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Struèný pøehled

VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU Podr¾te stisknuté tlaèítko 

VOLÁNÍ Zadejte pøedèíslí a tel. èíslo. Poté 

PØÍJEM HOVORU

UKONÈENÍ HOVORU  

OPAKOVANÉ VYTÁÈENÍ 
POSLEDNÍHO ÈÍSLA

 dvakrát (s prázdným displejem)

VOLÁNÍ HLASOVÉ SCHRÁNKY Podr¾te stisknuté tlaèítko 

NASTAVENÍ HLASITOSTI SLUCHÁTKA Pomocí kláves na boku pøístroje

VYMAZÁNÍ DISPLEJE

ZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ 
KLÁVESNICE

Menu, poté do 3 sekund / 
Uvolnit, poté 

VOLBA U¾IVATELSKÉHO PROSTØEDÍ 
(PROFIL)

 rychle (s prázdným displejem),  
nebo  k po¾adované polo¾ce, OK

Funkce telefonního seznamu

ULO¾ENÍ TEL. ÈÍSLA SE JMÉNEM 
(PRÁZDNÝ DISPLEJ)

Zadejte telefonní èíslo, Ulo¾it, zadejte 
jméno, OK

VYVOLÁNÍ TELEFONNÍHO ÈÍSLA ZE 
SEZNAMU PODLE PØIØAZENÉHO 
JMÉNA

S prázdným displejem  nebo , 
zadejte první písmeno jména,  nebo 

 vyhledejte po¾adované jméno

Funkce nabídky
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OTEVØENÍ FUNKCÍ NABÍDKY Menu,  nebo  zvolte po¾adovanou 
funkci, Zvolit

ZOBRAZENÍ NÁPOVÌDY PRO 
NABÍDKU

Vyèkejte 10 sekund (se zobrazenou 
po¾adovanou funkcí)

NASTAVENÍ U¾IVATELSKÉHO 
PROSTØEDÍ (PROFIL):

• TYP VYZVÁNÌNÍ

• VYZVÁNÌCÍ TÓN

• HLASITOST VYZVÁNÌNÍ

Nejdøíve: Menu, zvolte Profily, Zvolit, 
vyberte po¾adovaný profil, Volby, 
vyberte Pøizpùsobit, OK 

Poté:

• Typ vyzvánìní: Zvolte Typ 
vyzvánìní, Zvolit, zvolte 
po¾adovaný typ vyzvánìní, OK

• Vyzvánìcí tón nebo hlasitost: 
Zvolte Vyzvánìcí tón nebo 
Hlasitost vyzvánìní, Zvolit, zvolte 
po¾adované nastavení, OK

TEXTOVÉ ZPRÁVY:
• ÈTENÍ TEXTOVÉ ZPRÁVY

• PSANÍ A ODESLÁNÍ TEXTOVÉ 
ZPRÁVY

Nejprve: Menu, zvolte Zprávy, Zvolit

Poté:

• Ètení: zvolte Pøíjem, Zvolit, zvolte 
po¾adovanou zprávu, Èíst.

• Psaní a odeslání: zvolte Psát 
zprávy, Zvolit, napi¹te zprávu, 
Volby, zvolte Odeslat, OK, zadejte 
tel. èíslo pøíjemce, OK

PØESMÌROVÁNÍ HOVORU DO 
HLASOVÉ SCHRÁNKY

Menu, zvolte Pøesmìrovat, Zvolit, 
vyberte po¾adovaný typ pøesmìrování, 
Zvolit, zvolte Aktivovat, OK, vyberte 
Hlas. schránka, OK
✁
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Pro Va¹i bezpeènost
Pøeètìte si tato jednoduchá naøízení. Jejich poru¹ení mù¾e být 
nebezpeèné nebo protizákonné. Podrobnìj¹í informace naleznete dále v 
této pøíruèce.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Nepou¾ívejte telefon pøi øízení, v¾dy nejprve zaparkujte.

RU©ENÍ
V¹echny mobilní telefony mohou být ru¹eny, co¾ sni¾uje jejich 
spolehlivost.

VYPNÌTE V NEMOCNICÍCH
Dodr¾ujte v¹echna doporuèení a zákazy. Nepou¾ívejte pøístroj 
v blízkosti lékaøských zaøízení.

VYPNÌTE V LETADLE
Mobilní telefony mohou ru¹it palubní pøístroje. Jejich pou¾ití 
v letadlech je zakázáno.

VYPNÌTE PØI TANKOVÁNÍ
Vypínejte telefon u benzínových èerpadel.

VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN 
ODSTØEL 
Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. 
Dodr¾ujte pravidla a naøízení.

POU®ÍVEJTE CITLIVÌ 
Pou¾ívejte pøístroj v bì¾né poloze. Nedotýkejte se antény, není-li to 
nezbytné. 

VYHLEDÁVEJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat nebo opravovat pøístroj musí pouze kvalifikovaný servis. 

DOPLÒKY A BATERIE
Pou¾ívejte pouze schválené baterie a doplòky. Nepou¾ívejte 
nekompatibilní produkty.
8©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 



VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je pøístroj zapnutý a nachází se v dosahu slu¾eb 
sítì. Zadejte tel. èíslo (vèetnì pøedèíslí) a stisknìte . Hovor 
ukonèete stisknutím . Pøíchozí hovor pøijmìte stiskem .

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je pøístroj zapnutý a nachází se v dosahu slu¾eb 
sítì. Je-li nad tlaèítkem   text “Vymazat”, vyma¾te displej 
stisknutím Vymazat. Zadejte èíslo tísòového volání (napø. 112) a 
poté stisknìte tlaèítko  . Uveïte svou polohu. Neukonèujte 
hovor dokud nejste vyzváni.

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

INFRAÈERVENÉ ZÁØENÍ
Nemiøte infraèerveným paprskem do oèí a dbejte, aby se infrazáøièe 
vzájemnì neru¹ily.

Pou¾ívání této pøíruèky
Mobilní telefon, který je popisován v této pøíruèce, je schválen pro 
pou¾ití v sítích 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, je musíte 
pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb. 

VÝSTRAHA! 
• Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené 

výrobcem telefonu. Pou¾ívání neschválených typù zpùsobí zru¹ení 
osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon, a mù¾e být i 
9©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 



nebezpeèné.  

Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u 
prodejce. 

• Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, 
v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel.

• Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze ze zdrojù ACP-7, 
ACP-9, LCH-9, HFU-2. Jiné pou¾ívání zpùsobí zru¹ení osvìdèení, 
vztahujících se na tento pøístroj a mù¾e být i nebezpeèné.

Informace o ¹títcích na pøístroji
Na telefonním pøístroji jsou umístìny ¹títky. Ty jsou dùle¾ité pøi servisu 
a souvisejících èinnostech. Buïte tedy opatrní, aby nedo¹lo k jejich 
ztrátì nebo ke ztrátì jejich informací (napøíklad pøi výmìnì krytu 
telefonu).
10 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Krátký úvod
1. Krátký úvod
Blahopøejeme Vám k zakoupení telefonu Nokia! V této kapitole je uveden návod 
k uskuteènìní prvního hovoru a dále obsahuje u¾iteèné informace o rùzných funkcích, 
které telefon nabízí.

Provedení prvního hovoru
1 Vyjmìte baterii a zasuòte kartu SIM (bli¾¹í informace, viz. strana 16).

2 Nainstalujte a nabijte baterii (viz. 
stranu 18). 

3 Podr¾ením stisknutého tlaèítka  (viz. strana 20) zapnìte telefon.

• Vyzve-li vás telefon k zadání kódu PIN, zadejte jej a stisknìte OK.
• Informace o zmìnì jazyka, ve kterém se zobrazuje text na displeji, viz. ”Jazyk (Menu 4-

4-1)” na stranì 70.

4 Poèkejte, dokud se na displeji nezobrazí název operátora.

5 Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a stisknìte tlaèítko  (viz. rovnì¾ strana 23).

6 Po dokonèení rozhovoru stisknìte tlaèítko .

Co je nového
Telefon zaji¹»uje øadu roz¹iøujících funkcí. Zde uvádíme jen nìkteré:
11©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 



Nastavení tónù telefonu: Profily
Snadné pøiøazení tónù telefonu k funkcím v rùzných situacích a 
prostøedích je mo¾né zvolením pøíslu¹ného ‘profilu’. 

Informace naleznete na stranì 64.

Následuje postup nejrychlej¹ího zvolení profilu:

1 Je-li displej prázdný, stisknìte rychle  hlavní tlaèítko ( ).

2 Tlaèítky  a  (nebo rychlým stisknutím tlaèítka ) vyberte 
po¾adovaný profil (napø. Tichý - pro vypnutí tónù kláves).

3 Stisknìte OK (nebo podr¾te stisknuté tlaèítko ).

Odesílání zpráv SMS: Nastavení skupiny 
(‘Soubory’)
Pokud to slu¾by provozovatele slu¾eb umo¾òují, mù¾ete posílat 
textové zprávy (napøíklad fax) zvolením po¾adované skupiny 
nastavení (‘souboru’), ve které je pøeddefinováno správné nastavení 
pro faxový pøenos.

Bli¾¹í informace naleznete na stranì 53.

Skupiny
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby pøi pøíchozím hovoru z konkrétního 
telefonního èísla pou¾il po¾adovaný vyzvánìcí tón. 

