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1 Obecné informace
1.1

Úvod

		

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento GSM/

GPRS mobilní telefon TMP-1012S. Po přečtení této příručky budete
zakoupený telefon schopni plně ovládat, oceníte všechny jeho funkce a
jednoduchost ovládání.
Mobilní telefon je navržen pro používání v síti GSM/GPRS. Neposkytuje pouze základní funkce, které jsou potřebné pro volání, ale nabízí
také mnoho jiných praktických možností. Například umožňuje použití
dvou SIM karet zároveň, vložení textu pomocí funkce „ručního
psaní“, telefonní seznam s rozšířenými funkcemi, nastaveni vlastního
vyzvánění a obrázků u příchozích hovorů, 40 různých vyzváněcích
tónů, SMS, MMS, e-mail, fotoaparát a záznam videa, přehrávač MP3 a
videa, záznam zvuku, hodiny, budík, kalkulačku, automatické zapnutí/
vypnutí telefonu, kalendář, plánovač úkolů, světový čas, U-disk, Tflash kartu, GPS, STK či zámek kláves. Kromě toho telefon umožňuje
i změnu vnitřního uživatelského prostředí, čímž uspokojí všechny Vaše
požadavky.
Telefon je kompatibilní s GSM/GPRS technologií, plní
všechny nezbytné právní a bezpečnostní požadavky jak doma, tak
v zahraničí.
Naše společnost si vyhrazuje právo provádět změny v textu
tohoto návodu bez předchozího upozornění.


1.2 Bezpečnostní upozornění
■ V případě, že jste Váš mobilní telefon ztratili, případně Vám byl
ukraden, kontaktujte okamžitě svého mobilního operátora nebo
prodejnu, kde byl telefon zakoupen a žádejte zablokování Vaší SIM
karty. Tak zabráníte finančním ztrátám, které mohou být způsobeny
neoprávněnými hovory z Vašeho mobilního telefonu.
■ Při kontaktování svého mobilního operátora nebo prodejny, kde
byl telefon zakoupen, je třeba znát IMEI číslo Vašeho telefonu (to naleznete na štítku pod baterií). Prosím, opište si toto číslo a pečlivě jej
uschovejte na bezpečném místě.
■ Pro zamezení zneužití Vašeho mobilního telefonu se prosím držte
těchto preventivních opatření:
- Nastavte si PIN kód Vaší SIM karty. Při odhalení Vašeho
PIN kódu druhou osobou jej okamžitě změňte.
- Nenechávejte telefon v autě na příliš viditelném místě,
může dojít k jeho odcizení. Je proto vhodné mít telefon neustále u sebe, nebo jej uložit na bezpečné místo.
- Nastavte si omezení volání.
1.3 Pro Vaši bezpečnost
Přečtěte si tyto řádky před použitím Vašeho mobilního telefonu. Zajistíte tím svoji bezpečnost a zamezíte nesprávnému užívání.



1.3.1

Obecné zásady

■ Doporučujeme Vám používat originální doplňky (baterie, adaptér
apod.), čímž předejdete poškození nebo zničení telefonu. Používáním
jiných baterií či adaptérů může dojít k vytečení baterie, jejímu přehřátí,
popraskání, vznícení nebo jiným závadám.
■ Telefon chraňte před pádem nebo nárazy. Mohlo by dojít k poškození
přístroje.
■ Baterii, mobilní telefon nebo adaptér neumísťujte do mikrovlnné
trouby nebo do vysokotlakých zařízení. Může to způsobit neočekávané
havárie (požár, poškození elektrických obvodů apod.).
■ Nepoužívejte telefon blízko hořlavých nebo těkavých plynů. Může
dojít k požáru.
■ Nevystavujte telefon vysokým teplotám, vysoké vlhkosti či prašnému
prostředí. Mohlo by to poškodit Váš mobilní telefon.
■ Telefon, baterie a adaptér udržujte mimo dosah dětí, aby nemohlo
dojít k jejich zranění.
Nepokládejte telefon na nestálém či nerovném povrchu. Zabráníte tím
poškození nebo zničení přístroje.
1.3.2

Bezpečnostní zásady užití telefonu

■ Vypínejte telefon na letištích, v nemocnicích a dalších prostorách,
kde je zakázáno používání mobilních telefonů. Elektrická zařízení
a zdravotní přístroje mohou být telefonem ovlivněny. Řiďte se proto
místními nařízeními, pokud mobilní telefon používáte.



■ Vyhněte se kontaktu ostrých předmětů s obrazovkou. Může dojít
k poškození LCD displeje a následnému vytečení tekutých krystalů. Při
kontaktu tekutých krystalů s okem může dojít k oslepnutí. V případě
zasažení oka jej proto okamžitě vymyjte studenou vodou (v žádném
případě si oko netřete) a vyhledejte urychleně lékařskou pomoc.
Do přístroje nezasahujte. Může to způsobit jeho zničení (vytečení baterie, poškození obvodů v telefonu apod.).
■ Ojediněle může dojít v některých typech aut k negativnímu efektu na elektronická zařízení. Pokud se chcete vyhnout těmto vlivům,
nepoužívejte za takových okolností mobilní telefon.
■ Nepoužívejte jehly, ostrá pera nebo jiné ostré předměty na klávesnici. Mohou způsobit závadu mobilního telefonu.
■ Pokud je anténa poškozena, nepoužívejte mobilní telefon. Mohl by
způsobit zranění.
■ Přístroj neodkládejte v blízkosti předmětů citlivých na magnetické
pole. Mobilní signál může vymazat informace na disketě a platební či
kreditní kartě.
■

Vyvarujte se kontaktu malých kovových předmětů (jako jsou

připínáčky) s telefonem. Když je telefon používán, stává se magnetickým a může tyto malé předměty přitahovat. To může způsobit poškození
telefonu.
■ Vyvarujte se kontaktu mobilního telefonu s vodou nebo jinými tekutinami. Když se tekutiny dostanou do přístroje, může dojít ke zkratu,
vytečení baterky nebo jinému poškození.

10

1.3.3

Bezpečnostní zásady užití baterie

■ Nevhazujte nebo nevystavujte baterii ohni. Může dojít k explozi.
■ Když vkládáte do telefonu baterii, nevyvíjejte na ni tlak. Může dojít
k jejímu vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení.
■ Nepoužívejte dráty, jehly či jiné kovové předměty ke zkratování
baterie. Také nedávejte baterie do blízkosti náhrdelníků nebo jiných
kovových předmětů, protože by mohly způsobit vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení baterie.
■ Nepoužívejte pájku ke spojování kontaktů baterie. Může dojít k
vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení baterie.
■ Pokud se tekutina z baterie dostane do oka, může zapříčinit oslepení. Zasažené oči netřete, vymyjte je proudem čisté vody a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
■ Nerozebírejte a neopravujte baterii. Může dojít k jejímu vytečení,
přehřátí, popraskání nebo vznícení.
■ Nepoužívejte a neumisťujte baterie do blízkosti míst s vysokou
teplotou. Může dojít k vytečení, přehřátí, popraskání nebo vznícení
baterie.
■ Pokud se baterie přehřívá, mění barvu nebo se deformuje v průběhu
používání, nabíjení či uskladnění, přestaňte ji používat a nahraďte ji
jinou baterií.
■ Pokud dojde ke kontaktu obsahu baterie s pokožkou či oblečením,
může to zapříčinit popálení pokožky. Okamžitě zasažené místo
opláchněte čistou vodou. Pokud je to nezbytné, vyhledejte lékařskou
pomoc.
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■ Pokud baterie vyteče, nebo vydává-li podivný zápach, zamezte jejímu umístění v okolí ohně. Může dojít k explozi.
Zamezte, aby baterie navlhla. Může dojít k jejímu přehřátí či rozleptání.
■ Neodkládejte baterie na místa s vysokou teplotou (jako je přímé
sluneční záření). Může dojít k vytečení a přehřátí baterie, zkrácení
životnosti nebo snížení její výkonnosti.
■ Nenabíjejte baterii nepřetržitě více než 24 hodin.
1.3.4

Bezpečnostní zásady užití adaptéru

■ K dobíjení používejte běžné střídavé napětí 220V. Jiné napětí může
způsobit požár, vytečení akumulátoru nebo poškodit telefon a adaptér.
■ Je zakázáno zkratování adaptéru. Může totiž dojít k zasažení elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození adaptéru.
■ Pokud je nabíjecí kabel poškozen, nepoužívejte jej. Může dojít
k zasažení elektrickým proudem.
■ Pravidelně odstraňujte nečistoty z oblasti nabíjecího konektoru.
■ Nepokládejte adaptér do blízkosti vody nebo nádob s vodou. Adaptér
postříkaný vodou může způsobit zkrat nebo jiné závady.
■ Pokud se dostane adaptér do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou,
musí být okamžitě odpojen od elektrické sítě. V opačném případě může
dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo závadě na
adaptéru.
■ Nepoužívejte adaptér v koupelně a jiných, extrémně vlhkých místech.
Může dojít k zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození
adaptéru.
12

■

Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru. Může dojít

k zasažení elektrickým proudem.
■ Nezasahujte žádným způsobem do nabíjecího kabelu. Rovněž na něj
neodkládejte těžké předměty. Může dojít k úrazu elektrickým proudem
či požáru.
■ Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte adaptér ze zásuvky.
■ Když vytahujete adaptér ze zásuvky, netahejte pouze za kabel, ale
raději uchopte tělo adaptéru. Předejdete tak poničení kabelu, či zasažení
elektrickým proudem a požáru.
1.3.5 Čištění a údržba
■ Mobilní telefon, baterie ani adaptér není vodotěsný. Nepoužívejte
je proto v koupelně a jiných, nadměrně vlhkých prostorách. Také zamezte jejich navlhnutí při dešti.
■ K čištění telefonu, baterie a adaptéru je vhodné použít měkkou,
suchou tkaninu.
■ K čištění nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo jiná
rozpouštědla.
■ Zanesený konektor způsobuje slabý elektrický kontakt, ztrátu energie
nebo může způsobit neschopnost dobíjení. Čistěte jej proto pravidelně.
1.3.6 Zásady bezpečnosti
Telefon:
■ Pro zachování správné funkčnosti telefonu by měla být vlhkost okolí
v rozmezí 35 % až 85 %, rozmezí teplot +5°C až +40°C.
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■ Nepoužívejte telefon v blízkosti rádia, televize či automatických
kancelářských zařízení. Mohlo by dojít k poškození tohoto elektronického vybavení.
Baterie:
Baterie uchovávejte na chladném, stinném a dobře větraném místě.
Životnost baterie je omezena. Délka životnosti baterie se snižuje
v závislosti na četnosti dobíjení. Pokud přestane být dobíjení efektivní,
je třeba nahradit baterii novou (avšak stejného typu).
■

Nevhazujte baterii do běžných odpadků. Použité akumulátory

likvidujte v souladu s pravidly a instrukcemi pro nakládání s tímto
druhem odpadu.
Nabíjení:
■ Vyvarujte se nabíjení v následujících podmínkách: na přímém slunci, v místech s teplotou nižší než +5°C nebo vyšší než +40°C, vlhkých
či mokrých místech, místech s vysokou mírou prašnosti, místech s
nadměrnými otřesy. Může to zabránit správnému nabíjení. Stejně tak
baterie nenabíjejte v blízkosti televize, rádia a elektronických zařízení.
Může to mít vliv na obraz a zvuk.

