zvukových nahrávek nebo uložení do snímacích 
systémů bez předchozího písemného souhlasu StarQi 
reprodukovat, přenášet nebo překládat do jiného jazyka.

CZ Verze 1.02; © starQi GmbH – 2014
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