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Pro va¹i bezpeènort
Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i
protizákonné.
Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO
PROVOZU PØEDEV©ÍM
S pøístrojem dr¾eným v ruce
netelefonujte za jízdy; v¾dy nejprve
zaparkujte vozidlo.

BÌHEM POBYTU VE
ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH
TELEFON VYPNÌTE
Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a
naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù
a zaøízení telefon v¾dy vypnìte.

TELEFON POU®ÍVEJTE
ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE
KONSTRUOVÁN
Telefon pou¾ívejte v normální poloze (u
ucha). Zbyteènì se nedotýkejte jeho
antény.

PØI DOPLÒOVÁNÍ POHONNÝCH
HMOT TELEFON VYPNÌTE
Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici.
Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných
hmot a jiných hoølavin.

V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE
PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON
VYPNÌTE
Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst,
kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte
pøíslu¹ná pravidla a naøízení.
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KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalaci nebo opravu telefonu smí
provádìt pouze kvalifikovaný servisní
pracovník.

V LETADLE TELEFON V®DY
VYPNÌTE
Pøi provozu mobilního telefonu mù¾e
docházet k interferencím. Pou¾ívání
mobilního telefonu v letadle je
nezákonné.

INTERFERENCE
Pøi provozu mobilního telefonu mù¾e
docházet k interferencím, které
nepøíznivì ovlivòují jeho funkci.

PØÍSLU©ENSTVÍ A BATERIE
Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství
a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní
pøíslu¹enství.

PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøed pøipojením k jinému zaøízení si
peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace
v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení.
Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

VOLÁNÍ

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a
zda se nachází v oblasti pokryté
slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo
(vèetnì smìrového pøedèíslí) a
stisknìte tlaèítko
. Hovor ukonèete
stisknutím tlaèítka
. Pro pøíjem
hovoru stisknìte tlaèítko
.

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda
se nachází v oblasti pokryté slu¾bami
sítì. Na nìkolik sekund podr¾te stisknuté
tlaèítko
a vyma¾te displej. Zadejte
èíslo tísòového volání a stisknìte tlaèítko
. Udejte svou polohu. Hovor
neukonèujte, dokud k tomu nejste
vyzváni.

Pou¾ití této pøíruèky
Mobilní telefon, popisovaný v této pøíruèce, je
schválen pro pou¾ívání v síti GSM. Souhrn
slu¾eb, popisovaných v této pøíruèce, se nazývá
sí»ové slu¾by (Network Services). Jedná se o
slu¾by nabízené provozovateli lokálních sítí.
Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì
vyu¾ijete, musíte je pøedplatit u va¹eho
provozovatele sí»ových slu¾eb.
VÝSTRAHA!
Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a
pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu.
Pou¾ívání jiných typù zpùsobí zru¹ení osvìdèení
nebo záruk, vztahujících se na telefon a mù¾e
být i nebezpeèné.

Informace o dostupnosti schválených zaøízení
získáte u va¹eho prodejce.
Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od
libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a
zatáhnìte za konektor, ne za kabel.
VÝSTRAHA!
Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen
pouze z ACH-6, CGH-5, CGH-6, LCH-6, LCM-1.
Jiné pou¾ívání zpùsobí zru¹ení osvìdèení,
vztahujících se na tento pøístroj a mù¾e být i
nebezpeèné.
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1. Rychlé seznámení s va¹ím telefonem
Klávesy
Klávesa

Popis
Zapíná a vypíná pøístroj.

+

Klávesy pro výbìr
Ka¾dá klávesa má nìkolik funkcí,
jejich poèet a jména zjistíte v dolní
èásti displeje.

+

Procházení nabídkami, podnabídkami a nastaveními. Procházení
pamìtí.
Ma¾e znaky a ukonèuje práci s
funkcemi nabídky a pamì»ovými
funkcemi.
Pøepíná mezi textovým re¾imem (ve
kterém se zadávají znaky)
a èíselným re¾imem (pro vstup
èíselných dat).
Pøi práci s nabídkou tato klávesa
poskytuje nápovìdu k aktuální funkci.
Vytáèí èíslo èi pøijímá hovor.
Pokud není zadáno ¾ádné èíslo, tato
klávesa opakuje naposledy volané
èíslo.
Ukonèuje hovor a uzavírá funkce
nabídky a pamìti.

-

Numerické a alfanumerické klávesy.
Stisknutá a dr¾ená volá va¹í schránku
záznamové slu¾by.

+

Pou¾ívají se pro vkládání speciálních
znakù a pro speciální úèely v nìkterých funkcích.
Tlaèítka pro ovládání hlasitosti.
Horní tlaèítko zvy¹uje a dolní sni¾uje
hlasitost telefonu.
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Pou¾ití ochranného krytu

Práce s krytem pøístroje

Kryt ochraòuje klávesnici va¹eho telefonu
a mù¾e být rovnì¾ pou¾ito pro pøijetí èi
ukonèení hovoru.
Pøijetí a ukonèení hovoru
Pokud vás nìkdo volá, otevøete zcela èi èásteènì kryt pøístroje. Tak bude bìhem jedné
sekundy navázáno spojení. Bìhem této prodlevy mù¾ete zru¹it hovor stiskem tlaèítka
nebo uzavøením krytu.

Kryt pøístroje lze snadno odstranit a tak
zabránit jeho po¹kození.
Pokud se kryt ne¹»astnou náhodou oddìlí od
pøístroje, mù¾ete jej nasadit zpìt lehkým zatlaèením na spodní èást pøístroje.
Viz obrázek.

Pøi sejmutém krytu si pov¹imnìte dvou konektorù:

Uzavøení krytu pøístroje ukonèí nebo odmítne
hovor. Pokud bìhem hovoru stisknete levé
tlaèítko
(Menu) a bìhem nìkolika sekund
uzavøete kryt, hovor se nepøeru¹í. Uzavøení krytu
v¾dy ukonèí práci s nabídkou a pamì-»ové
funkce.

1 Indikuje, zda je kryt otevøen èi nikoliv.
2 Pro vstup mikrofonu.
Tyto konektory, stejnì jako konektory v krytu
pøístroje, jsou dobøe kryty a neohro¾ují vás
elektrickým ¹okem.
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Prvky na displeji
Stálý svit: Obdr¾el jste krátkou zprávu
(SMS).
Blikání: Pamì» pro zprávy je zaplnìna.

Displej pøístroje zobrazuje nìkolik indikátorù,
které vás informují o stavu, ve kterém se pøístroj nachází.

ABC Telefon je v alfanumerickém re¾imu.
Mohou být vlo¾eny znaky i èíslice.

Oznamuje, ¾e jste obdr¾eli zprávu do
schránky záznamové slu¾by.

A èi B zobrazuje aktuálnì zvolenou pamì».
"A" zobrazuje pamì» karty SIM a "B"
interní pamì» telefonu.

Probíhá hovor.

D

Probíhá pøenos dat.

188 Zobrazuje jednu z následujících voleb:
pozice pamìti, nabídky, podnabídky
nebo volbu nastavení.

P a sloupec

Zobrazuje aktuální sílu signálu. Èím je
sloupec vy¹¹í, tím je signál kvalitnìj¹í.

T a sloupec

Zobrazuje stav nabití akumulátoru.
Èím je sloupec vy¹¹í, tím je stav akumulátoru lep¹í. Sloupec se pohybuje
v závislosti na stavu akumulátoru.
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2. Základní postupy pou¾ití telefonu
Vá¹ první telefonát

1 Do vypnutého pøístroje vlo¾te platnou kartu SIM.

Viz "2. Základní postupy pou¾ití telefonu - Instalace karty SIM".

2 Jestli¾e akumulátor není nabit, nabijte jej, prosím. Akumulátor nabijete jeho pøipojením
k nabíjeèce. Telefon mù¾e být pou¾it i bìhem nabíjení.
Viz "Akumulátor" na stranì 7 a "9. Akumulátory".

3 Otevøete ochranný kryt. Zapnìte telefon stiskem tlaèítka

. Jestli¾e se na displeji objeví nápis
.
Vlo¾te kód PIN:, zadejte va¹e èíslo PIN karty SIM a stisknìte levé tlaèítko
(OK) èi

4 Telefon podle informací na kartì SIM automaticky nastaví jazyk pro komunikaci s u¾ivatelem.
Chcete-li zmìnit jazyk, viz "Funkce nabídky - Nastavní telefonu (Menu 4) - Jazyk
(Menu 4 8)".

5 Zadejte kód oblasti a stisknìte klávesu

.
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Instalace karty SIM

4 Umístìte kartu SIM na své místo. Ujistìte se,
¾e sra¾ená hrana karty je v horním le-vém
rohu a ¾e zlacené kontakty smìøují dovnitø
pøístroje.

Telefon mù¾e být pou¾it pouze s platnou
miniaturní kartou SIM. Tuto kartu mù¾ete
zakoupit u provozovatele lokální sítì nebo
u va¹eho dealera.
Poznámka: Ukládejte miniaturní karty
SIM mimo dosah malých dìtí.

1 Pøed instalací karty SIM vypnìte pomocí

tlaèítka
telefon a okam¾ik poèkejte. Pak
vyjmìte akumulátor.

2 Uvolnìte pojistku v horní èásti akumulátoru

5 Kartu zajistìte pojistkou.

(na zadní stranì telefonu). Poté vysuòte
akumulátor smìrem dolù.

6 Vlo¾te akumulátor do pøístroje. Akumulátor
3 Vyjmìte akumulátor z pøístroje.
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vsuòte do telefonu (smìrem vzhùru).