14

2 Před použitím
2.1 Pojmenování a vysvětlení jednotlivých částí
2.1.1 Technické informace
Telefon:
Model		

TMP – 1012S

Rozměry V x Š x H 107mm ×50.5mm ×16mm
Hmotnost kolem 90 g (s 850mAh baterií)
Baterie:
Nominální napětí		
Kapacita baterie
Pohotovostní doba

3.7V
1000mAh
50-150 hodin

Udávaná doba hovoru 3-5 hodin
Cestovní adaptér:
Příkon

100~240V 50/60Hz 200mA
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2.1.2 Ikony
Tyto ikony se objeví při pohotovostním režimu. Podívejte se
do tabulky pro detailní vysvětlení toho, co každá z nich znamená.
Ikona

Název
Síla signálu
Aktivní GPRS
Aktivní vibrace
Nová zpráva
Nová MMS
Budík aktivní
Indikátor sluchátek
Přesměrování hovorů aktivní
Zámek kláves vypnutý
Zámek kláves aktivní
Indikátor stavu baterie
Zmeškaný hovor
Indikátor funkce Chatování
Stopky aktivní
Indikátor servisní zprávy
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2.2 Klávesy

1. Navigační klávesy:
(I)Pravá šipka: Slouží pro pohyb v textu; stisknutím klávesy v pohotovostním režimu můžete nastavit typ vyzváněcí melodie, tón zprávy
apod.
(II)Levá šipka: Slouží pro pohyb v textu; stisknutím klávesy v pohotovostním režimu se dostanete do příchozích SMS.
(III)Šipka nahoru: Slouží pro pohyb v textu; stisknutím klávesy
v pohotovostním režimu se dostanete k hudebnímu přehrávači.
(IV)Šipka dolů: Slouží pro pohyb v textu; stisknutím klávesy
v pohotovostním režimu se dostanete k vytvoření nové SMS zprávy.
2. Číselné klávesy:
Slouží pro vkládání čísel a písmen pomocí kláves 0-9. Klávesy 2-9
lze nastavit také jako klávesy pro rychlou volbu (klávesovou zkratku).
17

3. Pravá horní klávesa:
Pro zobrazení funkce „rychlého hledání“ v telefonním seznamu.
4. Klávesa Volat:
Slouží k vytáčení a přijímání hovorů. V pohotovostním režimu také
slouží pro zobrazení odchozích i příchozích hovorů.
5. Levá horní klávesa:
Slouží k vytáčení a ke zvedání hovorů ze SIM karty B. V pohotovostním režimu slouží pro zobrazení odchozích a příchozích hovorů.
Kromě toho má v pohotovostním režimu, telefonním seznamu nebo
seznamu odchozích a příchozích hovorů funkci vytáčecího tlačítka.
V ostatních případech má funkci tlačítka „OK“.
6. Klávesa Zavěsit:
Slouží k odmítnutí nebo pro ukončení hovoru; zapíná/vypíná telefon; po stisku klávesy se ve většině případů dostanete do pohotovostního režimu.
7. Klávesa *:
Stiskněte tuto klávesu pokud chcete vložit speciální znak; podržením
této klávesy v pohotovostním režimu umožní vložení znaků „+“, „P“
nebo „W“.
8. Klávesa # :
Stisknutím klávesy # lze měnit metodu zadávání textu, jako je
například užití malých či velkých písmen apod.; podržením klávesy
v pohotovostním režimu dojde k přepnutí do tichého režimu nebo do
normálního režimu.
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Upozornění: Slovní spojení “stisknutí klávesy” znamená
krátké stisknutí a puštění klávesy; “podržení klávesy” znamená stisknutí a držení klávesy alespoň po dobu dvou vteřin.
2.3 Funkce na dotykové obrazovce
Tento telefon má některé vybrané funkce přímo na dotykové
obrazovce. Čtyři ikony ve spodní části obrazovky mají následující
funkce:
1. Pokud se chcete dostat do hlavního menu, vyberte první
ikonu. V hlavním menu naleznete Multimédia, Osobního
informačního správce, Zábavu, Nastavení.
2. Vybráním druhé ikony se dostanete do menu Zprávy. Zde
naleznete dalších 5 funkcí: SMS, MMS, chatování, Email, hlasovou schránku a zprávy z oblasti.
3. Pokud vyberete třetí ikonu, dostanete se do telefonního
seznamu. Naleznete zde možnost vyhledávání, mazání a
přidávání nových kontaktů, kopírování čísel z/na SIM kartu,
můžete si vytvořit skupiny, nastavit video nebo speciální melodii pro volajícího atd.
4. Poslední ikona slouží pro volbu vytáčení čísla.
Kromě toho se pod těmito čtyřmi ikonami nachází dalších pět možností
rychlé volby.
1.Slouží pro vstup do hlavního menu.
2.Slouží pro vstup do telefonního seznamu.
3.Slouží pro vstup do nové SMS zprávy.
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4.Slouží pro zobrazení rozhraní pro focení.
5.Slouží pro spuštění přehrávače videa.
2.4 Baterie
Standardně je baterie nabita přibližně na 50 % a může být
okamžitě použita v telefonu. První tři nabíjecí cykly je vhodné baterii
naprosto vybít. Tak bude akumulátor pracovat efektivněji.
Vyjmutí a vložení baterie
■ Pro vyjmutí baterie postupujte následovně: 1) Vytlačte baterii ve
směru znázorněném šipkou na následujícím obrázku. 2) Zvedněte baterii směrem nahoru od přístroje, jak ukazuje obrázek.

■ Pro zavedení baterie postupujte následovně: 1) Uchopte baterii
za zadní část. 2) Přední část baterie s kontakty zasuňte do drážek. 3)
Zatlačte na zadní část baterie, dokud se baterie nezaklapne. Nasaďte
kryt telefonu.
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2.5 Nabíjení baterie

■ Připojte adaptér do elektrické sítě.
■ Zapojte konektor adaptéru do otvoru na právě straně telefonu (jak
ukazuje šipka na konektoru).
■

Po zapojení adaptéru do zásuvky začne ukazatel stavu baterie

opakovaně blikat. Pokud dojde k výpadku proudu, objeví se na displeji
upozornění. Pokud je mobilní telefon používán po jeho nedostatečném
dobití, může při následujícím dobíjení
dobíjecí animace.
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chvíli trvat, než se objeví

■ Když se ukazatel stavu baterie přestane animovat, akumulátor je plně
nabit. Pokud nabíjíte baterii a dojde k výpadku proudu, bude na obrazovce stále zobrazeno, že dobíjení bylo dokončeno.
■ Doba dobíjení může trvat 3 až 4 hodiny. Mobilní telefon a adaptér se
mohou během nabíjení zahřát. Tento stav je normální.
■ Když je nabíjení dokončeno, vyjměte adaptér ze zásuvky a odpojte
kabel od mobilního telefonu.
Varování:
■ Dobíjení musí probíhat v dobře větraných prostorách s teplotou
mezi +5°C až+40°C. Musí být použit originální adaptér. Užití nevhodného adaptéru může být nebezpečné. Kromě jiného zaniká právo na
uplatnění záruky v případě poruchy.
■ Když se telefon automaticky vypne, nebo ukazuje “Slabá baterie”,
měli byste jej okamžitě dobít. Pokud nebyla baterie před dobíjením
příliš používána, telefon automaticky zkrátí dobu jejího nabíjení.
■ Údaje „pohotovostní doba“ a „doba volání“ uvedené výrobcem, jsou
založeny na ideálních podmínkách. V průběhu užívání se výdrž baterie může měnit v závislosti na síle signálu, prostředí a způsobu jejího
užívání.
■ Před nabíjením se přesvědčete, že je baterie správně umístěna.
Nemanipulujte s baterií v průběhu nabíjení.
Přesvědčete se, že je adaptér po ukončení nabíjení odpojen ze zásuvky.
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■ Pokud neodpojíte adaptér od telefonu, po 5 až 8 hodinách se baterie
opět vybije a začne se znovu nabíjet. My Vám ale nedoporučujeme ji
znovu nabíjet, může totiž dojít k jejímu poškoz
2.6 Spojení se sítí
2.6.1 SIM karta
Předtím, než začnete používat mobilní telefon, musíte
vložit do přístroje Vaši SIM kartu. Pouze SIM karta Vám zajistí
přístup do GSM/GPRS sítě.
Informace, které potřebujete k navázání spojení s operátorem
jsou zaznamenané na kovové části SIM karty. Zároveň tato část karty
obsahuje jména a čísla z Vašeho adresáře, případně i Vaše zprávy. Vaše
SIM karta může být z telefonu kdykoli vyjmuta a přemístěna do jakéhokoli jiného GSM/GPRS telefonu (nový telefon SIM kartu automaticky
rozpozná).
Abyste zabránili ztrátě nebo poškození dat na SIM kartě, zamezte poškození kovové částí karty a držte ji mimo dosah elektrického
proudu či magnetů. Pokud bude karta poškozena, není možné připojit
se k GSM/GPRS síti.
Upozornění: Před vyjmutím SIM karty musí být Váš telefon
vypnutý. Pokud je telefon napojen na externí zdroj napětí, nevkládejte
nebo nevyjímejte SIM kartu. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
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2.6.2Vyjmutí a vložení karty SIM

SIM karta je obvykle umístěna v plastovém obalu, případně větší plastové kartě. Před samotným vložením do telefonu je nutno ji opatrně
vyjmout.
■ Vypněte telefon; vyjměte baterii a odpojte ostatní externí zdroje energie.
■ Vložte SIM kartu do otvoru pro ni vyhrazeného (jak je naznačeno
na obrázku).
■ Pokud chcete SIM kartu z telefonu vyjmout, nejdříve jej vypněte,
odstraňte zadní kryt a vyjměte baterii. Poté můžete SIM kartu bezpečně
vyjmout.
2.6.3 Vypínání a zapínání telefonu
Pro zapnutí/vypnutí telefonu stiskněte dlouze klávesu
Zavěsit.
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V případě, že zapnete telefon bez vložené SIM karty, objeví se na
displeji výzva “Vložte SIM”. Po vložení SIM karty telefon automaticky zkontroluje, zda je tato karta použitelná.
Následující pokyny se objeví v tomto pořadí:
“Zadejte PIN1”- Pokud si nastavíte kód SIM karty.
“Zadejte kód telefonu” – Pokud si nastavíte kód telefonu.
“Probíhá vyhledávání” – Telefon se snaží najít vhodnou síť.
2.6.4Odemykání SIM karty
Jako ochranu proti neoprávněnému zneužití využívá Vaše
SIM karta PIN1 (osobní identifikační číslo). Pokud je tato ochrana aktivována, pak pokaždé, když zapnete telefon, musíte zadat kód PIN1.
Tím dojde k odemčení SIM karty. Tuto ochranu SIM karty je možné
vypnout (viz. níže “Zabezpečení”, část 3.20.6). Vypnutím ochrany ale
není Vaše SIM karta chráněna proti zneužití.
■ Dlouhým stisknutím klávesy Zavěsit se telefon zapne.
■ Zadejte kód PIN1. Pokud dojde k chybě při zadávání, použijte pravou horní klávesu pro mazání. Volbu potvrdíte stiskem levé horní
klávesy „OK“. Například pokud je PIN1 zvolen jako 1234, potom
potvrďte následující:
1234
Pokud byl zadán nesprávný kód třikrát za sebou, Vaše SIM karta bude
automaticky uzamčena a telefon bude požadovat kód PUK1 (viz. níže
“Zabezpečení”, část 3.20.6).
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Upozornění: Váš operátor Vám dodá SIM kartu s přednastaveným
PIN1 kódem (4-8 čísel). Při první příležitosti byste měli změnit tento
kód na vlastní (viz. níže “ Zabezpečení”, část 3.20.6).
2.6.5 Kód telefon a jeho odemykání
V případě, že chcete předejít neoprávněnému užívání Vašeho
telefonu, nastavte si kód telefonu. Pokud zvolíte tuto možnost, pak při
každém zapnutí telefonu a zadání kódu PIN1 (pouze pokud máte PIN1
nastaven), budete vyzvání k zadání kódu telefonu. Tuto ochranu lze
vypnout (viz. níže “Bezpečnostní nastavení”, část 3.20.6). Vypnutím
této ochrany ale není Váš mobilní telefon chráněn proti zneužití.
■ Zadejte kód telefonu. Pokud dojde k chybě při zadávání, použijte
pravou horní klávesu pro mazání. Volbu potvrdíte stiskem levé horní
klávesy „OK“. Například pokud je kód telefonu zvolen jako 1122, potom potvrďte následující:
1122
Pokud zapomenete kód telefonu, kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovanou opravnu. Ti Vám telefon opět zpřístupní.
2.6.6 Připojení k síti
Po úspěšném vložení karty SIM do telefonu začne Váš mobilní telefon automaticky vyhledávat vhodnou síť (zobrazí se “Probíhá
vyhledávání”). Pokud je spojení se sítí navázáno, objeví se jméno
operátora ve středu displeje.
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Upozornění: Pokud se na obrazovce objeví “Pouze tísňová volání”,
pak nejste v dosahu signálu Vašeho operátora. Přesto, nezávisle na
signálu operátora, se můžete dovolat na tísňové linky (jako např. 112).
2.6.7 Volání
Pokud se na obrazovce objeví symbol Vašeho operátora,
můžete vytáčet a přijímat hovory. V horní části obrazovky je možné
vidět informační pás, ve kterém se zobrazuje síla Vašeho signálu.
Některé překážky mohou ale významně ovlivnit kvalitu volání. I
nepatrné přemístění může výrazně zvýšit kvalitu přijímaného signálu.
2.6.8 Místní hovory
Pro zadání telefonního čísla využijte číselnou klávesnici
a stiskněte klávesu „Volat“. Pokud dojde k chybě při zadávání čísla,
použijte pravou horní klávesu pro mazání. V průběhu vytáčení se objeví na obrazovce vytáčecí animace. Když volaný zvedne telefon, zobrazí se Vám na displeji informace o hovoru. Pokud dojde ke navázání
hovoru, budete upozorněni tónem (pokud tuto službu podporuje operátor).
Pro ukončení hovoru stiskněte klávesu Zavěsit.
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2.6.9 Volaní pevné telefonní klapky
Některé pevné telefonní klapky nelze volat přímo. Nejprve je
potřeba volat přes ústřednu, než vytočíte klapku. Telefon ale umožňuje
přímé přesměrovaní. Zadejte telefonní číslo a mezi číslo ústředny a
klapky vložte symbol „P“. Telefon Vás automaticky přesměruje, aniž
by bylo třeba ústředny. Symbol „P” vyvoláte dlouhým stisknutím
klávesy * (v té chvíli se na displeji objeví písmeno „P”).
+ Předvolba státu		