Bli¾¹í informace viz. strana 35.

Dal¹í u¾iteèné funkce
Hodiny, budík, hry, kalkulaèka, kalendáø, infraèervené propojení atd.
12 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Telefonní pøístroj
2.  Telefonní pøístroj
Seznam tlaèítek
Telefon je vybaven ní¾e uvedenými tlaèítky. V celé pøíruèce jsou v¹echna tlaèítka 
pøedstavována ikonami jako  a .

Hlavní tlaèítko
Vypíná a zapíná telefon. 

Kdy¾ je krátce stisknuto pøi 
prázdném displeji nebo v prùbìhu 
hovoru: Otevøe seznam profilù.

Kdy¾ je krátce stisknuto 
v Telefonním seznamu nebo 
funkcích menu: Na 15 sekund 
zapne osvìtlení.

  Tlaèítka pro výbìr
Ka¾dé tlaèítko provádí funkci, která 
je nad ním textem vyznaèena.

  Tlaèítka pro procházení
Procházení jmény, tel. èísly, menu 
nebo mo¾nostmi nastavení.

Vytáèí tel. èíslo a pøijímá hovor.

Je-li displej prázdný: Zobrazí poslední 
volané èíslo.

Ukonèuje nebo odkládá hovor. 
Rovnì¾ ukonèuje libovolnou funkci. 

 - Zadávání èísel a znakù. 
Kdy¾ podr¾íte stisknuté tlaèítko 

, voláte svou hlasovou 
schránku.

   Pou¾ité v rùzných funkcích pro 
rùzné úèely.

Tlaèítka 
nastavení
hlasitosti

Horní tlaèítko zvy¹uje a dolní 
sni¾uje hlasitost.

Tlaèítka 
nastavení
hlasitosti

Konektory pro 
externí zaøízení

Infraèervený port (IÈ)
13©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 



Prvky na displeji
Indikátory na displeji informují o aktuálním stavu provozu telefonu.

Pokud je telefon pøipraven k pou¾ití, jsou zobrazeny ní¾e uvedené 
indikátory (pokud nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky). Tomuto 
stavu se øíká ‘prázdný displej.

Symboly, které se vztahují k jiným funkcím, jsou vysvìtlovány 
pozdìji v pøíruèce.  

OPERA-
TOR

Oznaèuje název sítì, kterou 
telefon v danou chvíli 
pou¾ívá.

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 akumu-
látoru lep¹í. Sloupec se 
pohybuje v závislosti na 
stavu akumulátoru.
14 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Telefonní pøístroj
Tlaèítka pro výbìr
Pod displejem naleznete dvì tlaèítka pro výbìr. 

Jejich funkce je závislá na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi. 

Pokud se nad tlaèítkem  zobrazí napøíklad text “Menu”, docílíte po stisknutí tohoto 
tlaèítka otevøení funkcí menu. 

Podobnì v pøípadì, ¾e se nad tlaèítkem  zobrazí text “Jména”, dosáhnete jeho 
stisknutím pøístup k funkcím Telefonního seznamu. 

V této pøíruèce jsou tlaèítka pro výbìr oznaèena tuènì vyti¹tìným doprovodným 
textem (napø. Menu nebo Jména).

Doprovodn
text

Tlaèítka 
pro výbìr
15©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 
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3. Zaèínáme
Døive, ne¾ zaènete telefon pou¾ívat, musíte do nìj vlo¾it kartu SIM a 
instalovat a nabít baterii. 

Vlo¾ení karty SIM
Telefon je mo¾né pou¾ít pouze s platnou miniaturní kartou SIM. 
Tuto kartu získáte u operátora sítì nebo provozovatele sí»ových 
slu¾eb.

POZN.: Ukládejte miniaturní karty SIM mimo dosah malých dìtí.

1 Je-li telefon zapnutý: Pøed vlo¾ením karty SIM vypnìte telefon 

(stisknìte tlaèítko ). Chvilku poèkejte a poté vyjmìte baterii.

• Karta SIM a její kontakty jsou citlivé na po¹kození po¹krábáním 
nebo ohnutím. Pøi manipulaci s kartou nebo jejím vkládání a 
vyjímání si poèínejte velmi opatrnì.

2 Vyjmutí baterie: Stisknìte západku na vrchní èásti baterie (1), 
posuòte baterii ke spodní èásti pøístroje (2) a poté ji zdvihnìte 
nahoru (3). 
©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Zaèínáme
3 Posunutím západky ve smìru OPEN otevøete dr¾ák karty SIM. 

4 Zdvihnìte dr¾ák do svislého smìru.

5 Opatrnì zasuòte kartu do dr¾áku. Pøesvìdète se, ¾e zkosený roh je 
nahoøe (viz obrázek) a zlaté kontakty smìøují k pøístroji. 
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6 Uzavøete dr¾ák zatlaèením k pøístroji.