Akumulátor
Vá¹ telefon je napájen akumulátorem typu LiIon. Pou¾ívejte pouze akumulátor, doporuèe-ný
výrobcem telefonu a nabíjejte jej nabíjeè-kou,
která byla rovnì¾ doporuèena výrobcem.
Pro nabíjení nového èi star¹ího akumulá-toru
pou¾ívejte nabíjeèku Fast & Light Charger
ACH-6

1 Kabel nabíjeèky zasuòte do konektoru
v dolní èásti telefonu.

Poznámka:
Dolní èást va¹eho
pøístroje mù¾e být
opatøena plastovou
krytkou. Ne¾ pøipojíte nìkterý z doplòkù k telefonu, odstraòte tuto krytku. Nezapomeòte krytku vrátit.

Zapínání

1 Stisknìte a dr¾te tlaèítko
• Prùbìh nabíjení je indikován sloupcem

v pravé èásti displeje.
• Jakmile je akumulátor plnì nabit, nabíjení

se ukonèí, sloupce se zastaví a na displeji
se krátce objeví nápis BATERIE NABITÁ.
Telefon mù¾e být bìhem nabíjení pou¾it.
Pøedpokládaná doba nabíjení akumulátoru
BLJ-2 je 1 a¾ 1,5 hodiny.

2 Jakmile je nabíjení ukonèeno, odpojte
nabíjeèku od telefonu a od sítì.

Jakmile je stav nabití akumulátoru kritický a
zbývá pouze nìkolik minut hovoru, pøístroj
zaène vydávat varovné zvuky a v krátkých
intervalech zobrazovat na displeji zprávu
BATERIE VYBITÁ. Jakmile stav nabití
akumulátoru je pro urèitou operaci pøíli¹ nízký,
objeví se na displeji souèasnì s varovným tónem
zpráva DOBIJTE BATERII a pøístroj se
automaticky vypne.

a tak telefon
aktivujte. Jestli¾e se na displeji objeví nápis
Vlo¾te kód PIN:, zadejte va¹e èíslo PIN karty
SIM a stisknìte levé tlaèítko
(OK) nebo
.

• Uchopte telefon normálním zpùsobem tak,

aby anténa smìøovala vzhùru pøes va¹e
rameno.
• Je-li mobilní telefon vybaven výsuvnou

anténou, zcela ji vysuòte. Stejnì jako u
jiných pøístrojù pracujících na bázi
rádiového pøenosu, nedotýkejte se antény,
je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou
mù¾e ovlivnit kvalitu pøíjmu a mù¾e
zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz
potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo
zapotøebí.
• Telefon mù¾e vysílat a pøíjímat telefonní

hovory pouze v pøípadì, ¾e je zapnut,
má platnou kartu SIM a nachází se v oblasti
celuární sítì.

2 Je-li tøeba zmìnit komunikaèní jazyk,

navolte jej stiskem tlaèítka Menu 4 8.

VÝSTRAHA!
Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání
mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je
mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.
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Pøístupové kódy
Existuje nìkolik pøístupových kódù, které
pou¾ívá telefon a karta SIM. Tyto kódy vám
umo¾òují zabránit neoprávnìnému pøístupu
k telefonu a kartì SIM.
Jestli¾e se rozhodnete je pou¾ít, zadejte kód (na
displeji se budou objevovat hvìzdièky) a
(OK). Pokud se pøi
stisknìte levou klávesu
zadávání kódu zmýlíte, mù¾ete klávesou
znaky odstranit.
Poznámka: Vyhnìte se prosím zadáváni
kódù, podobným èíslùm tísòového volání.
Bezpeènostní kód (5 èíslic)
Bezpeènostní kód (security code) je dodáván
spolu s telefonem na kartì Identification Sticker
v krabici telefonu. Bezpeènostní kód vám
umo¾òuje pøístup k dal¹ím funkcím telefonu.
Kód udr¾ujte na bezpeèném místì, oddìlenì od
telefonu.
Zadáte-li pìtkrát za sebou nesprávný bezpeènostní kód (CHYBNÝ KÓD) telefon bude
následujících pìt minut ignorovat va¹e pokusy o
zadání kódu.

Zadáte-li tøikrát za sebou chybný kód PIN,
kód bude znièen a nebude mo¾no jej ji¾ nikdy
pou¾ít. Na takto znièený kód PIN pou¾ijte kód
PUK.
Kód PIN2 je souèástí pouze nìkterých karet SIM.
Kód PIN2 je vy¾adován pro pøístup pouze
k nìkterým funkcím, napøíklad èítaèùm, které
ov¹em musí být podporovány kartou.
Kód PUK a PUK2 (8 èíslic)
Kód PUK (Personal Unblocking Key) je souèástí
karty SIM.
Kód je vy¾adován poka¾dé, kdy¾ chcete
odemknout blokovanou kartu SIM.
Kód PUK2 je souèástí pouze nìkterých karet
SIM.
Kód je vy¾adován poka¾dé, kdy¾ chcete
odemknout blokovanou kartu PIN.
Více informací získáte u svého provozovatele
lokální sítì.
Heslo pro omezení (4 èíslice)
Toto heslo je vy¾adováno pouze pøi pøístupu ke
slu¾bám sítì. Heslo získáte od svého provozovatele lokální sítì.

Kódy PIN a PIN2 (od 4 do 8 èíslic)
Kód PIN (Personal Identity Number) je sou-èástí
karty SIM. Ochraòuje kartu SIM pøed
neoprávnìným pou¾itím.
Jakmile se na displeji objeví ¾ádost o kód PIN,
(OK)
zadejte jej a stisknìte levé tlaèítko
èi
.
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3. Základni funkce
Telefonování

Vytáèení One-Touch

Zadejte kód oblasti, telefonni èíslo a stisknìte
klávesu
.

Stisknìte a dr¾te klávesu pamì»ové buòky
(2 -9).
Telefon zapoène vytáèet èíslo, na displeji se
objeví volané èíslo a zpráva Vytáèím.

Mezinárodní hovory
Dvakrát rychle stisknìte tlaèítko
. Objeví se
znak +.
Zadejte kód zemì, kód oblastí, telefonní èíslo a
stisknìte klávesu
.
Oprava chybnì zadaných hodnot
Sma¾te naposledy zadaný znak klávesou
Chcete-li smazat celý displej, stisknìte a
dr¾te klávesu
.

.

Tuto funkci mù¾ete zpøístupnit volbou
Menu 3 7.

Klávesy pro snadné volání
Máte-li naprogramovány a aktivovány klávesy
pro výbìr tak, aby vyhovovaly nastavení rychlému vytáèení (Menu 3 8), mù¾ete vytáèet
pøedem pøipravená èísla jednodu¹e tak, ¾e
stisknete správnou výbìrovou klávesu.
Vytoèení èísla pomocí snadného vytáèení:

Telefonování s pou¾itím ulo¾ených
èísel

1 Stisknìte klávesu pøíslu¹ející osobì, kterou
chcete volat.

Popis práce s ulo¾enými telefonními èísly a
jmény naleznete v oddíle Pamì»ové funkce.
Vytoèení naposledy volaného èísla
Jsou-li na displeji nìjaká data, sma¾te je stiskem a podr¾ením klávesy
. Pak dvakrát
zmáèknìte klávesu
.
Rychlé vytáèení èísel
Zadejte èíslo pamì»ové buòky (1-9), ve které je
ulo¾eno telefonní èíslo.
Stisknìte
.
Klávesa pro Záznamovou slu¾bu 1
Stisknìte a dr¾te klávesu
.
Telefon vytoèí èíslo va¹í schránky pro hlasovou
po¹tu.

• Jakmile je vytáèení zahájeno, mù¾ete pra-

covat s pamì»ovými funkcemi pomocí
levé
(Menu) nebo pravé
(Pamì»)
klávesu.
Poznámka: Jestli¾e stisknete
nebo
jinou klávesu, výbìrové klávesy budou doèasnì
pøepnuty do standardního re¾imu.

Telefonní èíslo schránky musí být ulo¾eno
pomocí volby Menu 2 7 7.
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Pøíjem hovoru
Jestli¾e vás nìkdo volá, telefon bude kromì
standardního zvonìní je¹tì zobrazovat blika-jící
zprávu HOVOR v horní èásti displeje. Jestli¾e obdr¾íte data nebo fax, telefon zobrazí
zprávu HLASOVÉ A DATOVÉ VOLÁNÍ nebo
HLASOVÉ A FAXOVÉ VOLÁNÍ. Je-li volající
identifikován, je zobrazeno jeho èíslo (pøíp.
jméno, pokud je ulo¾eno v pamìti telefonu) a
text VOLÁ.
Stisknìte klávesu
nebo otevøete kryt
pøístroje.
Hovor ukonèete klávesou
nebo uzavøením
krytu pøístroje.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce
blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání
na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v
telefonním pøístroji (napø.112 nebo jiná oficiální
èísla tísòových volání).

Rychlé zti¹ení
Pro pøíchozí hovory mù¾ete uvést telefon do
re¾imu Tiché následující posloupností stisku
tlaèítek:
S prázdným displejem stisknìte levou
klávesu
(Menu) a poté do dvou sekund
klávesu
.

Pøíjem hovoru stiskem libovolné klávesy
Je-li aktivováno Menu 3 4, mù¾ete hovor pøijmout stiskem libovolné klávesy (vèetnì kláves
pro ovládání hlasitosti); s vyjímkou
kláves
a
.

Nastavení hlasitosti telefonu
Hlasitost telefonu mù¾ete nastavit klávesami na
levé stranì pøístroje. Klávesa "¹ipka vzhùru"
hlasitost zvy¹uje a "¹ipka dolù" ji sni¾uje.