číslo ústředny

P klapka

klávesa Volat
Například, když máte nastavenu hlasovou schránku na
číslo 8880000, číslo schránky je 6666 a heslo je 8888, tak lze vytočit
následující číslo:
8880000 P 6666 P 8888
První část čísla je používána k vytáčení hlasové schránky. Když je
požadavek přijat, vytočí se 6666 pro výběr schránky. Před odesláním
hesla 8888, vyčká telefon 5 vteřin (první „P“ indikuje čekání na spojení
hovoru, druhé „P“ označuje zpoždění 5 sekund).
2.6.10 Mezinárodní hovory
Pokud chcete volat do zahraničí, je třeba nejprve dlouze
podržet klávesu *, dokud se na obrazovce neobjeví znak „+“. To
Vám umožní volat do zahraničí bez ohledu na předvolbu (např. 00 pro
Čínu).
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Za znak „+“ je pak potřeba ještě přidat kód země, do které
chcete volat a číslo, které chcete vytočit. Kód země závisí na mezinárodních konvencích (dohodách); např. Německo má 49, Anglie 44,
Švédsko 46 atd.
Když voláte mezinárodně, měli byste vynechat počáteční nulu (nuly)
z kódu země.
Tak například, pokud chcete volat do Šanghaje na informace
o telefonních číslech, vytočíte +86 21 114
+ Předvolba státu

předvolba města 		

telefonní číslo

klávesa Volat

2.6.11 Vytáčení hovorů ze Seznamu hovorů
Všechny Vaše hovory, přijaté nebo zmeškané, jsou uloženy
v „Seznamu hovorů“ na Vašem telefonu. Čísla, která jste volali naposled, nebo která Vám volala naposled, najdete úplně nahoře v „Seznamu
hovorů“ (viz. “Seznam hovorů”, část 3.14). Seznam hovorů je třízen
podle volaných čísel, přijatých hovorů nebo zmeškaných hovorů. Telefon pak umožňuje tyto záznamy procházet. Pokud je ale seznam plný,
nejstarší záznam o hovoru se automaticky vymaže. Když si číslo z tohoto seznamu budete chtít prohlédnout, postupujte následovně:
■ Stiskněte klávesu Volat. Zobrazí se Vám seznam všech hovorů .
■ Každé číslo z tohoto seznamu můžete vytočit pomocí stisku klávesy
Volat.

29

Pomocí stisknutí “OK” můžete sledovat detaily hovoru.
Pokud následně zvolíte „Více“, objeví se Vám další nabídka, kde je
možné číslo uložit do seznamu.
2.6.12 Tísňové hovory
Když se nacházíte na území mimo dosah mobilního signálu (zjistíte to podle ukazatele signálu v levém horním rohu displeje
Vašeho přístroje), je možné volat pouze tísňová čísla. Pokud Vám
Váš operátor neposkytuje roaming tam, kde se nacházíte, objeví se na
obrazovce “Pouze tísňová volání”. Pokud se nacházíte mimo území
pokryté signálem, nebo když nemáte SIM kartu, bude Vám umožněno
volání na tísňové linky.
2.6.13 Příjem hovoru
Telefon umožňuje nastavit příjem hovorů pomocí jakékoli
klávesy. Pokud tohoto nastavení nevyužijete, hovor přijmete pomocí
levé horní klávesy. Pokud máte zapojena sluchátka, můžete hovor
přijmout pomocí tlačítka umístěného na nich. Jestliže Vám tato možnost
nevyhovuje, můžete nastavit automatické přijetí hovoru. To se aktivuje
po 5 vteřinách a Vy můžete mluvit.
2.6.14 Seznam odchozích hovorů
Telefon také ukládá záznamy o všech hovorech Pokud vstoupíte do „Seznamu hovorů“ a vyberete pomocí levé horní klávesy
„OK“ další nabídku, objeví se podrobnosti o záznamu hovoru (datum,
čas, počet volání apod.).
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2.6.15 Menu během hovoru
V režimu volání můžete využít funkce handsfree stisknutím
tlačítka handsfree, či otevřít menu hovoru stisknutím levé horní klávesy „Možnosti“. Nabídka menu po čas volání je stejná, jako nabídka
menu.
Menu při volání se objeví pouze když probíhá hovor. Funkce
jako jsou podržení hovoru, či volání s více lidmi najednou, musí být
podporovány operátorem. Pro více informací jej kontaktujte.
V menu volání můžete najít následující položky:
Upozornění: SIM karta B nepodporuje funkci vícenásobných hovorů.
■ Držet
Slouží k podržení či obnovení hovoru.
■ Konec
Slouží k ukončení hovoru.
■ Nové volání
Vytočí nové číslo
■ Telefonní seznam
Otevře telefonní seznam
■ SMS
Upraví a pošle část zprávy
■ Nahrávání zvuku
Nahraje zvuk hovoru
■ Ztišit/obnovit
Zamezí odeslání zvuku z Vašeho telefonu
■ DTMF
Stiskněte levou horní klávesu pro zapnutí či vypnutí DTMF
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3 Funkce Menu
3.1 Jak používat Menu
Posouvání na požadovanou funkci
■ V pohotovostním režimu se dotkněte obrazovky, tím se dostanete do
hlavního Menu.
■ V každém menu a podmenu lze využít dotykové obrazovky k posouvání se v nabídce.
Funkce navigačních kláves
Pro větší pohodlí uživatele nabízejí navigační klávesy také některé
užitečné klávesové zkratky. Zároveň také umožňují pohyb v textu.
■ Stisknutím klávesy „šipka nahoru“ v pohotovostním režimu se spustí
hudební přehrávač.
■ Stisknutím klávesy „šipka dolů“ v pohotovostním režimu se dostanete k napsání nové SMS zprávy.
■ Stisknutím klávesy „levá šipka“ v pohotovostním režimu se dostanete do seznamu příchozích SMS zpráv.
■ Stisknutím klávesy „pravá šipka“ v pohotovostním režimu se dostanete do menu pro výběr tónů.
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Opuštění Menu
Menu lze opustit více způsoby. Můžete stisknout pravou
horní klávesu, klávesu Zavěsit (čímž se dostanete do pohotovostního
režimu) nebo pomocí dotykové obrazovky vybrat položku „Zpět“.
3.2 Struktura Menu
Menu a jeho podnabídky mají následující strukturu:
Hudba a video
1 Přehrávač hudby
2 Videopřehrávač
3 Záznam videa
4 Fotoaparát
Osobní informační správce
1. Telefonní seznam
1-1 Rychlé hledání
1-2 Procházení seznamu
1-3 Přidat kontakt
1-4 Kopíruj vše
1-5 Vymazat
1-6 Skupiny
1-7 Ostatní čísla
1-8 Nastavení
1-8-1 Kapacita volného místa
1-8-2 Ukládat do
1-8-3 Pole telefonního seznamu
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1-9 Obrázek volajícího
1-10 Vyzváněcí tón volajícího
1-11 Video volajícího
2 Zprávy
2-1 SMS
2-1-1 Přijaté zprávy
2-1-2 Odchozí zprávy
2-1-3 Napsat zprávu
2-1-4 Šablony
2-1-5 Nastavení
2-2 MMS
2-2-1 Napsat zprávu
2-2-2 Příchozí zprávy
2-2-3 Neodeslané zprávy
2-2-4 Koncepty
2-2-5 Šablony
2-2-6 Nastavení
2-3 Chatování
2-4 Email
2-5 Hlasová schránka
2-6 Zprávy z oblasti
2-6-1 Příjem zpráv
2-6-2 Čtení zpráv
2-6-3 Jazyk
2-6-4 Nastavení kanálu
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3 Seznam hovorů
3-1 Zmeškané
3-2 Odchozí
3-3 Příchozí
3-4 Vymazat seznam hovorů
3-5 Délka hovorů
3-6 Cena hovorů
3-7 Počítadlo zpráv
3-8 Počítadlo přenosu dat GPRS
4 Nástroje
4-1 Kalendář
4-2 Seznam úkolů
4-3 Budík
4-4 Světový čas
4-5 Stopky
Zábava
1 Hry a zábava
1-1 Seznam zábavy (pokud službu poskytuje operátor)
1-2 Hry
1-3 Motivy
1-4 Nastavení her
2

Služby
2-1 STK (pokud službu poskytuje operátor)
2-2 Přidaná placená služba (pokud službu poskytuje
operátor)
2-3 WAP
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2-4 Údaje o účtu
3 Multimédia
3-1 Album
3-2 Textový prohlížeč
3-3 Záznam zvuku
4 Extra
4-1 Kalkulačka
4-2 Převod jednotek
4-3 Konvertor měn
4-4 Bluetooth
Systém
1 Nastavení
1-1 Kalibrovat stylus
1-2 Nastavení telefonu
1-2-1 Čas a datum
1-2-2 Vypnutí/zapnutí telefonu
1-2-3 Jazyk
1-2-4 Metoda vstupu
1-2-5 Nastavení displeje
1-2-6 Pozdrav
1-2-7 Rychlé vytáčení
1-2-8 Nastavení navigačních kláves
1-2-9 Automatická aktualizace času
1-2-10 Režim v letadle
1-2-11 Nastavení ručního psaní
1-2-12 Ostatní nastavení
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1-3 Nastavení volání
1-3-1 Číslo volajícího
1-3-2 Podržení hovoru
1-3-3 Přesměrování
1-3-4 Zamezení hovorů
1-3-5 Změna linky
1-3-6 Připomenutí minut
1-3-7 Zobrazení délky hovoru
1-3-8 Automatické znovuvytočení
1-3-9 IP vytáčení
1-3-10 Omezení hovorů
1-4 Nastavení SIM karty B
4-4-1 Automatická aktivace SIM karty B
4-4-2 Zapnutí/vypnutí SIM karty B
4-4-3 Změna SIM karet
4-4-4 Automatický výběr SIM karty při zapnutí
1-5 Nastavení sítě
1-5-1 Výběr sítě
1-5-2 Preferovaná síť
1-5-3 GPRS spojení
1-6 Zabezpečení
1-6-1 Uzamčení SIM karty
1-6-2 Zámek telefonu
1-6-3 Zámek kláves
1-6-4 Pevné vytáčení
1-6-5 Omezení vytáčení
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1-6-6 Změna hesla
1-7 Obnovit nastavení
1-8 Zvukové efekty
2 Profily
2-1 Normální
2-2 Schůze
2-3 Venku
2-4 Uvnitř
2-5 Sluchátka
3 Klávesové zkratky
4 Správce souborů
4-1 Telefon
4-2 Paměťová karta
Ostatních pět navigačních kláves (umístěných na displeji)
má následující funkce:
1.Slouží pro vstup do hlavního menu.
2.Slouží pro vstup do telefonního seznamu.
3.Slouží pro vstup do nové SMS zprávy.
4.Slouží pro zobrazení rozhraní pro focení.
5.Slouží pro spuštění přehrávače videa.
Upozornění: Menu, které je ukryto pod klávesou * se objeví pouze za
určitých okolností.
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Hudba a video
Zahrnuje následující funkce: přehrávač hudby, přehrávač
videa, zaznamenávání videa a fotoaparát.
3.3 Přehrávač hudby
Vstupte do podmenu „Hudba a video“ a vyberte možnost
„Přehrávač hudby“. Funkce jednotlivých tlačítek jsou následující:
Pomocí levé horní klávesy můžete vybrat „Seznam“. Vybráním této volby se Vám zobrazí seznam písniček. Vyberete-li volbu
“Další“ zobrazí se Vám tyto možnosti:
Přehrát: Slouží pro přehrání vybrané skladby.
Detaily: Slouží pro zjištění detailů o skladbě.
Použití skladby jako vyzváněcího tónu: Přidá skladbu jako
vyzváněcí tón.
Obnovení seznamu: Obnoví seznam písniček.
Nastavení: Slouží pro nastavení přehrávání.
1. Seznam: Pro výběr uložení do telefonu či na paměťovou kartu.
2.Automaticky vytvořený list: Seznam písní pro přehrávání se vytvoří
automaticky.
3.Vzhled: Pro vybrání zobrazení vzhledu prostředí přehrávání.
4.Opakovat: Slouží k opakovanému přehrávání hudby.
5.Výběr: Slouží k náhodnému přehrávání skladeb ze seznamu
písniček.
6.Přehrávání na pozadí: Po aktivaci této funkce bude hudba hrát i
mimo menu přehrávače.
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7.Ekvalizér: Slouží ke změně hudebního efektu.
Navigační klávesy:
- symboly + nebo – indikují zesílení či ztlumení hudby
-