Poznámka: Tento tichý re¾im je doèasný
a nemá vliv na stálou volbu typu vyzvánìní.
Pro uvedení telefonu do výchozího nastavení
stisknìte levou klávesu
(Menu) a poté do
dvou sekund klávesu
. Pøípadnì vypnìte a
znovu zapnìte telefon.
Viz dále Menu 10, Nastavení vyzvánìní.

Zámek klávesnice
Zámek klávesnice zabraòuje nechtìnému stisku
klávesy, vèetnì klávesy .
Uzamèení klávesnice:
Je-li displej prázdný, stisknìte levou klávesu
(Menu) a poté dvì sekundy podr¾te klávesu
.
Odemèení klávesnice:
Stisknìte levou klávesu
(Zapnout) a poté
dvì sekundy podr¾te klávesu
.
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4. Funkce, pou¾itelné v prùbìhu hovoru
Vá¹ telefon nabízí funkce, které mù¾ete pou¾ít i
bìhem hovoru. Tyto funkce jsou dostupné
stiskem levé klávesy
(Menu). Seznam funkcí:
Mute/Unmute
Zapíná a vypíná mikrofon telefonu i externí
mikrofony.
Send DTMF
Systém Dual Tone Multi Frequency vám
umo¾òuje komunikovat se záznamníky, poèítaèi øízenými telefonními systémy atd. Vytoète po¾adované telefonní èíslo, zvolte pøíkaz
DTMF a zadejte pamì»ové místo, ze kterého
chcete odeslat tóny DTMF.
Hold/Unhold
Umo¾òuje vám doèasnì odstavit aktivní telefonní hovor a uskuteènit hovor jiný. Po ukonèení nového hovoru bude pùvodní hovor automaticky opìt aktivní.
Drop call
Ukonèí aktivní hovor.

Swap
Tato funkce je dostupná, máte-li aktivní a odstavený hovor. Funkce Swap pøepne aktivní a
odstavený hovor.

Konference/Soukromé
Tato funkce umo¾òuje vyvolat konferenèní
volání a¾ se ¹esti úèastníky. Zvolením
Konference mù¾ete do konference pøipojit dal¹í
úèastníky. Chcete-li s nìkterým úèastníkem hovoøit soukromì, zvolte Soukromý a
vyberte dotyènou osobu.
Pøepojit
Pokud máte jeden dr¾ený a jeden aktivní hovor,
zvolením Pøepojit dosáhnete pøepojení obou hovorù k sobì a odpojení se od obou
hovorù.
Data/Hovor
V prùbìhu datového volání mù¾ete zvolením
Hovor pøepnout na hlasové volání, nebo zvolením Data pøi hovoru pøepnout do datového
re¾imu.
Bli¾¹í informace, viz dokumentace k va¹emu
datovému adaptéru, datové nebo faxové
aplikaci.
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5. Pamì»ové funkce
Telefonní èísla a odpovídající jména mù¾ete
ukládat do pamìti karty SIM (je indikováno
symbolem "A" v levém horním rohu) nebo
telefonu (indikováno symbolem"B"). Mezi
pamì»ovými buòkami mù¾ete pøepínat po-mocí
funkcí Menu 6 1.
Poèet standardních pamì»ových bunìk na kartì
SIM je závislý na druhu karty. Stejnì promìnná
je délka jména a èísla, které mù¾e pamì»ová buòka uchovat.
Vá¹ telefon nabízí 50 standardních bunìk od 1
to 50. Ka¾dá z tìchto bunìk mù¾e obsahovat a¾
16 znakù a telefonní èíslo a¾ 30 èíslic.

Ulo¾ení telefonního èísla se jmé-nem

1 Zadejte telefonní èíslo.
2 Stisknìte a tak zvolte alfanumerický
re¾im.

3 Zvolte klávesu oznaèenou písmenem, kte-ré

chcete. Stisknete-li ji jednou, zadáte první ze
znakù, dvakrát druhý atd. Chcete-li zadat
malá písmena, stisknìte a dr¾te klávesu,
dokud se znak nezmìní na malé písmeno.
Standardnì se v¹echna dal¹í pís-mena
zadávají malými písmeny; dokud nestisknete
a nepodr¾íte klávesu znovu.

4 Dal¹í písmena zadejte stejným zpùsobem.

Dostupné znaky jsou tyto:
1

- ? ! , . : “ ‘ & $ £ ( ) / % @_1

2abc

ABC2ÄÅÀÁÃÂÆÇ

3def

DEF3ÈÉËÊ

4ghi

G H I 4 ÐÌ Í Î Ý

5jkl

JKL5

6mno

MNO6ÑÖÒÓÔØÕ

7pqrs

PQRS7ßÞ

8tuv

TUV8ÜÙÚÛÛ

9wxyz

WXYZ9

0

0

#

mezera

5 Stisknìte a dr¾te pravou klávesu

(Pamì»)

dokud telefon nezobrazí hlá¹ení UCHOVÁNO.
NEBO

1 Zadejte telefonní èíslo a jméno.
2 Stisknìte a dr¾te pravou klávesu
(Pamì»).

3 Stisknìte levou klávesu
4 Stisknìte levou klávesu

Zadáváte-li stejné písmeno dvakrát (nebo
písmeno stejné klávesy), nemusíte èekat na
kurzor. Stisknìte
a volte dal¹í pís-meno.
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(Uchovat).
(OK) nebo první

klávesu po¾adovaného telefonního èísla a
levou klávesu
(OK).

Telefonování s vyu¾itím èísel
v pamìti
Chcete-li vytoèit èíslo zadáním jeho jména:

1 Stisknìte pravou klávesu (Pamì»).
2 Zadejte jméno nebo nìkolik poèáteèních
znakù jména.

3 Stisknìte pravou klávesu

(Hledat).

Objeví se seznam jmen.

4 Tímto seznamem mù¾ete procházet klá-

vesami
a
. Stiskem levé
se
zobrazí nabídka: Pøemístit, Odeslat, Vytoèit,
Zobrazit, Upravit, Smazat. Pravá klávesa
(Dal¹í) zobrazí dal¹í tøi jména.

Vyhledání v pamìti
Telefon vám umo¾òuje vyhledat jméno nebo
èíslo pomocí procházení pamì»ovými buòka-mi
namísto pøímého zadání èísla. Toto je u¾i-teèné
napøíklad v okam¾iku, kdy chcete pøedat vá¹
hovor jiné stanici nebo poslat textovou zprávu.
Pøi výzvì Vlo¾te èíslo: vyberte èíslo pomocí
kláves
a
. Stiskem
získáte
odpovídající jméno.Stisknìte levou klávesu
(OK).

Vizitka

Odeslání vizitky
Stisknìte pravou klávesu

1
2 Stisknìte pravou klávesu

(Pamì»).
(Hledat).

Zobrazí se seznam jmen.

3 Vyberte jméno a èíslo, které chcete odeslat.
Stisknìte levou klávesu
(Volba) a
zobrazí se: Pøesunout, Odeslat, Vytoèit,
Zobrazit, Upravit, Smazat. Zvolte Odeslat a
stisknìte levou klávesu
(OK).

4 Za výzvu Vlo¾te èíslo: zadejte telefonní èíslo
pøíjemce a stisknìte levé

(OK).

Telefon zobrazí èíslo a po úspì¹nì provedeném odeslání zprávu VIZITKA ODESLÁNA.
Obdr¾ení vizitky
Pokud telefon obdr¾í krátkou zprávu SMS,
obsahující telefonní èíslo a jméno, zobrazí se
zpráva VIZITKA OBDR®ENA.

1 Pro pøíjem zprávy stisknìte (Pøijmout).
2 Potvrïte pøíjem jména a telefonního èísla
klávesou

(OK).

3 Zobrazí se zpráva ULO®IT DO BUÒKY a èíslo
volné pamì»ové buòky. Stisknìte levé
(OK) pro schválení nabízené mo¾nosti.

Nechcete-li ulo¾it vizitku do pamìti, stisknìte
(Zpìt).

Telefon vám dává mo¾nost odesílat a pøijímat
krátké zprávy SMS, obsahující jména a telefonní
èísla.
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Definování po¾adovaného
vyzvánìcího tónu pro telefonní èíslo
Telefon je mo¾né nastavit tak, aby v pøípadì
pøíchozího hovoru z urèitého telefonního èísla,
vyzvánìl urèitým tónem:

1 Stisknìte levou klávesu
2 Stisknìte pravou klávesu

(Pamì»).
(Hledat).

Zobrazí se seznam jmen.

3 Vyberte jméno nebo èíslo, pro které chcete

nastavit vyzvánìcí tón a stisknìte levou
klávesu
(Volba). Zobrazí se mo¾nosti:
Pøemístit, Odeslat, Vyzvánìní, Zobrazit,
Upravit, Smazat. Zvolte Vyzvánìní a
stisknìte levou klávesu
(OK). Zobrazí se
seznam vyzvánìcích tónù.

4 Vyberte po¾adovaný vyzvánìcí tón a

stisknìte levou klávesu
(OK).
Va¹e volba se zobrazí pøed jménem nebo
èíslem.

Pøejete-li si vrátit volbu zpìt na výchozí
nastavení, vyberte ze seznamu tónù typ
Standard.