Pro zapnutí či pozastavení hudby stiskněte jeden ze

symbolů.
-

■

Slouží pro zastavení přehrávání hudby.
Stisknutím těchto dvou symbolů se posunete na předchozí

či následující skladbu.
Upozornění: Hudební přehrávač rozezná pouze soubory uložené v
“Moje hudba” (uložené v telefonu a na paměťové kartě).
3.4 Videopřehrávač
Vstupte do podmenu „Hudba a video“ a vyberte položku
„Videopřehrávač“. Levou horní klávesou vyberte možnost „Další“.
Zobrazí se následující nabídka:
Přehrát: Slouží pro spuštění vybraného souboru.
Přeposlání: Slouží pro přeposlání vybraného souboru do telefonního seznamu, MMS nebo e-mailem.
Přejmenovat: Slouží pro přejmenování vybraného souboru.
Vymazat: Slouží Pro vymazání vybraného souboru.
Vymazat vše: Slouží pro smazání všech souborů.
Uspořádat: Slouží pro rozdělení souborů s ohledem na jejich
jméno, druh, čas vytvoření či velikost.
Místo uložení: Výběr místa, kam se soubor uloží (může být
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uložen v telefonu či na paměťové kartě).
3.5 Záznam videa
Telefon Vám poskytuje funkci nahrávání videosekvencí.
Vstupte do podmenu „Hudba a video“ a vyberte položku „Záznam
videa“.
Pro nahrávání stiskněte červené kulaté tlačítko uprostřed obrazovky.
Stiskněte

pro nastavení míry kontrastu videa. Stiskněte		

pro přiblížení/oddálení.
Levou horní klávesou lze vybrat možnost „Nastavení“. Zobrazí se následující nabídka:
- Přehrávač: Vyberte tuto možnost pro vstup do přehrávače
videa. Tak si můžete snadno a rychle přehrát pořízený záznam.
- Nastavení nahrávání: Slouží pro nastavení parametrů
nahrávání.
- Nastavení videa: Slouží pro nastavení kvality videa, omezení velikosti, omezení délky videa, možnosti nahrání zvuku a
pro výběr formátu videa.
- Nastavení speciálních efektů:Slouží pro nastavení speciálních efektů videa.
Místo uložení: Výběr místa, kam se soubor uloží (do telefonu či na
paměťovou kartu).
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Obnovit nastavení: Obnoví nastavení na původní.
Tip: Některá nastavení efektů lze měnit i během nahrávání. Stačí
stisknout vybranou číselnou klávesu a efekt se ihned projeví.
3.6 Fotoaparát
Tento mobilní telefon má také zabudovaný fotoaparát. Vstupte
do podmenu „Hudba a video“ a vyberte položku „Fotoaparát“.
Samotný snímek pak pořídíte stisknutím ikonky „Zmáčkni
spoušť“, která se nachází uprostřed obrazovky dole. Pro změnu nastavení velikosti obrázku, kvality obrázku, kontrastu, samospouště,
režimu focení, speciálních efektů apod. lze využít nabídky na pravé
straně dotykového displeje. Kromě toho také můžete vstoupit do menu
„Další“, které nabízí tyto volby:
Album: Zde naleznete Vaše obrázky. Tak si můžete snadno
a rychle fotky prohlédnout.
Nastavení fotoaparátu: Nastavení parametrů fotoaparátu
(zvuk spouště, kontrast apod.).
Nastavení obrázku: Nastavení velikosti a kvality obrázků.
EV: Nastavení jasu fotky.
Režimy focení: Nastavení režimu focení.
Nastavení speciálních efektů: Slouží pro výběr speciálních
efektů fotky.
Rámeček: Slouží pro výběr rámečku fotky.
Ukládání: Slouží pro výběr místa uložení fotky (na
paměťovou kartu nebo do telefonu).
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Obnova výchozího nastavení: Obnoví původní nastavení.
Tip: Když se nacházíte v prostředí pro pořizování fotky, můžete pomocí odpovídající číselné klávesy nastavit některé vybrané efekty
obrázků. Kromě toho lze využít pro nastavení i dotykové obrazovky.

Osobní informační správce
3.7 Telefonní seznam
Upozornění: Tento telefon může uchovávat v paměti až
1000 čísel.
Vstoupením do „Telefonního seznamu“ si můžete vybrat některou
z následujících jedenácti funkcí seznamu: “Rychlé hledání”, “Procházení seznamu”, “Přidat kontakt”, “Kopíruj vše” , “Vymazat”,
“Skupiny”, “Ostatní čísla”, “Nastavení” , “ Obrázek volajícího” ,
“Vyzváněcí tón volajícího”, “Video volajícího” atd.
■ Rychlé hledání: Pro rychlé vyhledání stačí napsat do vyhledávacího
pole počáteční písmena z názvu kontaktu a všechny kontakty začínající
na udaná písmena se automaticky vyhledají.
■ Procházení seznamu: Po zadaní jména vyhledá odpovídající kontakt.
■ Přidat kontakt: Slouží k přidávání kontaktů do telefonu nebo na
SIM kartu. Funkce „Do telefonu“ umožňuje uložení více údajů než jen
čísla a jména, ale např. čísl domů, čísla do práce, emailu apod.
■ Kopíruj vše: Slouží pro kopírování kontaktů z telefonu nebo SIM
karty. Kopírovat lze z telefonu na SIM kartu nebo ze SIM karty do tele43

fonu.
■

Vymazat: Slouží pro vymazání kontaktů z telefonního seznamu.

Mazat můžete „Pouze ze SIM karty“, „Pouze z telefonu“ nebo „Na
místu uložení nezáleží“.
■ Skupiny: Telefon umožňuje zařazení kontaktů do několika skupin.
Následně pak můžete pro určitou skupinu vybrat například vyzváněcí
melodii, obrázek nebo video.
■ Ostatní čísla: Slouží k prohlížení a změně ostatních čísel, která jsou
umístěna na SIM kartě
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ Nastavení: Naleznete zde nastavení telefonního seznamu, jako je:
Kapacita volného místa:Zde naleznete údaj o volném místě na SIM
kartě nebo telefonu.
Ukládat do: Preferované místo ukládání čísel (do telefonu nebo na SIM
kartu).
Pole telefonního seznamu: Zde můžete nastavit jaká pole bude telefonní seznam obsahovat (např. číslo domů, číslo do práce, email apod.).
■

Obrázek volajícího: Pomocí této nabídky můžete pro volajícího

vybrat obrázek. Ten se bude zobrazovat, když Vám bude tato osoba
volat.
■

Vyzváněcí tón volajícího: Pomocí této nabídky můžete pro vo-

lajícího vybrat jeho vyzváněcí melodii. Ta bude znít, pokud Vám tato
osoba bude volat.
■ Video volajícího: Pomocí této nabídky můžete pro volajícího vybrat
jeho video. To se bude zobrazovat, když Vám bude tato osoba volat.
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3.8 Zprávy
Vstupte do podmenu „Osobní informační správce“ a vyberte položku „Zprávy“.
Pokud Váš operátor podporuje službu SMS (krátké textové zprávy), pak můžete svým kontaktům posílat tyto krátké textové
zprávy. Stejně tak můžete využívat službu „Zprávy z oblasti“.
3.8.1 Nová zpráva
Otevřením podmenu “Přijaté zprávy” se Vám zobrazí
doručené zprávy. Když Vám bude doručena SMS zpráva, Váš telefon začne vibrovat (pokud jsou vibrace aktivní) a zvonit (pokud máte
upozornění na zprávu aktivní). Na displeji se zobrazí “Nová zpráva”
a zároveň na něm bude zobrazena animace. Kromě toho můžete na obrazovce vidět kdo je odesílatelem zprávy. Pokud ale z této obrazovky
přejde na jiné menu, nebo si nepřejete číst zprávu ihned, objeví se při
pohotovostním režimu v horní části obrazovky ikona obálky a SMS
zpráva bude automaticky uložena do paměti SIM karty nebo telefony
v závislosti na prioritě.
Počet SMS, které je možno uložit na SIM kartu (zahrnuje
přijaté i odeslané zprávy) je závislý na velikosti paměti této karty.
Pro přečtení nové zprávy můžete vstoupit do podmenu
“Přijaté zprávy” a stisknout levou horní klávesu “Číst”.
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3.8.2 Napsat zprávu
Kromě přijímání také operátor umožňuje odesílání SMS na
telefony, které jsou schopny tyto zprávy přijmout.
Před napsáním SMS zkontrolujte, zda máte nastaveno číslo
servisního střediska Vašeho operátora (viz. “Nastavení”)
■

Vstoupením do podmenu “Napsat zprávu” můžete vytvořit Vaši

novou SMS (některé důležité informace o psaní zpráv můžete nalézt
v kapitole 4 - “Metody vstupu”).
Po dopsání: Po dopsání textu Vaši SMS zprávy stiskněte levou horní
klávesu „Další“ pro vstup do následující nabídky:
Hotovo: Pokud chcete Vaši zprávu odeslat, vyberte tuto
volbu.
Šablony: Slouží pro vložení často užívané fráze do zprávy.
Vložení objektu: Slouží pro vložení obrázku, vyzváněcí
melodie či animace do zprávy.
Formát textu: Slouží pro nastavení formátování textu ve
zprávě.
Metody vstupu: Slouží pro změnu metody vstupu.
Po dokončení Vaší zprávy stiskněte levou horní klávesu „OK“ a
použijte šipku nahoru/dolu pro vybraní „Odeslat“, „Odeslat ze SIM
karty B“, „Odeslat a uložit“, „Uložit“ „Odeslat více příjemcům“
nebo „Odeslat skupině“.
Odeslat: pokud vyberete „Odeslat“, budete vyzváni k zadání čísla příjemce. V této chvíli můžete číslo zadat pomocí
číselné klávesnice nebo stisknout pravou horní klávesu pro
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otevření telefonního seznamu, kde vyberete adresáta zprávy.
Odeslat ze SIM karty B: Signalizuje to, že zpráva bude
odeslána z čísla SIM karty B.
Odeslat a uložit: Odešle a uloží aktuální SMS zprávu.
Uložit: Neodešle zprávu, ale uloží jí pro pozdější užití do
„Odchozích zpráv“.
Odeslat více příjemcům: Umožňuje pomocí odeslat jednu
zprávu více příjemcům.
Odeslat do skupiny: Slouží pro odeslání zprávy vybrané
skupině.
Upozornění: Servisní střediska některých měst a oblastí nepodporují
zprávy delší než 160 znaků.
3.8.3 Čtení zpráv
■ Pro čtení doručených zpráv vstupte do podmenu „Přijaté zprávy“.
Pro čtení uložených zpráv vstupte do „Odchozích zpráv“.
■ Po otevření seznamu doručených SMS se Vám zobrazí podrobnější
informace o zprávě (čas doručení, číslo či jméno odesílatele).
■

Pro výběr konkrétní SMS ze seznamu zpráv můžete použít šipky

nahoru/dolu.
■

Když se zobrazí seznam přijatých zpráv a stisknete levou horní

klávesu „Číst“, zobrazí se Vám podrobný obsah zprávy. V tuto chvíli
můžete stisknout levou horní klávesu a vybrat “Možnosti” pro výběr
následujících operací:
Odpovědět: Pro zaslání odpovědi odesilateli aktuální SMS.
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Vymazat: Pro vymazání aktuální SMS.
Upravit: Pro úpravu aktuální SMS. Přeposlat: Pro přeposlání
zprávy.
Kopírovat na SIM: Pro zkopírování aktuální SMS na SIM.
Tato nabídka se objeví pouze pokud je SMS uložena v paměti
telefonu.
Kopírovat do telefonu: Pro kopírování aktuální SMS do
paměti telefonu. Objeví se pokud je daná SMS uložena na SIM
kartě.
Chatování: Pro vstup do chatovací místnosti.
Vymazat vše: Smazání všech zpráv.
Kopírovat vše: Zkopíruje všechny zprávy ze SIM karty do
telefonu.
Přesunout vše: Přesune zprávy ze SIM karty do telefonu.
Použít číslo: Pro uložení telefonního čísla odesilatele.
Použití Url: Pro použití adresy URL a její zobrazení ve
formě stránky. Pokud si vyberete jednu z adres, můžete ji upravit a stisknutím levé horní klávesy se k ní připojíte.
Uložit objekt: Slouží pro výběr objektu ze SMS a jeho
následné uložení (u zpráv EMS je tato služba zpoplatněna).
■

Když vstoupíte do seznamu “Odchozích zpráv”, stiskněte levou

horní klávesu s nabídkou „Číst“ pro zobrazení obsahu zprávy. V tuto
chvíli můžete také stisknout levou horní klávesu a vybrat „Možnosti“
pro využití následujících operací:
Odeslat: Pro odeslání aktuální SMS.
Upravit: Pro úpravu aktuální SMS.
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Vymazat: Pro vymazání aktuální SMS.
Kopírovat do telefonu: Pro kopírování aktuální SMS do
paměti telefonu.
Přesunout do telefonu: Pro přesunutí aktuální SMS do telefonu.
Vymazat vše: Smazání všech zpráv.
Kopírovat vše: Zkopíruje všechny zprávy ze SIM karty do
telefonu.
Přesunout vše: Přesune zprávy ze SIM karty do telefonu
nebo naopak.
Použít číslo: Slouží pro uložení telefonního čísla odesilatele.
Použití Url: Pro použití adresy URL a její zobrazení ve
formě stránky. Pokud si vyberete jednu z adres, můžete ji upravit a stisknutím levé horní klávesy se k ní připojíte.
3.8.4 Šablony
■ Telefon umožňuje nastavit si některé běžně užívané fráze. Rovněž je
můžete upravovat a mazat.
3.8.5 Nastavení
Před použitím funkcí SMS zpráv musíte nejprve provést některá nezbytná nastavení.
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■ Přejděte do podmenu „Nastavení“.
Výběr profilu: Po vybrání profilu stiskněte levou horní
klávesu s nabídkou „Upravit“. Tím se dostanete k úpravě následujícího: jméno SMS centra, číslo SMS centra a doba platnosti SMS
zprávy.
Bližší nastavení: Zde můžete nastavit, zda chcete dostávat doručenku. Pokud tuto funkci nastavíte jako aktivní, pak budete
informování, zda příjemce Vaši zprávu obdržel nebo pokud nebyla
z nějakého důvodu doručena. Díky tomu můžete zjistit, kdy byla SMS
zpráva doručena.
Volné místo: Zobrazuje objem místa, které zabírají zprávy
na SIM kartě a v paměti telefonu.
Místo ukládání: Umožňuje výběr místa ukládání zpráv (na
SIM kartu nebo do telefonu).
Druh přenosu: Umožňuje výběr přenosu zpráv pomocí
GPRS nebo GSM.
Upozornění: Abyste mohl využít tuto funkci, musí ji Váš operátor podporovat.
3.9 MMS
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ Napsat zprávu: Slouží pro vytvoření nové MMS zprávy. Vyplňte
příjemce, kopii pro, skrytou kopii pro, předmět a obsah zprávy.
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■ Příchozí: Pro prohlížení doručených zpráv.
Číst: Pro přečtení MMS.
Detaily: Pro prohlížení detailů o MMS.
Odpovědět: Pro odpověď odesílateli MMS.
Odpovědět všem: Pro odpověď všem odesílatelům MMS.
Přeposlat: Pro přeposlání MMS jinému adresátovi.
Vymazat: Pro vymazání MMS.
Vymazat vše: Pro vymazání všech příchozích MMS.
Použít číslo: Pro uložení telefonního čísla odesilatele.
■ Neodeslané: Slouží pro ukládání nedoručených MMS.
Číst: Pro přečtení MMS.
Detaily: Pro prohlížení detailů o MMS.
Přeposlat: Pro přeposlání MMS jinému adresátu.
Vymazat: Pro vymazání MMS.
Vymazat vše: Pro vymazání všech nedoručených MMS.
Použít číslo: Pro použití telefonního čísla příjemce.
■

Koncepty: Pokud nechcete po dokončení úprav MMS odeslat,

můžete ji uložit do konceptů.
Číst: Pro přečtení MMS.
Detaily: Pro prohlížení detailů o MMS.
Upravit: Pro úpravu MMS.
Vymazat: Pro vymazání MMS.
Vymazat vše: Pro vymazání všech konceptů MMS.
Použít číslo: Pro použití telefonního čísla příjemce.
■

Šablony: Pomocí přednastavených šablon můžete vytvořit novou

MMS.
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■ Nastavení: Pro nastavení parametrů odeslání či přijetí MMS.
Nastavení úprav: Pro nastavení způsobu vytváření, velikosti obrázku a automatického podpisu.
Nastavení odesílání: Pro nastavení platnosti zprávy, hlášení
o doručení, hlášení o přečtení, priorita, časový interval a čas
odeslání.
Nastavení doručení: Pro nastavení hlavní sítě, roamingu,
hlášení o přečtení či hlášení o doručení
Filtr: Pro filtrování některých MMS.
Nastavení serveru: Pro výběr a nastavení serveru.
Stav paměti:

Kontroluje volnou kapacitu paměti pro

MMS.
3.10 Chatování
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ Nastavení chatovací místnosti: Pro výběr chatovací místnosti nastavte svoji přezdívku a telefonní číslo druhého účastníka.
■ Start: Vložte zprávu pro začátek chatování.
3.11 E-mail
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Před tím, než budete moci využívat této funkce, musíte nastavit některé
parametry:
I) Zvolte: Menu:-> Zprávy -> Email -> Nastavení emailu -> Profil
(1, 2, 3) -> Nastavení -> Upravit:
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A) Nastavení profilu:
(1) Název profilu:Slouží k nastavení jména profilu (např.
profil1).
(2) Doručovací účet: Slouží pro výběr doručovacího GPRS
účtu (např. CHINA MOBILE GPRS).
(3) Protokol: Pro nastavení příchozího protokolu (např.
POP3 nebo IMAP - záleží na emailovém serveru).
(4) Automatické přijetí: Vyberte pokud chcete, aby Váš
telefon automaticky přijal email či nikoli.
(5) Maximální velikost: Maximální velikost příchozího
emailu.
B) Nastavení odchozího serveru: Pro nastavení serveru odchozí
pošty.
(1) Odchozí server: Zadejte SMTP adresu odchozího
serveru.
(2) Číslo portu: Obvyklé nastavení je na port 25.
(3) Zobrazované jméno: Jméno, které se zobrazí adresátovi
po přijetí emailu.
(4) Emailová adresa: Nastavte emailovou adresu.
(5) Uživatelské jméno: Nastavte uživatelské jméno emailu.
(6) Heslo: Nastavte heslo pro přístup do emailové schránky.
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C) Nastavení příchozího serveru: Pro nastavení serveru příchozí
pošty.
(1) Příchozí server: Zadejte adresu příchozího serveru.
(2) Číslo portu: Obvyklé nastavení je na port 110.
(3) Uživatelské jméno: Nastavte uživatelské jméno pro
přístup.
(4) Heslo: Nastavte heslo pro přístup.
D) Podpis: Pro nastavení podpisu.
(1) Automatický podpis: Zapne/vypne automatický podpis.
(2) Obrázek v podpisu: Slouží pro výběr obrázku v podpisu.
(3) Text podpisu: Slouží pro samotné vložení textu podpisu.
II) Po nastavení emailu proveďte následující:
Menu-> Služby -> Účet a vyberte Doručovací účet (např. CHINA
MOBILE GPRS).
Následně změňte GPRS řadič z „cmwap“ na „cmnet“
(Upozornění: Pokud užíváte účet k připojování