Buòky pro automaticky ulo¾ená èísla
Pamì» volaných èísel (buòky L0- L9)
Telefonní èísla, která byla naposledy volána
jsou ulo¾ena v pamìtech L0 to L9. Buòka, ve
které je èíslo ulo¾eno se zobrazuje v pravém
horním rohu displeje. Prohlí¾et si takto ulo¾ená
èísla mù¾ete po stisku
klávesami
a
.
Stiskem levé klávesy
(Volba) zobrazíte
nabídku: Pøemístit, Upravit, Smazat. Viz Menu 1
1.
Pamì» neuskuteènìných hovorù
(buòky U0-U9)
Telefon uchovává i deset naposledy volaných
èísel, na které se nepodaøilo dovolat. Tato funkce
musí být podporována va¹í sítí. Poté co vás
telefon informuje o neuskuteènìném hovoru,
stisknìte
(Seznam). Seznamem tìchto èísel
mù¾ete procházet klávesami
a
.
Seznam zobrazíte i pomocí Menu 1 3
Pamì» pøijatých hovrù (buòky A0- A9)
Telefon mù¾e rovnì¾ uchovávat a¾ deset telefonních èísel, ze kterých jste byl naposledy
volán. Tuto funkci musí opìt podporovat sí».
Seznam èísel získáte pod Menu 1 2.
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6. Pou¾ití nabídky
Telefon nabízí seznam funkcí, které vám
umo¾ní vyu¾ít telefon podle va¹ich pøedstav.
Funkce jsou uskupeny v nabídkách a podnabídkách, které se objevují po aktivaci nabídky.
V ka¾dé nabídce a podnabídce mù¾ete nasta-vit
a pozdìji zmìnit nastavení pøíslu¹ející
funkce.
Nabídkami a podnabídkami mù¾ete procházet a
polo¾ky volit pøímo nebo pou¾ít klávesovou
zkratku.

Pøímá volba z nabídky

1 Stisknìte levou klávesu
2 Tlaèítkem

èi
procházejte polo¾ky
nabídky, dokud nenaleznete po¾adovanou
funkci.

4 Stisknìte levou klávesu

Nápovìda
Vìt¹ina funkcí je opatøena nápovìdou, která
funkci krátce popisuje a vysvìtluje.

Nápovìdu opustíte stiskem pravé klávesy

(Zvolit) a vyberte

tak polo¾ku. Jestli¾e nabídka obsahuje
podnabídku, zvolte polo¾ku z této
podnabídky pomocí klávesy
nebo

(Menu) a odpoStisknìte levou klávesu
vídající èíslo nebídky, podnabídky èi nastavení.
Jako pøíklad mù¾ete zkusit aktivovat funkci
One-Touch (jednodotykového) vytáèení stiskem
(Menu) a 3 7 1.

Chcete-li zobrazit nápovìdu k urèité funkci,
zvolte nejprve tuto funkci. Poèkáte-li 5 sekund a
nebo stisknete klávesu
, zobrazí se
nápovìda. Jestli¾e její text je del¹í ne¾ tøi øádky,
stisknìte klávesu
znovu.

(Menu) a

aktivujte tak nabídku.

3 Stisknìte levou klávesu

Chcete-li aktivovat funkci pomocí klávesové
zkratky:

(Zpìt).

Sí»ové slu¾by
.

(Zvolit). Aktu-

ální nastavení funkce bude zvýraznìno.

5 Pomocí kláves

a
vyberte po¾adované nastavení funkce. Stiskem levé klá-vesy
(OK) aktivujete podnabídky a volíte
nastavení. V nìkterých pøípadech bude
po¾adováno zadání pøístupového kódu
výzvou Bezpeèn. kód:, Vlo¾te kód PIN:, èi
Vlo¾te kód PIN2:. Zadejte pøíslu¹ný kód a
stisknìte levou klávesu
(OK).

Poznámka: Pravá klávesa
(Zpìt) vrací
nabídku o úroveò vý¹e beze zmìny nastavení a
klávesa
opou¹tí nabídku.

Klávesové zkratky
V¹echny nabídky, podnabídky a nastavení jsou
oèíslovány. Toto èíslo je uvedeno v pravém
horním rohu displeje.

Nìkteré z funkcí nabídky jsou slu¾by sítì. Tyto
funkce jsou dostupné pouze pokud je posky-tuje
va¹e lokální sí». Chcete-li pou¾ít slu¾eb sítì,
musíte si nejprve jejich pou¾ití dohodnout s
provozovatelem sítì. Slu¾by sítì jsou rovnì¾
závislé na pou¾ité kartì SIM.
Slu¾by zpráv
Slu¾by zpráv dovolují pou¾ívat slu¾by nabízené operátorem sítì. Nìkteré z nich jsou
dostupné prostøednictvím Internetu. Mù¾ete
rovnì¾ získávat nové funkce, jako napø. nové
vyzvánìcí tóny (viz strana 23, Zavedení nového
vyzvánìcího tónu) nebo slu¾bu odesílání a
obdr¾ení vizitek (viz strana 14).
Dostupné slu¾by se li¹í v závislosti na
operátorovi nebo poskytovatele slu¾eb sítì.
Bli¾¹í informace získáte u va¹eho operátora
nebo poskytovatele slu¾eb sítì.
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7. Pøehled nabídky

1 Registr pøenosù
1 Volaná èísla
2 Pøíjatá èísla*
3 Nezodpovìzené hovory*
4 Smazat poslední hovory
5 Zobrazit délku hovorù
1 Posledního hovoru
2 V¹echny hovory
3 Smazat èasovaèe
6 Zobrazenit cenu hovorù*
1 Poslední hovor
2 V¹echny hovory
3 Smazat mìøièe
2 Zprávy*
1 Hlasové zprávy
2 Èíst zprávy
3 Psát zprávy
4 Zobrazit pøehled zpráv
5 Upravování zpráv sítì
6 Informace sítì
7 Nastavení zpráv
1 Èíslo centra zpráv
2 Formát zprávy
3 Odpovìï na mùj úèet
4 Pøehled zpráv
5 Platnost zprávy
6 Velikost písma zprávy
7 Èíslo schránky

3 Funkce volání
1 Slu¾ba pøesmìr. pøenosù*
1 Pøesmìr. v¹ech hovorù
2 Pøesmìr. pokud obsazeno
3 Pøesmìr. pokud nepøijato
4 Pøesmìr. pokud mimo dosah
5 Pøesmìr. faxové pøenosy
6 Pøesmìr. datové pøenosy
7 Zru¹it v¹echna pøesmìr.
2 Odeslat va¹e èíslo*
3 Slu¾ba sig. pøích. hovorù*
4 Pøijetí v¹emi kl.
5 Automat. pøijetí
6 Opakovaná volba
7 Jednokl. volba
8 Rychlá volba
9 Faxový a datový pøenos
10 Pou¾ívaná tel. linka*
4 Nastavení telefonu
1 Osvìtlení
2 Tón kláves
3 Varovné tóny
4 Informace o buòce*
5 Uvítací pozdrav
6 Standardní nastavení
7 Volba sítì
8 Jazyk
* Toto je sí»ová slu¾ba, která nemusí být va¹í sítí
podporována. Informace o této slu¾bì
získáte u va¹eho operátora nebo provozovatele
sítì.
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5 Volby zabezpeè.
1 Ochrana kódem PIN
2 Úroveò ochrany
3 Slu¾ba blokováni hovorù*
1 Odchozí hovory
2 Mezinár. hovory
3 Mez. vyjma do vlastní zemì
4 Pøíchozí hovory
5 Pøíchozí hovory v zahranièí
6 Zru¹it v¹echna blokováni
4 Uzavøená skup.u¾iv.*
5 Zobrazit povolená pøedèíslí*
6 Povolená pøedèíslí*
7 Nastavení ceny*
1 Cenový limit
2 Zobrazit cenu v
8 Zmìnit pøístupové kódy
1 Zmìnit bezpeèn. kód
2 Zmìnit kód PIN
3 Zmìnit kód PIN2*
4 Zmìnit heslo pro blokování*
6 Pamì»ové funkce
1 Volba pamìti
2 Stav pamìti
3 Kopírovat mezi pamìtmi
1 Z telefonu na kartu
2 Z karty do telefonu
4 Smazat celou pamì»
5 Seznam vlastních èísel*

7 Slu¾by Nokia*
Dostupné slu¾by**
Nastavení Nokia***
Ochranný kód 1 Nokia
Ochranný kód 2 Nokia
Zmìnit slu¾by Nokia ***

8 Slu¾by operátora*
Dostupné slu¾by**
Nastavení operátora***
Ochranný kód 1 operátora
Ochranný kód 2 operátora
Zmìnit slu¾by operátora***

9 Pøístup ke slu¾bám*
Dostupné slu¾by**
Pøidat novou slu¾bu***

10Nastavení vyzvánìní
1 Typ vyzvánìní
2 Hlasitost vyzvánìní
3 Vyzvánìcí tón
4 Hlá¹ení zprávy
* Toto je sí»ová slu¾ba, která nemusí být va¹í sítí
podporována. Informace o této slu¾bì získáte u
va¹eho operátora nebo provozovatele sítì.
** V tìchto nabídkách se zobrazí názvy vámi
pøedplacených slu¾eb.
*** Èíslování tìchto polo¾ek je závislé na vámi
pøedplacených slu¾bách.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.19

8. Funkce nabídky
Ka¾dá z uvedených funkcí je opatøena krát-kým
doprovodným textem (nápovìdou), která
vysvìtluje její funkci. Více informací o nápovìdì získáte vý¹e v tomto textu.