WAPu a MMS,

změňte nastavení zpět na“cmwap“).
Kromě nastavení emailu nabízí toto menu ještě:
Přijaté a odeslané: Slouží pro příjem a odesílání emailů.
Napiš email: Slouží pro vytvoření nové pošty.
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Příchozí: Naleznete zde příchozí emaily.
Neodeslané: Naleznete zde neodeslané emaily.
Odeslané: Naleznete zde odeslané emaily.
Koncepty: Naleznete zde koncepty Vašich zpráv.
Vymaž všechny složky: Vymaže všechny složky.
3.12 Hlasová schránka
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Pokud nejste schopni přijmout příchozí hovor (např. máte vypnutý
telefon, jste mimo dosah signálu apod.), bude tento hovor automaticky
přesměrován do hlasové schránky. Volající Vám pak může v této
schránce zanechat zprávu. Pokud tak volající učiní, můžete si ji vyzvednout vstoupením do Vaší hlasové schránky.
■ Upravit:Zde můžete zadat a upravit číslo Vaši hlasové schránky.
Volat hlasovou schránku:Pomocí této volby se dostanete do Vaši hlasové schránky a můžete si vybrat případné vzkazy.
3.13 Zprávy z oblasti
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ Příjem zpráv:Slouží pro zapnutí/vypnutí funkce přijímání zpráv
z oblasti.
■ Čtení zpráv: Slouží ke čtení zpráv z oblasti.
■ Jazyk:Slouží pro nastavení jazyka přijímaných zpráv.
■ Nastavení kanálu:Slouží pro nastavení kanálu.
Upozornění: Aby byla funkce dostupná, musí ji Váš operátor podporovat.
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3.14 Seznam hovorů
Do seznamu hovorů lze vstoupit pomocí Hlavního menu ->
Osobní informační správce -> Seznam hovorů. Pak už jen stačí vybrat, které hovory chcete zobrazit (zmeškané, přijaté, odchozí).
Tip: Pro zobrazení seznamu hovorů stiskněte levou horní
klávesu v pohotovostním režimu. Po jejím stisku se Vám seznam objeví.
Pokud chcete vidět detaily (datum, čas, číslo apod.) o
zmeškaných, odchozích nebo přijatých hovorech, stiskněte v seznamu
hovorů tlačítko „OK“.
Poté můžete vstoupit do nabídky „Více“. Ta Vám nabídne následující:
Vymazat: Smaže záznam o hovoru.
Uložit: Uloží číslo na SIM kartu či do telefonu.
Volat: Vytočí číslo.
Volat ze SIM karty B: Vytočí číslo ze SIM karty B.
Poslat SMS: Slouží pro odeslání SMS zprávy na aktuální
číslo.
Poslat SMS ze SIM karty B: Slouží pro odeslání SMS
zprávy ze SIM karty B na aktuální číslo.
Upravit: Slouží pro úpravu čísla.
Vymazat seznam hovorů: Zde se nachází další 4 nabídky:
smazání zmeškaných hovorů, odchozích hovorů, příchozích
hovorů nebo smazat vše.
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■ Délka hovorů: Také zde se nachází další čtyři podnabídky: Délka
posledního hovoru, Celkový čas odchozích, Celkový čas příchozích
a Vynulovat počítadla.
Délka posledního hovoru: Zobrazí délku trvání posledního hovoru.
Celkový čas odchozích: Zobrazí celkový čas všech odchozích
hovorů.
Celkový čas příchozích: Zobrazí celkový čas všech příchozích
hovorů.
Vynulovat počítadla: Vynuluje všechna počítadla hovorů.
■ Cena hovoru: Vstoupením do této nabídky si můžete zvolit následující:
Cena posledního hovoru: Zobrazí cenu posledního hovoru.
Cena celkem: Zobrazí cenu všech hovorů.
Vynulovat počítadlo: Po zadání kódu PIN2 vynuluje cenu všech
hovorů.
Maximální cena: Zde si můžete prohlédnout a nastavit limit ceny hovoru. Pokud není nastaveno žádné omezení, zobrazí se „0“.
Cena volací jednotky: Zde si můžete prohlédnout a nastavit cenu jedné
volací jednotky.
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Upozornění: Abyste tuto funkci mohli využít, musí Váš operátor
podporovat funkci “Cena hovorů”. Pro nastavení „Maximální ceny“,
„Vynulování počítadla“ a “Ceny volací jednotky” musíte zadat kód
PIN2. Pro získání tohoto kódu kontaktujte Vašeho operátora.
■ Počítadlo zpráv
Odeslané:Udává počet Vámi odeslaných zpráv.
Přijaté: Udává počet Vámi přijatých zpráv.
Počítadlo zpráv lze vynulovat.
■ Počítadlo přenosu dat GPRS
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Naposledy odeslaná data: Zobrazí počet odeslaných dat během posledního přenosu.
Naposledy přijatá data: Zobrazí počet přijatých dat během posledního
přenosu.
Všechna odeslaná data: Zobrazí celkový počet odeslaných dat.
Všechna přijatá data: Zobrazí celkový počet přijatých dat.
Vynulovat počítadlo: Vynuluje všechna počítadla přenosu dat.
3.15 Nástroje
V této nabídce naleznete kalendář, seznam úkolů, budík,
světový čas a stopky.
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3.15.1 Kalendář
Vstupte do podmenu Kalendář.
Využijte dotykové obrazovky a pomocí horní nabídky vyberte potřebný
rok, měsíc a den. Pro pohyb mezi dny můžete také použít navigační
klávesy (šipky).
Pokud si vyberete některý den a stisknete „Další“, dostanete se do
následující nabídky:
■ Prohlédnout události: Zobrazí Vám seznam všech událostí, které
jsou na zvolený den naplánovány. Kromě toho zde můžete přidat novou
událost vybráním položky „Přidat“.
Přidat:Slouží pro vložení nové události. U události můžete nastavit
alarm a jak často se má objevovat.
Datum: Zadejte přesné datum, kdy se má událost vyvolat.
Čas: Zadejte přesný čas, kdy se má událost vyvolat.
Text: Zadejte text, který se má zobrazit.
Alarm: Zadejte zda chcete, aby se vyvolal alarm.
Opakování: Vyberte typ opakování – Jednou, Každý den, Pracovní
dny, Každý týden, Každý měsíc.
■ Skoč na vybrané datum: Přesune Vás na vybrané datum.
3.15.2 Seznam úkolů
Vybráním této možnosti si lze naplánovat připomenutí
některého úkolu. Po přidání úkolu a stisku „Další“ můžete využít operace jako prohlédnout úkol, přidat další úkol, upravit úkol, vymazat
úkol, vymazat vše.
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3.15.3 Budík
Celkem si lze nastavit až tři budíky. Vybráním některého
z nich jej můžete upravit a nastavit (zapnutí/vypnutí, čas, opakování).
3.15.4 Světový čas
Vybráním této položky zjistíte, jaký je čas ve vybraných lokalitách. Pokud vyberete nabídku „Další“, můžete nastavit, zda je ve
vybrané lokalitě momentálně letní čas.
3.15.5 Stopky
■ Normální stopky:
Existují dva druhy stopek. Jedny umožňují zaznamenání času bez
vynulování, druhé po přerušení počítají znovu od nuly. Stiskněte levou
horní klávesu pro „Start“ nebo „Stop“ počítání.
Nezávislé počítání: Po naměření času se nevrátí k počítání od
nuly. To je zejména vhodné pro stopování výkonů více lidí
(jako např. při třídním běhu na 1000 metrů).
Počítání po kolech: Po naměření času se začne počítat od
nuly. Toto stopování je vhodné pro zaznamenávání výkonů
jedné osoby.
Uložené záznamy: Umožňuje prohlížení uložených záznamů
stopování.
■ nWay stopky:
Stopky mohou být ovládány pomocí kláves šipka nahoru/dolů/vlevo/
vpravo.
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Zábava
Toto menu zahrnuje všechny druhy individualizačních nastavení telefonu.
3.16 Hry a zábava
Seznam zábavy: Poskytuje Vám služby navíc. Pro více informací kontaktujte svého operátora.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Hry: Tento telefon Vám nabízí výběr ze dvou her. Jednou z nich je
Bejeweled, druhou je LianLianKan.
Motivy: V tomto podmenu si můžete vybrat barvu menu: modrá, šedá
nebo oranžová. Po výběru barvy se objeví následující nabídka:
■

Aktivovat: Slouží pro aktivaci současného motivu a

změnu barvy menu.
■

Měnit po: Stiskněte levou horní klávesu “OK” po

nastavení automatické obměny motivu. Vybrat si můžete z Vypnuto
(nebude nikdy měnit motivy), Každou hodinu, Každý den, Každý
týden, Každý měsíc nebo Každé tři měsíce.
Nastavení pořadí: Pro nastavení pořadí používaných motivů.
Nastavení her: Toto nastavení umožňuje zapnutí/vypnutí vibrací či
zvuků.
3.17 Služby
3.17.1 STK
Váš telefon podporuje funkci STK. Tato služba je poskytována operátorem. Pokud Vaše SIM karta nebo operátor tuto službu
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nepodporují, nebude funkci schopni využít. Pro více informací kontaktujte operátora.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
3.17.2 Přidaná placená služba
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Díky této funkci můžete používat přidané placené služby
poskytované Vaším operátorem. Mezi ně například patří získávání
hudby, obrázků, her, přátel, dat z WAPu a MTV. Tato služba musí být
podporována operátorem.
3.17.3 WAP
Váš telefon podporuje službu WAP, která je založena na
bezdrátové komunikace. Můžete používat služby, které nabízí Váš
operátor. Tím můžete získat informace o počasí, zprávách apod.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Upozornění: Služba GPRS vyžaduje podporu ze strany operátora.
Pokud ji chcete aktivovat, kontaktujte svého operátora.
Domovská stránka: Vyberte “Domů” pro vstup na
domovskou stránku. Toto menu využijte pro spojení Vašeho telefonu
se sítí nebo načtěte domovskou stránku pomocí bezdrátového spojení.
Domovská stránka je umístěna v [Nastavení]\ [Úprava profilu].
Záložka: Zobrazí seznam záložek. Vyberte jednu z nich pro
připojení.
Historie: Zobrazí seznam naposledy navštívených stránek.
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Vložit URL: Můžete vložit URL jakékoli stránky, kterou
chcete navštívit.
Servisní zprávy: Pro ukládání zpráv doručených od operátora.
Nastavení: Pro nastavení prohlížeče.
1.Úprava položky nastavení: Pro vybrání služby skupiny nastavení.
2.Možnosti prohlížení: Pro nastavení parametrů prohlížeče, včetně
nastavení doby čekání a zobrazování obrázků.
3.Nastavení servisních zpráv: Pro vypnutí/zapnutí servisních zpráv.
4.Vymazat paměť: Vybráním této položky vymažete paměť
prohlížeče.
5.Vymazaní osobních dat: Slouží k vymazání osobních dat.
6. Certifikáty: Slouží pro zobrazení detailů o vydavateli. Certifikáty
můžete prohlížet nebo vymazat.
3.17.4 Údaje o účtu
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
GSM data:
Vyberte účet a vstupte do něj. Naleznete zde následující nabídku:
1.Jméno účtu: Pro úpravu a pojmenování názvu účtu.
2.Číslo: Slouží pro zadání čísla účtu.
3.Přihlašovací jméno: Uživatelské jméno použitého serveru
(nikoli WAP brány).
4.Heslo: Heslo pro přístup na server (nikoli heslo WAP
brány)
5.Druh spojení: Slouží pro výběr typu spojení. Může být
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fiktivní nebo digitální.
6.Rychlost: Slouží pro výběr vhodné přenášecí rychlosti.
7.Doména: Slouží pro nastavení IP adresy.
GPRS data:
Vyberte účet a vstupte do něj. Naleznete zde následující nabídku:
1.Jméno účtu: Pro úpravu a výběr názvu účtu.
2.GPRS přístupový bod: Pro vložení přístupového bodu
(APN).
3.Přihlašovací jméno: Uživatelské jméno použitého serveru
(nikoli WAP brány).
4.Heslo: Heslo pro přístup na server (nikoli heslo WAP
brány).
5.

Osvědčení: Slouží pro výběr

šifrování přenosu

osvědčení.
3.18 Multimédia
3.18.1 Album
Zde naleznete obrázky, které si lze zároveň i prohlížet.
3.18.2 Textový prohlížeč
Slouží pro čtení textů, které můžete do telefonu nahrát. Kromě čtení
umožňuje procházet si detaily o souboru, přejmenovat soubor, vymazat
a třídit.
64

3.18.3 Záznam zvuku
Po stisku „Další“ si můžete vybrat z následující nabídky:
Záznam zvuku: Slouží pro nahrávání zvuků.
Přehrát:Slouží pro přehrávání zvuků.
Doplnit: Slouží pro pokračování ve stávajícímu záznamu
zvuku.
Přejmenovat: Slouží pro změnu jména souboru.
Vymazat: Vymaže záznam zvuku.
Vymazat vše: Vymaže všechny záznamy zvuku.
Nastavení: Slouží pro nastavení místa uložení zvuku a pro
nastavení jeho formátu.
Přeposlat: Slouží pro přeposlání zvuku (MMS, emailem
apod.).
3.19 Extra
3.19.1 Kalkulačka
Mobilní telefon obsahuje také jednoduchou kalkulačku obsahující čtyři
základní početní operace.
- Pomocí dotykové obrazovky můžete zadávat čísla.
- Čísla lze také zadat pomocí kláves 0–9.
- Stisknutím pravé horní klávesy lze mazat poslední zadanou hodnotu nebo vymazat výsledek počítání. Kromě toho
může tato klávesa posloužit pro odchod z této aplikace (stisknutím “Odejít”).
Upozornění: Přesnost výpočtu je limitována zaokrouhlovací chybou.
65

3.19.2 Převod jednotek
Přístroj je vybaven i konvertorem jednotek. Dokáže převádět
některé délkové a váhové míry.
Hmotnost: Převádí jednotky hmotnosti (kilogram<->libra a kilogram<>unce). Vložte číslo, které chcete převádět do pole určeného pro převod
a po stisknutí levé horní klávesy dostanete výsledek.
Délka: Převádí jednotky délky (kilometr<->míle,metr<->yard, metr<>stopa, centimetr<->palec). Vložte číslo, které chcete převádět do pole
určeného pro převod a po stisknutí levé horní klávesy dostanete výsledek.
3.19.3 Konvertor měn
Nejprve je potřeba zadat směnný kurz. Následně vložte hodnotu měny a stiskněte levou horní klávesu „OK“. Tím získáte výsledek převodu měn.
3.19.4 Bluetooth
Upozornění: Připojení přes Bluetooth nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních a v letadle.
Aktivace: Slouží pro vypnutí/zapnutí funkce Bluetooth. Používání
tohoto druhu připojení zvyšuje celkovou spotřebu energie. Proto tuto
funkci zapínejte pouze tehdy, když ji budete opravdu používat.
Vyhledat zvukové zařízení: Tato položka umožňuje pouze vyhledání
zvukových zařízení. Chcete-li připojit jiný typ zařízení, použijte pro
jeho vyhledání volbu „Moje zařízení“.
66