Zprávy (Menu 2)

Registr pøenosù (Menu 1)

Krátká textová zpráva (SMS) je slu¾ba sítì,
kterou va¹e lokální sí» nemusí podporovat.
Chcete-li vyu¾ít slu¾eb SMS, budete potøebovat telefonní èíslo na servisní centrum. Toto
èíslo je dostupné u provozovatele va¹í lokální
sítì.

Volaná èísla (Menu 1 1)
Tato funkce zobrazuje deset naposledy volaných èísel.
Pøijatá èísla (Menu 1 2)
Tato sí»ová slu¾ba zobrazuje deset telefon-ních
èísel, ze kterých vám pøi¹el hovor.
Nezodpovìzené hovory (Menu 1 3)
Tato sí»ová slu¾ba zobrazuje pøehled deseti èísel,
na které se vám nepodaøilo dovolat.
Smazat poslední hovory (Menu 1 4)
Vyma¾e telefonní èísla ulo¾ená v Menu 1 1,
1 2 a 1 3. Èísla jsou vymazána bez varování.
Operaci není mo¾né pøeru¹it, volte ji prosím
uvá¾livì.
Zobrazit délku hovorù (Menu 1 5)
Zobrazí èítaèe hovorù a (po zadání pøístupového hesla) vám umo¾ní je vymazat.
Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù,
uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových
slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách
sítì, zaokrouhlování, atd.
Zobrazit cenu hovorù (Menu 1 6)
Tato sí»ová slu¾ba zobrazuje ceny posledního a
v¹ech hovorù celkem. Rovnì¾ umo¾òuje èítaèe
cen (po zadání kódu PIN2) vymazat.
Poznámka: Skuteèná èástka plateb za
hovory a slu¾by, uvedená na faktuøe od
provozovatele sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v
závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování,
poplatcích atd.

Tato nabídka vám nabízí rychlý pøístup k va¹í
schránce hlasové po¹ty, umo¾òuje posílat a
pøijímat krátké textové zprávy.

Hlasové zprávy (Menu 2 1)
Procházení zpráv hlasové po¹ty (je-li dostup-ná
v síti). Telefon vytoèí èíslo ulo¾ené v na-bídce 2
7 7, Nastavení èísla schránky hlasové po¹ty.
Stiskem a podr¾ením klávesy
vytoèíte
rovnì¾ èíslo schránky pro hlasovou po¹tu.
Èíst zprávy (Menu 2 2)
Pokud jste obdr¾eli krátkou zprávu SMS, dis-plej
zobrazuje text Zpráva Obdr¾ena: a poèet zpráv.
Indikátor zprávy je rovnì¾ nastaven. Obdr¾ené
textové zprávy jsou ulo¾eny buïto v pamìti
telefonu nebo v kartì SIM, v závislosti na
zvolené pamìti (menu 6 1). V telefonu mù¾e
ulo¾it a¾ dvì textové zprávy najednou. Velikost
pamìti v kartì SIM je u jednotlivých karet rùzná.
Máte-li na displeji zobrazenu tuto hlavièku,
mù¾ete klávesou
zprávami procházet.
Stiskem levé klávesy
(Volba) získáte
nabídku: Èíst dal¹í, Smazat, Odeslat, Vyu¾.èísla kopíruje telefonní èíslo ze zprávy. Upravit
(mù¾ete mìnit text
zprávy) nebo Odpovìdìt.
Psát zprávy (Menu 2 3)
V této nabídce mù¾ete psát a upravovat textové zprávy a¾ do 160 znakù. Je-li zpráva dokonèena, stisknìte levou klávesu
(Volba) a
získáte nabídku: Odeslat, Uchovat nebo Smazat.

Zobrazit pøehled zpráv (Menu 2 4)
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Tato slu¾ba vám umo¾òuje ovìøení, zda va¹e
zpráva byla odeslána èi nikoliv.
Upravování zpráv sítì (Menu 2 5)
V tomto menu mù¾ete vytvoøit a odeslat zprávy
do sítì. Zprávy mohou obsahovat a¾ 182 znakù.
Informace sítì (Menu 2 6)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje aktivovat/
deaktivovat získávání informaèních zpráv sítì.
Zvolením ZAPNUTO, obdr¾íte zprávu podle
zvoleného titulu. Seznam titulù mù¾ete
upravovat.
Nastavení zpráv (2 7)
Èíslo centra zpráv
(Menu 2 7 1)
Nastavuje èíslo centra zpráv. Toto èíslo získá-te
od svého provozovatele sítì.
Formát zprávy (Menu 2 7 2)
Zprávy mohou být konvertovány do nìkolika
formátù, E-mail, Fax a X.400.
Odpovìï na mùj úèet (Menu 2 7 3)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje adresátovi krátké
zprávy SMS odesílat odpovìï na va¹e
náklady.
Pøehled zpráv (Menu 2 7 4)
Dovoluje nastavení protokolù o doruèení zpráv
(vy¾adovat/nevy¾adovat). Pokud jsou protokoly vy¾adovány, sí» vás informuje o úspì¹nosti odeslání zprávy.
Platnost zprávy (Menu 2 7 5)
Tato slu¾ba vám umo¾òuje nastavit dobu, po
kterou se bude sí» pokou¹et doruèit va¹i zprá-vu.
Velikost písma zprávy (Menu 2 7 6)
Standardní nebo velké písmo.
Èíslo schránky (Menu 2 7 7)
Touto volbou mù¾ete nastavit èíslo, které je
vytoèeno po volbì polo¾ky Menu 2 1, Pøehled
zpráv hlasové po¹ty nebo po stisku klávesy
.

Funkce volání (Menu 3)
Slu¾ba pøesmìr. pøenosù (Menu 3 1)
Tato slu¾ba vám umo¾ní pøímé pøesmìrování
pøíchozích hovorù na va¹i schránku hlasové
po¹ty (pouze volání) nebo jiné èíslo. Pro ka¾-dou
z voleb pøesmìrování volte Aktivovat, Zru¹it
nebo Stav.
Odeslat va¹e èíslo (Menu 3 2)
Tato volba vám umo¾òuje zobrazit (èi nikoliv)
va¹e telefonní èíslo na pøístroji úèastníka, kterého voláte. Tlaèítko Nastaveno nastaví pùvodní
hodnoty (Zapnuty nebo Vypnuty), které byly
nastaveny správcem sítì.
Slu¾ba signalizace pøichoziho hovorù
(Menu 3 3)
Je-li tato slu¾ba aktivní, obdr¾íte bìhem hovoru upozornìní (tón), ¾e máte dal¹í pøíchozí
hovor.
Pøíjeti v¹emi klávesou (Menu 3 4)
Je-li tato volba aktivní, mù¾ete pøijmout libovolný pøíchozí hovor stiskem libovolné klávesy (s
vyjímkou kláves
a
).
Automatické pøijetí (Menu 3 5)
Je-li tato volba aktivní, je pøíchozí hovor automaticky pøijat po prvním zazvonìní. Doporuèujeme pou¾ít pouze s operátorskou sadou nebo
v automobilu s instalovanou sadou testu chodu
motoru.
Opakovaná volba (Menu 3 6)
Je-li tato volba aktivní, telefon se pokusí a¾
desetkrát spojit s ¾ádaným úèastníkem (po-kud
se spojení nedaøí).
Jednokl. volba (Menu 3 7)
Je-li tato volba aktivní, mù¾ete vytáèet telefonní èísla z pamì»ových bunìk 2-9 stiskem a
podr¾ením odpovídající klávesy.
Rychlá volba (Menu 3 8)
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Tato nabídka umo¾òuje aktivovat dvì klávesy
pro výbìr telefonního èísla. Do polo¾ek Jméno1/
Jméno2 vyplòte jméno a telefonní èíslo a
stisknìte levou klávesu
(Uchovat).

Je-li tato volba aktivní, telefon indikuje pøípad,
kdy je pou¾íván v celulární síti, provozované na
základì technologie Micro Cellular Network
(MCN) (sí»ová slu¾ba).

Faxový nebo datový pøenos (Menu 3 9)
Prostøednictvím této nabídky mù¾ete pøená¹et faxy nebo posílat data (jste-li pøipojeni).
Bli¾¹í informace, viz dokumentace k va¹emu
datovému adaptéru, datové nebo faxové aplikaci.

Uvítací pozdrav (Menu 4 5)
Je-li tato volba nastavena, mù¾ete zadat
zprávu (max. 30 znakù), která bude zobra-zena
pøi zapnutí telefonu.

Pou¾ívaná tel. linka (Menu 3 10)
Kartu SIM je mo¾né pou¾ít se dvìma
pøedplacenými telefonními èísly - umo¾òuje
tedy pou¾ití dvou telefonních linek (sí»ová
slu¾ba). Tato sí»ová slu¾ba dovoluje pou¾ití
druhého samostatného telefonního èísla pro vá¹
telefon. Hovory je mo¾né pøijímat na obì èísla,
mù¾ete mít rozli¹né vyzvánìcí tóny, èasovaèe
hovorù, èísla hlasových schránek a pøesmìrování
na rùzná telefonní èísla.
V tomto menu mù¾ete nastavit aktivní linku,
kterou budete provádìt hovory, ale obì budou
hovory pøijímat. Indikátor linky v pravém horním rohu displeje vás bude informovat o aktivní lince zobrazením "L1" nebo "L2".

Nastavení telefonu (Menu 4)
Osvìtlení (Menu 4 1)
Se zapnutou volbou osvìtlení kláves (Zapnuto),
se jednotlivé klávesy pøi stisku
nebo pøíchozím hovoru prosvìtlují. Zhasínají po
15ti sekundách.
Tón kláves (Menu 4 2)
Mù¾ete nastavit hlasitost tónù pøi stisku klávesy, ev. jej vypnout.
Varovné tóny (Menu 4 3)
Varovné tóny lze zapnout nebo vypnout.
Informace o buòce (Menu 4 4)

Standardní nastavení (Menu 4 6)
Tato nabídka vám umo¾òuje pøestavit nastavení telefonu do pùvodních hodnot, urèených
výrobcem telefonu (po zadání pøístupového
kódu).
Volba sítì (Menu 4 7)
Touto volbou vyberte sí» (automaticky èi
manuálnì).
Jazyk (Menu 4 8)
Jazyk, kterým budete s telefonem komuni-kovat,
mù¾ete zvolit pomocí Automat. (dle nastavení
karty SIM) èi ruènì.

Volby zabezpeènosti (Menu 5)
Poznámka: Jsou-li pou¾ity bezpeènostní
funkce pro blokování hovorù (blokování hovorù,
uzavøená skupina u¾ivatelù nebo volání pevných
èísel), je v nìkterých sítích mo¾né provádìt
volání na èísla tísòových volání (napø.112 nebo
jiná oficiální èísla tísòových volání).
Ochrana kódem PIN (Menu 5 1)
Mù¾ete nastavit po¾adavek zadání kódu PIN po
zapnutí telefonu.
Úroveò ochrany (Menu 5 2)
Touto volbou mù¾ete nastavit úroveò bezpeènosti va¹eho telefonu (po prvním zadání
bezpeènostního kódu):
®ádný,Pamì» (bezpeènostní kód je vy¾adován,
kdy¾ je pamì» B aktivní) nebo Telefon
(bezpeènostní kód je vy¾adován spolu s vlo¾ením
nové karty SIM).
Slu¾ba blokováni hovorù (Menu 5 3)
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Tato sí»ová slu¾ba dovoluje omezit volání
z va¹eho telefonu. K aktivaci této funkce potøebujete sí»ové heslo. Pro ka¾dou
z omezujících voleb zadejte Aktivovat, Zru¹it
nebo Stav.
Poznámka: Je-li zapnuta funkce
blokování hovorù, je v nìkterých sítích mo¾né
provádìt volání na èísla tísòových volání (napø.
112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání).
Uzavøená skupina u¾ivatelù (Menu 5 4)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje zadat skupinu u¾ivatelù, kterým mù¾e být voláno a kteøí vás
mohou volat. Nastaveno nastaví telefon pro
pou¾ití vlastníkem karty.Toto nastavení je nutné
odsouhlasit spolu s va¹ím operátorem.
Poznámka: Je-li zapnuto volání do
uzavøené skupiny u¾ivatelù, je v nìkterých sítích
mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání
(napø.112 nebo jiná oficiální èísla tísòových
volání).

Poznámka: Skuteèná èástka platby za
hovory a slu¾by, uvedená na faktuøe od
provozovatele sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v
závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování,
poplatcích, atd.
Zmìnit pøístupové kódy (Menu 5 8)
Pomocí této volby mù¾ete zmìnit pøístupová
hesla telefonu. Telefon vás po¾ádá o zadání
pùvodního a nového hesla. Ovìøí si rovnì¾ zadání nového hesla.

Pamì»ové funkce (Menu 6)
Volba pamìti (Menu 6 1)
Mù¾ete zvolit jako aktivní pamì» telefonu èi
karty.
Stav pamìti (Menu 6 2)
Touto funkcí mù¾ete zjistit stav zaplnìní pamìtí.

Zobrazit povolená pøedèíslí (Menu 5 5)
Tato sí»ová slu¾ba vám dovoluje zobrazit
seznam pevnì vytáèených èísel, který byl
vytvoøen volbou Menu 5 6.

Kopírovat mezi pamìtmi (Menu 6 3)
Tato volba vám umo¾ní kopírovat telefonní èísla
a jména mezi pamì»mi telefonu a karty (po
jednom nebo v¹echna najednou).

Povolená pøedèíslí (Menu 5 6)
Tato funkce omezí volání z va¹eho telefonu na
nìkolik pøedem nastavených èísel. K nastavení
této funkce potøebujete kód PIN2. Tato
funkce pracuje pouze s kartou SIM, která ji
podporuje.

Smazat celou pamì» (Menu 6 4)
Tato volba vymazává telefonní èísla a jména
v aktuální pamìti.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce volání
pevných èísel, je v nìkterých sítích mo¾né
provádìt volání na èísla tísòových volání (napø.
112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání).

Seznam vlastních èísel (Menu 6 5)
Tato volba vám umo¾ní prohlí¾et a upravovat
telefonní èísla, pøiøazená kartì SIM.

Nastavení ceny (Menu 5 7)
Tato slu¾ba vám dovoluje omezit celkovou cenu,
za kterou mohou být z telefonu usku-teènìny
hovory a umo¾òuje nastavit mìnové jednotky,
ve kterých bude suma zobrazena.
K nastavení této funkce potøebujete kód PIN2.
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Slu¾by Nokia (Menu 7)
Tato nabídka dovoluje pou¾ití rùzných slu¾eb,
nabízených poskytovatelem slu¾eb Nokia.
Dostupnost nabízených slu¾eb se mù¾e li¹it a
pøed pou¾itím musí být pøedplaceny. Informace
o cenách a bli¾¹ích podrobnostech získáte u
va¹eho prodejce nebo poskytovatele slu¾eb
Nokia.
Pro získání seznamu dostupných slu¾eb nebo
pozdìj¹í aktualizování seznamu zvolte menu
ZMÌNIT SLU®BY NOKIA a stisknìte levou klávesu
(Zvolit): bude odeslán po¾adavek na získání
seznamu dostupných slu¾eb. Ochranný kód 1
Nokia a Ochranný kód 2 Nokia jsou ulo¾eny v
menu NASTAVENÍ NOKIA. Neodstraòujte je; po
obdr¾ení zprávy telefon kontrolujte, zda je
odeslána z autorizovaného zdroje, který je zadán
v této nabídce.

2 Po obdr¾ení odpovìdi budete upozornìni

zprávou ODPOVÌÏ SÍTÌ PØIJATA. Odpovìdní
formuláø otevøete stisknutím levé klávesy
(Pøijmout).

3 Seznam dostupných vyzvánìcích tónù

získáte stisknutím levé klávesy
po
zobrazení textu Zvolit. Seznamem
procházejte pomocí kláves
a
.
Vyberte po¾adovaný tón a stisknìte levou
klávesu
(OK).

Poznámka: Chcete-li ulo¾it slu¾bu jako
zálo¾ku, musíte ji ulo¾it je¹tì pøed odesláním
po¾adavku na bli¾¹í informace do sítì.
Informace o ulo¾ení formuláøe naleznete v
odstavci Ulo¾ení formuláøe na stranì 25.
Formuláø bude ulo¾en v menu 9 - Pøístup ke
slu¾bám.

4 Zobrazí-li se na displeji text Get ringtone

(Získat vyzvánìcí tón), stisknìte levou
klávesu
(Odeslat). Telefon ode¹le
formuláø s po¾adavkem na zvolený vyzvánìcí
tón a na displeji se zobrazí následující text:
ODESÍLÁM FORMULÁØ... (telefon odesílá vá¹
po¾adavek) ZPRÁVA ODESLÁNA (vá¹
po¾adavek byl odeslán).

Pro pou¾ití slu¾by zvolte ze seznamu
po¾adovanou polo¾ku stisknutím levé klávesy
(Zvolit). Zvolíte-li polo¾ku ze seznamu, jsou
dostupné následující odezvy: je proveden hovor;
je odeslána zpráva SMS; je odeslán po¾adavek
na informaci.
Zavedení nového vyzvánìcího tónu ze sítì
Pokud je tato slu¾ba podporovaná
poskytovatelem slu¾eb Nokia a operátorem sítì,
je telefon schopen zavést ze sítì nové vyzvánìcí
tóny.

Pokud telefon obdr¾í nový vyzvánìcí tón, zobrazí
se text VYZVÁNÌCÍ TÓN PØIJAT. Pro zavedení
tohoto tónu stisknìte levou klávesu
(Pøijmout). Pøehrajte tón zvolením Test zvuku a
ulo¾te jej volbou Ulo¾it.

Zavedení vyzvánìcího tónu:

1 Zvolte slu¾bu Ringtones (Vyzvánìcí tóny) a

1

stisknìte levou klávesu
(Zvolit). Telefon
ode¹le po¾adavek na seznam dostupných
vyzvánìcích tónù a na displeji se zobrazí
tento text: ODESÍLÁM ZPRÁVU... (telefon
odesílá vá¹ po¾adavek) ZPRÁVA ODESLÁNA
(vá¹ po¾adavek byl odeslán).

Slu¾by operátora (Menu 8)
Toto menu dovoluje pou¾ívat rùzné slu¾by
nabízené operátorem. Dostupnost nabízených
slu¾eb operátora se mù¾e li¹it a pøed pou¾itím
musí být pøedplaceny. Informace o cenách a
bli¾¹ích podrobnostech získáte u va¹eho
prodejce nebo operátora.