Moje zařízení: Je-li tato volba zapnutá, telefon vyhledá všechna
dostupná zařízení, ke kterým je možné se připojit. Můžete také znovu
spustit vyhledávání zařízení s rozhraním Bluetooth v případě, že je
přístroj napoprvé nenašel.
Aktivní zařízení: Můžete zobrazit všechna zařízení a služby, které
mají v danou chvíli aktivní propojení s Vaším telefonem. Vybraným
zařízením můžete připojení zakázat.
Informace: Zobrazí informace o zařízení.
Upozornění: Při navazování spojení přes rozhraní Bluetooth zkontrolujte, zda je dostupný signál a je povoleno vyhledávání. Při navazování
spojení s jiným zařízením je nutné zadat heslo. Po spárování zařízení
bude toto zařízení uvedeno v seznamu „Moje zařízení“.
Systém
3.20 Nastavení
3.20.1 Kalibrovat stylus: Slouží pro kalibraci dotykové obrazovky.
3.20.2 Nastavení telefonu
■ Čas a datum: Pro nastavení data a času.
Město: Pro výběr města.
Čas a datum: Pro nastavení času, data a letního času.
Formát: Slouží pro nastavení formátu data a času.
■

Vypnutí/zapnutí telefonu: Pro nastavení automatického zapnutí/

vypnutí telefonu.
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■ Jazyk: Pro nastavení jazyka telefonu.
■ Metoda vstupu: Slouží pro vybrání primární metody vstupu.
■ Nastavení displeje:
Pozadí: Slouží pro výběr pozadí.
Spořič obrazovky: Slouží pro vybrání spořiče obrazovky.
Kromě toho lze nastavit dobu prodlevy.
Animace po spuštění: Slouží pro výběr animace, která se zobrazí po spuštění telefonu.
Animace po vypnutí: Slouží pro výběr animace, která se zobrazí při vypínání telefonu.
Čas a datum na obrazovce: Slouží pro výběr zobrazení/nezobrazení data a času.
Zobrazení Vašeho čísla: Slouží pro zobrazení Vašeho čísla
v pohotovostním režimu.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Zobrazení názvu operátora: Slouží pro zobrazení/nezobrazení názvu operátora.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Typ hodin: Slouží pro výběr typu hodin.
■ Pozdrav: Slouží pro nastavení uvítacího pozdravu.
■ Rychlé vytáčení: Pro nastavení rychlého vytáčení v pohotovostním
režimu dlouze stiskněte klávesu odpovídající požadovanému číslu.
■ Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ Nastavení navigačních kláves: Pro definování funkce navigačních
kláves (šipka nahoru/dolu/vlevo/vpravo).
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■ Automatické aktualizace času: Umožňuje vypnout/zapnout automatické aktualizace času.
■ Režim v letadle: Zahrnuje „Normální režim“, režim „V letadle“ a
režim „Zeptat se při zapínání“.
O režimu v letadle: V tomto módu jsou potlačeny komunikační funkce
telefonu a není možné navázat telefonní hovor či odeslat zprávu. Telefon je bez signálu, proto se nepokoušejte navázat kontakt s některou
ze sítí. Na druhou stranu v tomto režimu sice telefon nemá signál, ale
ostatní funkce jsou stále dostupné (např. prohlížení tel. seznamu, poslouchání hudby apod.)
Upozornění: Možnost využívání režimu „V letadle“ závisí na leteckých
společnostech. Když vstoupíte na palubu letadla, stále se musíte řídit
pravidly těchto společností (například vypnout telefon). Režim „V letadle“ si můžete nastavit i normálně (například přes noc – snížíte tak
spotřebu energie Vašeho telefonu).
■

Nastavení ručního psaní: Slouží pro nastavení rychlosti ručního

psaní a barvy stopy pera.
■

Ostatní nastavení: Slouží pro nastavení jasu a délku podsvícení

při nečinnosti.
3.20.3 Nastavení volaní
■ Číslo volajícího:
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Zobrazit/skrýt ID: Zobrazí či skryje telefonní číslo volajícího
(zobrazení/skrytí závisí na nastavení operátorem).
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Skrýt ID: Pro skrytí čísla volajícího (tuto funkci musí podporovat Váš operátor).
Zobrazit ID: Pro zobrazení čísla volajícího.
■

Podržení hovoru: Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce podržení

hovoru.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ Přesměrování:
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Všechny hovory: Slouží pro přesměrování všech hovorů za
všech okolností.
Uživatel je nedostupný: Pro přesměrování v případě, že je
telefon vypnut nebo mimo signál.
Uživatel se nehlásí: Pro přesměrování v případě, že se volaný
uživatel nehlásí.
Uživatel je zaneprázdněn: Pro přesměrování v případě, že
telefonní linka obsazena.
Při přenosu dat: Pro přesměrování v případě, že probíhá
přenos dat.
Zrušit všechna přesměrování: Zruší všechna přesměrování.
■

Zamezení hovorů: Slouží pro zamezení příchozích a odchozích

hovorů.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Odchozí hovory: Slouží pro zamezení odchozích hovorů
z Vašeho telefonu.
Příchozí hovory: Slouží pro zamezení přijetí hovorů.
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Zrušit vše: Slouží pro vložení hesla, které zruší všechna omezení.
Změna hesla pro omezení: Ke změně hesla je potřeba znát
heslo staré. Poté můžete pomocí „Zrušit vše“ vytvořit heslo
nové.
■ Změna linky: Slouží pro výběr linky 1 nebo linky 2.
Upozornění: Pro SIM kartu B je použitelná pouze linka 1.
■ Připomenutí minut: Vyberte, zda se má během hovorů v určitém
intervalu ozvat tón (např. každou započatou minutu).
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ Zobrazení délky hovoru: Vyberte, zda se má či nemá zobrazovat
na displeji délka hovoru.
■

Automatické znovuvytočení: Slouží pro vypnutí/zapnutí této

funkce.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ IP vytáčení: Pro zadání této funkce zadejte číslo IP.
■ Omezení hovorů: Veškeré pokusy o komunikaci ze strany čísel na
tomto seznamu budou potlačeny.
Upozornění: Operátor musí podporovat tuto funkci.
3.20.4 Nastavení SIM karty B
■ Automatická aktivace SIM karty B: Slouží pro výběr automatické
aktivace/deaktivace SIM karty B.
■ Zapnutí/vypnutí SIM karty B: Slouží pro manuální zapnutí/vypnutí funkce SIM karty B.
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■

Změna SIM karet: Slouží pro výběr aktivace/deaktivace funkce

změny SIM karet.
Například po restartování telefonu neměňte SIM karty. SIM karta B se
stane SIM kartou A a SIM karta A se stane SIM kartou B.
■ Automatický výběr SIM karty při zapnutí: Slouží pro výběr aktivace či deaktivace této funkce.
3.20.5 Nastavení sítě
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
■ Výběr sítě:
Automaticky: Slouží pro automatické vyhledání a připojení se
do dostupné sítě.
Manuální: Slouží pro manuální vyhledání dostupné sítě ze
seznamu.
■ Preferovaná síť: Zobrazí seznam sítí nastavených uživatelem.
■ GPRS spojení: Vybere mezi obvyklým a požadovaným spojením.
3.20.6 Zabezpečení
Zde můžete nastavit bezpečnostní možnosti Vašeho telefonu.
Tím můžete předejít zneužití Vašeho telefonu a SIM karty.
■ Uzamčení SIM karty:
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Číslo PIN: Číslo PIN může zabránit neoprávněnému použití Vaší SIM
karty. Vstupte do podmenu “Uzamčení SIM karty”.
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■ Pokud je „Uzamčení SIM karty“ nastaveno na vypnuto a Vy jej
chcete aktivovat, vložte číslo PIN. Příště, až zapnete telefon, budete
vyzvání k zadání kódu PIN.
Pokud chcete „Uzamčení SIM karty“ vypnout, zvolte jeho deaktivaci.
Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód, Vaše
SIM bude uzamčena. Následně budete vyzvání k zadání čísla PUK pro
znovuodemčení SIM karty. PIN a PUK číslo Vám byli dodány společně
s kartou SIM. Pokud je nemáte, kontaktujte svého operátora. Původní
nastavení PIN čísla je obvykle 1234. Toto číslo byste měli co nejrychleji změnit.
Zámek telefonu:
Zámek telefonu zabraňuje nepovolenému používání Vašeho telefonu.
Vyberte „Zámek telefonu“ a zadejte heslo, kterým bude telefon
chráněn. Příště, až zapnete telefon, budete vyzvání k zadání kódu telefonu.
Upozornění: Původní nastavení kódu telefonu je 1122. Toto číslo byste
měli co nejrychleji změnit.
■ Zámek kláves: Pokud zrovna telefon nepoužíváte, může se automaticky zablokovat používání kláves. Na výběr z těchto intervalů: 5
sec, 30sec, 1min, 5min a nezamykat.
■ Pevné vytáčení:
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Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená
na SIM kartě. Tato funkce vyžaduje kartu SIM, která umožňuje ukládat čísla pro pevné vytáčení. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna
kódem PIN2.
Vstupte do podmenu “ Pevné vytáčení”, kde můžete provést následující nastavení:
Režim: Po vložení kódu PIN2 můžete zapnout/vypnout funkci
pevného vytáčení.
Seznam pro pevné vytáčení: Když se zobrazí seznam pro
pevné vytáčení, můžete využít požadovaných operací. Pokud
je seznam prázdný, můžete stisknout levou horní klávesu
„Přidat“ a tím upravit jméno a číslo pro pevné vytáčení.
Upozornění: Pro zapnutí/vypnutí funkce pevného vytáčení potřebujte
zadat kód PIN2. Pro získání PIN2 kódu kontaktujte svého operátora.
Po zapnutí funkce pevného vytáčení se v telefonním seznamu zobrazí
pouze čísla ze seznamu pevného vytáčení.
Omezení vytáčení:
Upozornění: SIM karta B nepodporuje tuto funkci.
Když je tato funkce aktivní, můžete vytáčet pouze čísla, která jsou zaznamenána v seznamu „Omezení vytáčení“.
■ Změna hesla: Slouží pro změnu hesla. Zahrnuje změnu PIN1,PIN2
a kódu telefonu.
Upozornění: Některé funkce potřebují podporu operátora.
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3.20.7 Obnovit nastavení
Obnoví tovární nastavení telefonu. Pro zvolení této možnosti
je potřeba zadat správný kód telefonu. Tento kód je nastaven na 1122.
3.20.8 Zvukové efekty
Slouží k nastavení zvukových efektů pomocí audioekvalizéru. Ekvalizér lze nastavit na různé profily (rock, basy, pop, klasická
hudba apod.).
3.21 Profily
Vstupte do menu “Uživatelské profily“, kde máte možnost
prohlížet a upravovat profily: “Normální”, “Schůze”, “Venku”,
“Uvnitř”, “Sluchátka” a “Ticho”.
Můžete vybrat aktivaci nebo úpravu nastavení jednotlivých profilů.
Normální: Pro využití za běžných podmínek.
Schůze: Telefon přejde do diskrétního režimu.
Venku: Pro využití ve hlučném prostředí.
Uvnitř: Pro využití v tišším prostředí.
Sluchátka: Pokud připojíte k telefonu sluchátka, přepne se automaticky
do režimu „Sluchátka“.
Tichý: V pohotovostním režimu můžete vypnout zvuky telefonu
dlouhým stisknutím „#“. Dalším dlouhým stisknutím zvuky telefonu
opět zapnete.
■ Aktivace: Slouží pro aktivaci vybraného profilu.
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■ Úprava profilu: Zahrnuje nastavení hlasitosti, vyzváněcího tónu,
typu vyzvánění, opakování vyzvánění, zvuků pro upozornění a přijetí
hovoru libovolnou klávesou.
3.22 Klávesové zkratky
Toto menu slouží pro nastavení klávesových zkratek.
Klávesové zkratky můžete přidávat, upravovat, mazat, vymazat všechny
zkratky či je dočasně vypnout.
3.23 Správce souborů
Slouží pro správu Vašich souboru. Pomocí horní levé klávesy můžete
vyvolat následující podmenu:
Otevřít: Slouží pro zobrazení obsahu souboru.
Vytvořit složku: Slouží pro vytvoření nové složky.
Formát: Slouží pro výběr formátu souboru.
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4 Metody vstupu
Tento mobilní telefon Vám umožňuje využití následujících
metod vstupu: vložení písmen, vložení čísel, vložení velkých a malých
písmen pomocí T9, psaní pomocí stylusu a vložení často používaných
symbolů.
Metody vstupu můžete použít:
Při práci s SMS, MMS.
Při práci v telefonním seznamu.
Hledání jména v telefonním seznamu.
U pozdravu a jména vlastníka telefonu.
Pro pojmenování záznamu v nástrojích.
4.1 Hodnoty kláves
Pro specifikaci hodnot jednotlivých kláves se podívejte do
oddílu.
4.2. Vysvětlení metod vstupu.
Obvykle slouží Levá horní klávesa k potvrzení volby a
pravá horní klávesa k opuštění nabídky.
Navigační klávesy (šipka nahoru/dolů a vlevo/vpravo):
Obvykle jsou používány k pohybu v textu nebo pro výběr slov.
Klávesa #: Slouží k přepínání mezi metodami vstupu.
Klávesa *: Mimo schopnosti vkládání čísla, zobrazí také po
dlouhém stisknutí další symboly pro vložení.
Číselné klávesy (0-9): Číselné klávesy od 0 do 9, symbolizují čísla odpovídající klávese.
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4.2 Vysvětlení metod vstupu
Mezi různými metodami lze přepínat pomocí klávesy #.
K výběru pak můžete dostat například psaní pouze číslic, psaní pouze
velkých písmen, psaní pouze malých písmen apod.
V tomto režimu mají klávesy následující hodnoty:
Klávesa