Poznámka: Abyste mohli vybírat ze
seznamu Ringtones (Vyzvánìcí tóny), musíte
nejprve získat seznam dostupných slu¾eb (jak
bylo popsáno døíve).
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Pro získání seznamu dostupných slu¾eb nebo
pozdìj¹í aktualizování seznamu zvolte menu
ZMÌNIT SLU®BY OPERÁTORA a stisknìte levou
klávesu
(Zvolit). Z dùvodu aktualizace
nabízených slu¾eb musíte mít Ochranný kód
1operátora a Ochranný kód 2 operátora ulo¾en v
menu NASTAVENÍ OPERÁTORA. Informace o
tomto nastavení získáte pøi objednávání této
slu¾by u operátora.
Pro pou¾ití slu¾by zvolte ze seznamu
po¾adovanou polo¾ku stisknutím levé klávesy
(Zvolit). Zvolíte-li polo¾ku ze seznamu, jsou
dostupné následující odezvy: je proveden hovor;
je odeslána zpráva SMS; je odeslán po¾adavek
na informaci. Jako základní vodítko pro
pou¾ívání slu¾eb mù¾ete pou¾ít návod uvedený
na stranì 23, Zavedení nového vyzvánìcího
tónu ze sítì.
Poznámka: Pou¾íváte-li jinou ne¾
domovskou sí», napøíklad pøi cestování, nemusejí
být nìkteré slu¾by dostupné.

Pøístup ke slu¾bám (Menu 9)
Telefon umo¾òuje pøístup k rùzným
informaèním slu¾bám. Nìkteré z nich jsou
dostupné prostøednictvím Internetu. Pøesto¾e
telefon nepodporuje prohlí¾ení stránek WWW,
mù¾ete mít z telefonu pøímý pøístup k nìkterým
slu¾bám Internetu. Informace o dostupných
slu¾bách získáte u poskytovatele slu¾eb sítì.
Dostupné slu¾by
V této nabídce se zobrazí seznam dostupných
slu¾eb, které jste ulo¾ili v menu 9. Pokud je
seznam prázdný, musí být nejprve definována
adresa slu¾by v menu Pøidat novou slu¾bu, nebo
musí být ulo¾ena zálo¾ka (v menu 7 nebo 8).

Menu Pøidat novou slu¾bu
Novou slu¾bu pøidejte zvolením menu PØIDAT
NOVOU SLU®BU a zadáním následujících
informací: název: (název slu¾by), èíslo serveru:
(èíslo serveru) a èíslo slu¾by: (èíslo slu¾by). Tyto
informace získáte u poskytovatele sí»ových
slu¾eb.
Adresu slu¾by je mo¾né získat i ze sítì. Pokud
obdr¾íte novou adresu, zobrazí se na displeji text
NOVÁ SLU®BA: a název slu¾by.
Pro pøidání slu¾by do seznamu stisknìte levou
klávesu
(Mo¾nosti). Zobrazí se: Pøijmout
(ulo¾it novou slu¾bu) a Info (získání bli¾¹ích
informací pøed ulo¾ením). Nechcete-li ulo¾it
tuto slu¾bu, stisknìte klávesu
(Zpìt).
Není-li v pamìti ji¾ ¾ádné volné místo pro
ulo¾ení slu¾by, zobrazí se text VYMAZAT
STAROU JAKO PRVNÍ a seznam ji¾ ulo¾ených
slu¾eb. Slu¾bu vyma¾te stisknutím levé klávesy
(Vymazat).
Po úspì¹ném ulo¾ení slu¾by se na displeji
zobrazí text ULO®ENO.
Pou¾ívání slu¾eb
Pro pøístup ke slu¾bì, definované v menu 9,
zvolte po¾adovanou polo¾ku ze seznamu
stisknutím levé klávesy
(Mo¾nosti). Zobrazí
se:
Spojit (telefon ode¹le formuláø s po¾adavkem),
Upravit (mù¾ete zmìnit nastavení adresy
slu¾by), Vymazat (odstraní zvolenou polo¾ku ze
seznamu).
Pokud zvolíte Pøipojit, budete vyzváni k zadání
hesla za text Zadejte heslo:. Zadejte heslo a
stisknìte levou klávesu
(OK). Nepøejete-li si
zadávat heslo, stisknìte pouze levou klávesu
(OK).
Telefon ode¹le formuláø s po¾adavkem a na
displeji se zobrazí tento text: ODESÍLÁM
FORMULÁØ... (telefon odesílá po¾adavek),
ZPRÁVA ODESLÁNA (vá¹ po¾adavek byl
doruèen), ÈEKEJ... (brzy obdr¾íte odpovìï).
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Pokud dojde ke zdr¾ení, zobrazí se text
ODPOVÌÏ PØIJDE POZDÌJI. O obdr¾ení odpovìdi
jste informováni zobrazenou zprávou ODPOVÌÏ
SÍTÌ OBDR®ENA.
Obdr¾ený formuláø otevøete levou klávesou
(Pøijmout). Formuláøem procházejte klávesami
a
a vyplòujte písmena nebo èíslice.
Nìkteré slu¾by vy¾adují odpovìï. V takových
pøípadech je nad levou klávesou
zobrazen
text (Odeslat). Pou¾ijte ji pro odeslání
podrobnìj¹ích informací do sítì.
Pro pou¾ití slu¾by, která je ulo¾ena jako zálo¾ka
(pomocí ulo¾eného formuláøe), zvolte
po¾adovanou polo¾ku a stisknìte levou klávesu
(Mo¾nosti). Zobrazí se mo¾nosti: Vymazat
(odstraní zálo¾ku ze seznamu) a Vybrat (aktivuje
zvolenou zálo¾ku).
Ulo¾ení formuláøe
Po obdr¾ení formuláøe s odpovìdí jej mù¾ete
ulo¾it do pamìti telefonu. Tím zajistíte snadný
pøístup k po¾adované slu¾bì.

Nastavení vyzvánìní (Menu 10)
Typ vyzvánìní (Menu 10 1)
Zde mù¾ete nastavit zpùsob, kterým vám bude
indikován pøíchozí hovor: Normální, Jednou, 1
pípnutí, Tiché jedenkrát bez indikace.
Hlasitost vyzvánìní (Menu 10 2)
Zde mù¾ete nastavit hlasitost vyzvánìní telefonu. Pøi procházení seznamem mo¾ných
hodnot usly¹íte v¾dy patøiènou hlasitost.
Vyzvánìcí tón (Menu 10 3)
Pomocí této volby mù¾ete nastavit charakter
vyzvánìcího tónu. Bìhem nastavování tónu
v¾dy usly¹íte ukázku.
Hlá¹ení zprávy (Menu 10 4)
Dovoluje vám vybrat tón pro oznamování zpráv.
Telefon pøi procházení nabídkou pøehrává jednotlivé tóny.

Formuláø ulo¾te následujícím zpùsobem:

1 Klávesou

pøejdìte na konec formuláøe.
Zobrazí se text ULO®IT FORMULÁØ?.

2 Stisknutím levé klávesy

(OK) ulo¾te

formuláø.

Poznámka: Není-li v pamìti telefonu dostatek
místa, zobrazí se text VYMAZAT STAROU JAKO
PRVNÍ a seznam nabízených zálo¾ek.

3 Zadejte název zálo¾ky. Po úspì¹ném ulo¾ení
se zobrazí text FORMULÁØ ULO®EN.

Pøejete-li si získat bli¾¹í informace o tomto
formuláøi, stisknìte po zobrazení textu ULO®IT
FORMULÁØ? levou klávesu
. Zobrazí se text
INFO?.

©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.26

9. Akumulátory
Uvìdomte si, prosím, ¾e plného výkonu nové
baterie je dosa¾eno a¾ po dvou nebo tøech
cyklech úplného vybití a nabití baterie!
Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita
(øádovì stovky nabití), po urèitém èase ji v¹ak
bude tøeba vymìnit. Pokud se èas, po který je
pøístroj v provozu (doba, po kterou hovoøíte a
doba, kdy je pøístroj v pohotovosti), výraznì
zkrátí, je tøeba zakoupit novou baterii.
Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobcem
telefonu a dobíjejte je pouze schválenými
nabíjeèkami. Není-li nabíjeèka pou¾ívána,
odpojte ji od sítì. Neponechávejte baterii
pøipojenou k nabíjeèce dobu del¹í ne¾ týden;
pøebíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì
nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po
èase k jejímu samovolnému vybití.
Extrémní teploty ovlivòují schopnost nabíjení
baterie; nejprve ji nechejte zahøát nebo ochladit.

Poznámka:
Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu.
Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou èi
opotøebovanou baterii nebo nabíjeèku.
Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování
mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt (mince,
sponka nebo pero) zpùsobí pøímé spojení pólù +
a - baterie (kovové prou¾ky na zadní stranì
baterie), napøíklad kdy¾ náhradní baterii
pøená¹íte v kapse nebo ta¹ce. Zkratování baterie
mù¾e po¹kodit baterii nebo pøedmìt, který zkrat
zpùsobil.
Ponecháním baterie na horkém nebo chladném
místì, napøíklad v uzavøeném voze v létì nebo v
zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se
sna¾te uchovávat baterii pøi teplotách od 15°C
do 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií
mù¾e doèasnì pøestat fungovat, i kdy¾ je baterie
zcela nabitá.
Výkon baterií Li-Ion je èásteènì omezen pøi
teplotách pod 0°C.
Nevhazujte baterie do ohnì!
Pou¾ité baterie recyklujte nebo likvidujte v
souladu s místními naøízeními.
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10. PÉÈE A ÚDR®BA
Telefon je produktem moderní technologie a
kvalitního zpracování. Následující doporuèení
vám pomohou dodr¾et podmínky pro firemní
záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let.
Pøi pou¾ívání telefonu, baterie, nabíjeèky nebo
libovolného pøíslu¹enství:

Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít. Neodborné
zacházení mù¾e pøístroj po¹kodit.
Nedovolte, aby pøístroj upadl na zem nebo byl
vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné zacházení
mù¾e po¹kodit jeho vnitøní elektronické obvody.

Udr¾ujte pøístroj a v¹echny jeho doplòky mimo
dosah malých dìtí.

Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie,
rozpou¹tìdla ani silné èistící prostøedky. Otírejte
jej mìkkým hadrem navlhèeným v mýdlové vodì.

Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. Srá¾ky,
vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které
zpùsobují korozi elektrických obvodù.

Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit
pohyblivé souèásti pøístroje a omezit jeho
správnou funkci.

Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v
pra¹ném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození
jeho pohyblivých souèástí.

Pou¾ijte pouze dodanou nebo schválenou
výmìnnou anténu. Neschválené antény,
modifikace nebo pøípojky mohou pøístroj
po¹kodit a mohou poru¹it naøízení urèená pro
rádiová zaøízení.

Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty
zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízení,
po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují
plastové souèásti.
Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání
telefonu (na provozní teplotu) se uvnitø srá¾í
vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické
obvody.

V pøípadì, ¾e telefon, baterie, nabíjeèka nebo
jiné pøíslu¹enství nepracují správnì, obra»te se
na nejbli¾¹í kvalifikované servisní støedisko.
Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì
nutnosti i zaøídí odbornou opravu.
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11. Dùle¾ité bezpeènostni informace
Bezpeènost silnièního provozu
S pøístrojem dr¾eným v ruce bìhem jízdy
vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve
zaparkujte vozidlo. Telefon odkládejte do
dr¾áku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce
ani na jiná místa, odkud by se mohl pøi nehodì
nebo prudkém zabrzdìní uvolnit.

Elektronická zaøízení
Vìt¹ina moderních elektronických zaøízení je
chránìna pøed pùsobením rádiových frekvencí
(RF). Nìkterá elektronická zaøízení v¹ak
nemusejí být chránìna pøed rádiovými
frekvencemi, které vysílá vá¹ mobilní telefon.

Pou¾ívání vyzvánìcího signálu k ovládání svìtel
a houkaèky vozidla je na veøejných
komunikacích zakázáno.

Výrobci kardiostimulátorù doporuèují, aby mezi
kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla
dodr¾ena minimální vzdálenost 20 cm, která
zaruèí, ¾e kardiostimulátor nebude telefonem
ru¹en. Tato doporuèení vycházejí z nezávislých
pozorování, provedených výzkumným ústavem
Wireless Technology Research.

V první øadì v¾dy dbejte na bezpeènost
silnièního provozu!
Provozní prostøedí
Dodr¾ujte v¹echna zvlá¹tní naøízení, která se
týkají provozu mobilních telefonù a vypínejte jej
v¾dy, kdy¾ je jeho pou¾ívání zakázáno nebo kdy¾
je nebezpeèí, ¾e by jeho provoz mohl být
zdrojem ru¹ení nebo ohro¾ení.
Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì
pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské
pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte
nekompatibilní produkty.
Stejnì jako u jiných pøístrojù, pracujících na bázi
rádiového pøenosu, doporuèujeme u¾ivatelùm,
aby se z dùvodu zaji¹tìní uspokojivé funkce a
osobního bezpeèí nepøibli¾ovali pøi provozu
zaøízení k anténì (dr¾te telefon u ucha tak, aby
anténa smìøovala vzhùru pøes va¹e rameno).

Kardiostimulátor

Osoby s kardiostimulátorem:
• by mìly v¾dy udr¾ovat minimální

vzdálenost 20 cm mezi
kardiostimulátorem a zapnutým
telefonem,
• nemìly by pøená¹et telefon v náprsní

kapse,
• by mìly pøi telefonování pøikládat telefon k

uchu na vzdálenìj¹í stranì, aby se
zmen¹ila mo¾nost ru¹ení
kardiostimulátoru,
• by mìly, za pøedpokladu ¾e cítí ru¹ení

kardiostimulátoru, telefon okam¾itì
vypnout.
Sluchadla
Nìkteré digitální mobilní telefony mohou
pùsobit ru¹ení nìkterých sluchadel. V pøípadì
takového ru¹ení kontaktujte servisní støedisko.
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Ostatní zdravotnická zaøízení
Funkce v¹ech zaøízení, pracujících na principu
rádiového pøenosu (vèetnì mobilních telefonù)
mù¾e zpùsobovat interference (ru¹ení)
nesprávnì chránìných zdravotnických zaøízení.
Informace, týkající se chránìní pøístrojù pøed
pùsobením rádiových frekvencí (RF), získáte od
lékaøe nebo výrobce zdravotnického zaøízení.
Telefon vypínejte ve zdravotnických zaøízeních,
pokud jste k tomu místním naøízením vyzváni.
Nemocnice nebo zdravotnická zaøízení mohou
pou¾ívat pøístroje, které jsou citlivé na signály
RF.
Vozidla
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì
instalované nebo nedùslednì chránìné
elektronické systémy motorových vozidel (napø.
elektronické systémy vstøikování paliva,
elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS),
elektronické tempomaty a systémy airbagù).
Bli¾¹í informace získáte od výrobce vozidla,
nebo jeho obchodního zastoupení. Mìli byste
rovnì¾ kontaktovat výrobce pøíslu¹enství, která
byla vozidla pøidána.
Místní naøízení
Vypínejte telefon, pokud je to místním
naøízením vy¾adováno.
Výbu¹ná prostøedí
Vypínejte telefon tam, kde je nebezpeèí výbuchu
a dodr¾ujte zde v¹echna naøízení a pøíkazy.
Jiskøení v takovýchto prostorech mù¾e zpùsobit
výbuch nebo po¾ár, pøi kterých hrozí nebezpeèí
osobního poranìní nebo úmrtí.
Doporuèujeme u¾ivatelùm, aby vypínali pøístroj
v prostoru èerpacích stanic. U¾ivatelùm
pøipomínáme, aby dodr¾ovali v¹echna omezení,
týkající se pou¾ívání rádiových zaøízení ve
skladech pohonných hmot (sklady paliv a
prodejní prostory), v chemických továrnách,
nebo v místech, kde se provádí odstøel.

Výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy,
viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì podpalubí lodí;
prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání
chemikálií; vozidla pou¾ívající kapalné ropné
plyny (napø. propan a butan); prostory, kde je v
atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo
malých èástic (napøíklad obilný prach nebo
metalické prá¹ky); a dal¹í prostory, ve kterých se
za normálních podmínek doporuèuje vypnout
motor vozidla.
Vozidla
Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by
mìl pouze zku¹ený servisní pracovník.
Neodborný servis nebo instalace mohou být
nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záruk,
poskytovaných na zaøízení.
Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré
pøíslu¹enství mobilního telefonu ve vozidle
správnì instalováno a jestli správnì pracuje.
Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny,
plyny nebo výbu¹né materiály ve stejném
prostoru, ve kterém je ulo¾en telefon, jeho èásti
a pøíslu¹enství.
U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e
airbagy pøi aktivaci vyvíjejí znaènou sílu.
Neumís»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì
instalovaného nebo pøenosného pøíslu¹enství
mobilního telefonu, na kryty airbagù ani do
prostoru, do kterého se airbagy v pøípadì nárazu
aktivují. Pokud je pøíslu¹enství mobilního
telefonu ve vozidle nesprávnì instalováno a
dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému
osobnímu poranìní.
Pøed vstupem do letadla vypnìte telefon. Pou¾ití
mobilních telefonù v letadlech mù¾e být pro
provoz letadla nebezpeèné, mù¾e po¹kodit
celulární sí» mobilních telefonù a mù¾e být i
nezákonné.
Nedodr¾ení uvedených pravidel mù¾e vést k
pozastavení èi odepøení pøístupu do celulární
sítì, soudnímu postihu, pøípadnì obojímu.
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Tísòová volání
DÙLE®ITÉ!
Tento pøístroj, stejnì jako ostatní mobilní
telefony, pracuje na bázi rádiového pøíjmu,
celulárních a pozemních sítí a u¾ivatelských
funkcí, které nemohou zaruèit stoprocentní
spojení za v¹ech podmínek. Nespoléhejte proto
na spojení tohoto typu v zásadních pøípadech
(napø. lékaøská pohotovost).
Nezapomínejte, ¾e k pøijímání a provádìní
hovorù je tøeba mít zapnutý telefon a
dostateènou sílu signálu.

Pokud jsou pou¾ity nìkteré funkce (blokování
klávesnice, uzamknutí pøístroje, blokování
hovorù, atd.), budete muset tyto funkce pøed
uskuteènìním tísòového volání vypnout.
Konzultujte tento dokument s provozovatelem
slu¾eb sítì.
Pøi provádìní tísòového volání nezapomeòte
uvést co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité informace.
Uvìdomte si, ¾e vá¹ mobilní telefon mù¾e být
jediným spojením z místa nehody a proto
neukonèujte hovor dokud k tomu nebudete
vyzváni.

Tísòová volání nemusí být dostupná ve v¹ech
celulárních sítích, nebo pokud jsou pou¾ity
urèité funkce telefonu a nebo slu¾by sítì.
Informace získáte u provozovatele sítì.
Provádìní tísòového volání:
1. Není-li telefon zapnutý, zapnìte jej. Nìkteré
sítì mohou vy¾adovat instalovanou platnou
kartu SIM.
2. Stisknìte a na nìkolik sekund podr¾te
stisknuté tlaèítko
, dokud nebude pøístroj
pøipraven k provozu.
3. Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast
(napø.112 nebo jiné oficiální èíslo tísòových
volání). Toto èíslo se v rùzných oblastech li¹í.
4. Stisknìte tlaèítko

.
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