Odpovídající znak, symbol
nebo funkce

Klávesa číslo 1

.,-?!’@:#$/_1

Klávesa číslo 2

ABCabc2

Klávesa číslo 3

DEFdef3

Klávesa číslo 4

GHIghi4

Klávesa číslo 5

JKLjkl5

Klávesa číslo 6

MNOmno6

Klávesa číslo 7

PQRSpqrs7

Klávesa číslo 8

TUVtuv8

Klávesa číslo 9

WXYZwxyz9

Klávesa číslo 0

0 a mezera

Klávesa *

Umožní
symbolů

Klávesa #

Pro změnu metody vstupu

vložení
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různých

Vysvětlení

Šipka
dolů/
vpravo

nahoru/ Slouží pro pohyb kurzoru navlevo/ horu/ dolů/ vlevo/ vpravo nebo
pro výběr slova

Levá

horní Pro potvrzení nabídky

klávesa
Pravá
klávesa

horní Pro mazání textu nebo odchod
z nabídky

Klávesa Položit

Pro návrat do pohotovostního
režimu

Obvyklé pořadí operací při vkládání písmen a čísel je následující:
■ Každá klávesa je používána pro vložení písmena odpovídajícímu vybrané klávese. Vícenásobným stisknutím klávesy vyberete požadované
písmeno. Když se kurzor pohne, můžete vložit následující písmeno.
■ Klávesa * zobrazí další symboly pro vložení; pomocí šipek můžete
vybrat Vámi požadovaný symbol a potvrdit jeho vybrání levou horní
klávesou.
■ Použijte klávesu # pro přepínání mezi metodami vstupu.
■ Stiskněte klávesu 0 pro vložení mezery.
■ Stiskněte Pravou horní klávesu pro vymazání chyb při zadávání
textu/čísel.
4.3 Metoda ručního vstupu
Při této metodě vstupu použijte Váš stylus. Mezi metodami vstupu
můžete pomocí dotykové obrazovky přepínat, stačí klikat do pruhu
pod „Napsat zprávu“ (v horní části obrazovky). ABC indukuje psaní
velkých písmen, abc indikuje psaní malých písmen, 123 indikuje psaní
číslic. Pro smazaní slova stačí využít pravou horní klávesu.
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5 T-flash karta
Karta T-Flash se používá pro zvýšení objemu paměti telefonu.
5.1Vyjmutí a vložení T-flash karty

Otvor pro vložení T-flash karty se nachází na pravé straně
telefonu. Vložte T-flash kartu tak, jak je naznačeno na obrázku. Jemně
ji zasuňte dovnitř. Netlačte ji příliš prudce, aby nedošlo k jejímu
poškození.
Upozornění: Jakmile T-flash kartu do telefonu vložíte,
je připravena k použití. Pokud je telefon zapnutý při vkládání nebo
vyjímání, je vhodné telefon vypnout a znovu zapnout.
5.2 Použití T-flash karty
Před použitím T-flash karty není potřeba provádět žádná
nastavení. Ta už jsou do telefonu vložena výrobcem.
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Využití paměti telefonu pro T-flash: Když T-flash kartu
vložíte poprvé, bude třeba nastavit následné ukládání dat na paměťovou
kartu (např. přehrávač hudby, videa, videokameru, fotoaparát a nahrávač
zvuků).
Použití jako U-disk: Slouží pro přenos dat mezi počítačem a telefonem
přes USB rozhraní. Pro tento přenos stačí využít napájecí kabel.

6 Řešení problémů
Při jakékoli neobvyklém chování telefonu se podívejte do
následující tabulky.
Problém
Slabý příjem

Příčina

Jak to opravit

Používání telefonu v Pokuste se vyhnout
oblastech
s
nízkým
této situaci.
pokrytím signálu (např.
v blízkosti vysokých budov, ve sklepě).
Používání
mobilního Pokuste se vyhnout
této situaci.
telefonu, když je síť
zaneprázdněná (v průběhu
špičky, když jsou linky
přetížené).
Velká

vzdálenost
vysílače.
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od Můžete
požádat
operátora o poskytnutí mapy oblastí
se signálem.

Ozvěna nebo hluk Způsobena
slabým Pokud se podmínky
signálem a situací okolí. změnily, zavěste
Některé volané oblasti a vytočte znovu.
Spojení bude lepší.
mají slabší spojení.
Zkracování poho- Pohotovostní doba je Pokud se nacházíte
tovostní doby
závislá na stavu sítě.
v oblasti s velmi
slabým
příjmem
signálu,
vypněte
telefon.
Baterie

potřebuje
vyměnit.

Vyměňte baterii.

Když se Vám nedaří zís- Přesuňte se do
kat signál, telefon se oblasti se silnějším
bude snažit nalézt signál signálem nebo telefon vypněte.
i přesto, že ztrácí velké
množství energie (to ale
snižuje stav baterie).
Telefon
nelze
zapnout

Baterie je vybitá.

Dobijte baterii.

Závada SIM karty

SIM karta je zničená.

Kontaktujte svého
operátora.

SIM

karta je špatně Pokuste se SIM karvložena.
tu vložit správně.

Na povrchu kovové části Použijte
čistou
SIM karty je nečistota.
tkaninu
pro
vyčištění kovové
části SIM karty.
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Neschopnost spo- Vypršela doby planosti Kontaktujte svého
jení se sítí
Vaší SIM karty.
operátora.
Jste mimo oblast GSM Kontaktujte svého
služeb.
operátora.
Slabý signál.

Nelze volat

Přesuňte se do
oblasti se silnějším
signálem a zkuste
spojení navázat znovu.

Používání funkce „pevné Zrušte funkci „pevytáčení“.
vné vytáčení“.

Nesprávné číslo Třikrát za sebou jste za- Kontaktujte svého
PIN
dali špatný kód PIN.
operátora.
Nelze nabíjet bat- Baterie nebo adaptér jsou Vyměňte baterii či
erii
zničeny.
adaptér.
Dobíjení v prostředí Změňte prostředí
dobíjení.
s teplotou nižší než 10°Cnebo vyšší než
55°C.
Slabý kontakt.

Zkontrolujte, zda je
konektor správně
zapojen.

Nelze přidat nové Paměť telefonního sez- Smažte některý z
kontakty do tel.
namu je plná.
Vašich kontaktů.
seznamu
Nelze
nastavit Váš operátor nepod- Kontaktujte svého
některé funkce
poruje Vámi požadované
operátora.
funkce nebo jste si o ně
nezažádali.
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Závěrem

Volání ze dvou SIM karet:
Tento telefon podporuje telefonování ze dvou SIM karet
zároveň. Při používání hlavní SIM karty pro telefonování můžete také
přijímat hovory ze SIM karty B.
Když právě hovoříte a máte další hovor, Váš telefon zavibruje nebo vydá zvukové upozornění. Můžete zvednout kterýkoli z hovorů,
druhý hovor zůstane pozdržen. Pro přijetí pouze jednoho z hovorů
můžete vybrat „Ukončení jednoho hovoru“ v podmenu „Možnosti“.
Pokud stisknete klávesu „Zavěsit“, ukončí se oba hovory.
Tento telefon má dvě vytáčecí tlačítka. Klávesa „Volat“
slouží pro SIM kartu A, levá horní klávesa slouží pro SIM kartu B.
V pohotovostním režimu stiskněte pro zobrazení odchozích hovorů
jedno z těchto tlačítek.
Levá horní klávesa má více funkcí. Slouží jako vytáčecí
klávesa v „Seznamu hovorů“, na pohotovostním displeji a v telefonním seznamu. Kromě toho slouží jako klávesa pro přijetí příchozího
hovoru.
Pokud byl na SIM kartě B přijat hovor, zobrazí se na ni i
informace o tomto hovoru.
SIM karta B nepodporuje pozdržení hovoru nebo nový hovor.
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V „Seznamu hovorů“ můžete vybrat „Vytáčení ze SIM
karty B“. Seznam zahrnuje jak zmeškané hovory, tak hovory příchozí
i odchozí nebo možnosti volání. Seznam hovorů zahrnuje hovory ze
SIM karty A i B. Pokud je zaznamenaný hovor hovorem ze SIM karty
B, objeví se ikona SIM karta B.
Mezi SIM kartou A i B můžete libovolně přepínat.
Upozornění: SIM karta B nepodporuje některé funkce.
Zpráva:
Pokud máte zprávu ze SIM karty B, objeví se upozornění, že
zpráva se nachází na SIM kartě B.
Telefonní seznam:
Telefonní seznam zahrnuje záznamy jak ze SIM karty A, tak
ze SIM karty B. U záznamu ze SIM karty B se objeví malé písmeno
„b“.
Z rychlé nabídky telefonního seznamu můžete, kromě jiného, vybrat „Poslat zprávu ze SIM karty B“.
Bezpečnostní informace:
Ještě před tím, než budete užívat náš výrobek, Vám
doporučujeme pečlivě si přečíst tento návod, zejména pak bezpečnostní
zásady. Nyní si některé z nich shrneme.
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Nepoužívejte telefon během řízení auta, v letadlech či nemocnicích. Pokud užíváte kardiostimulátor, udržujte od něj telefon ve
vzdálenosti alespoň 30 cm.. Pokud se nacházíte v místech s nebezpečím
výbuchu, vypněte Váš mobilní telefon.
Vždy se řiďte pokyny v této příručce. Používejte pouze
originální příslušenství podporované naší společností. Nedodržením
zásad z této příručky může dojít k zániku záruky či dokonce Vašemu
zranění.
Tento přístroj splňuje všechny Evropské normy, včetně Evropské smlouvy o elektromagnetismu 89/336/EEC či Nízkonapěťovou
směrnici 72/23/EEC.
Pokud je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci. Pro ochranu populace jsou stanoveny limity, které určují povolené
působení rádiových vln na člověka. Pokud telefon používáte podle
doporučení z této příručky, je podle současného vědeckého výzkumu
bezpečný. Limitní hodnota tzv. specifické míry absorpce (SAR) je 2
W/kg . Tato hodnota stanovuje základní míru bezpečí v zájmu lepší
ochrany uživatele.
V každém případě můžete snížit vystavování se rádiovým
vlnám, a to zkracováním častosti a délky vašich hovorů, používáním
hands-free či ponecháváním Vašeho telefonu v krytu.
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Životní prostředí:
Odpad, označený tímto symbol nevhazujte do komunálního
odpadu! Musí být zlikvidován podle platných nařízení pro likvidaci
elektronických výrobků.

Normy Evropské unie:
Zaručujeme, že tento telefon splňuje nezbytné a další
jiné požadavky EU nařízení 1999/5/CE týkající se rozhlasových a
telekomunikačních zařízení.

Používání tohoto mobilního telefonu je povoleno v celé Evropské unii.
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