7 Zajistìte dr¾ák jemným zasunutím západky smìrem k základnì 
telefonu, dokud neusly¹íte cvaknutí. Zkontrolujte, zda je dr¾ák pevnì 
zaji¹tìn.

8 Polo¾te baterii na zadní èást pøístroje (viz obrázek). Posouvejte ji po 
tìlese pøístroje, dokud nedojde k zaji¹tìní západky (je sly¹et 
cvaknutí). 
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Zaèínáme
Nabíjení baterie
Po zasunutí do pøístroje je baterie pøipravena k nabíjení.

POZN.:

• Pou¾ívejte pouze baterie a nabíjeèky schválené výrobcem telefonu.
• U nìkterých vozidel musí být pøi nabíjení pomocí nabíjeèky (kterou je 

mo¾né pøipojit na místo zapalovaèe cigaret) zapnuté zapalování.

Nabíjení baterie cestovní nabíjeèkou ACP-7:

1 Zasuòte kolík od nabíjeèky do konektoru ve spodní èásti pøístroje.

2 Pøipojte nabíjeèku ke zdroji elektrického napìtí. 

V pravém rohu se zaène pohybovat sloupec indikátoru a na displeji 
se krátce zobrazí text Nabíjení baterie (pokud je telefon zapnutý).

• Pokud je baterie zcela vybitá, mù¾e chvilku trvat, ne¾ dojde 
k indikaci nabíjení na displeji.

• Doba nabíjení závisí na pou¾ité nabíjeèce a baterii. Napøíklad 
nabíjení baterie BLS-2 trvá pøibli¾nì 4 hodiny.

• Nabíjeèku je k telefonu mo¾né pøipojit i v prùbìhu hovoru.

3 Baterie je zcela nabitá a¾ poté, co se zastaví pohyb sloupce 
indikátoru a na displeji se krátce zobrazí text Baterie nabitá (pokud 
je telefon zapnutý).

4 Odpojte nabíjeèku od zdroje a od telefonu.

Pokud je zobrazeno Nenabíjím, je nabíjení pøeru¹eno. Chvíli 
poèkejte, odpojte nabíjeèku, znovu ji zapojte a zkuste to znovu. 
Pokud k nabíjení opìt nedojde, kontaktujte prodejce pøístroje.

Bli¾¹í informace o pou¾ití baterií naleznete na stranì 89.
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Indikování nabití baterie
Pokud je výkon baterie velmi slabý a pøed úplným vybitím zbývá ji¾ 
pouze nìkolik minut hovoru, ozve se výstra¾ný tón a na displeji se 
krátce zobrazí text Vybitá baterie .

Pokud je baterie zcela vybitá, zobrazí se krátce text Dobít baterii 
(zároveò zazní výstra¾ný tón) a telefon se vypne.

POZN.: Pokud jsou výstra¾né tóny vypnuty, dojde pouze k zobrazení 
textu.

Zapnutí telefonu
VÝSTRAHA! Nezapínejte telefon tam, kde je jeho pou¾ívání 
zakázáno nebo v místì, kde mù¾e zpùsobovat ru¹ení a vznik 
nebezpeèí.

NORMÁLNÍ POLOHA: Uchopte telefon normálním zpùsobem tak, 
aby anténa smìøovala vzhùru pøes va¹e rameno.

TIPY PRO ZLEP©ENÍ VÝKONU: Jako u jiných pøístrojù pracujících 
na bázi rádiového pøíjmu nedotýkejte se pøi provozu telefonního 
pøístroje antény. Kontakt s anténou ovlivní kvalitu pøíjmu a mù¾e 
zpùsobit, ¾e telefon bude mít vìt¹í spotøebu energie, ne¾ je nesbytnì 
nutné.

1 Podr¾te stisknuté tlaèítko , dokud se nerozsvítí osvìtlení displeje.
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Zaèínáme
• Vyzve-li Vás telefon k zadání kódu PIN, zadejte jej (výzva se 
zobrazí po spu¹tìní) a stisknìte OK.

Bli¾¹í informace naleznete na stranì 72 ”Po¾adavek na kód PIN 
(Menu 4-5-1)” a na stranì 91 ”Pøístupové kódy”.

POZN.: Kód PIN chrání kartu SIM pøed neoprávnìným pou¾itím. Je 
vìt¹inou dodáván s kartou SIM.

• Po¾ádá-li telefon o zadání bezpeènostního kódu, zadejte jej a 
stisknìte OK. 

Viz dále ”Úroveò zabezpeèení (Menu 4-5-5)” na stranì 76.

POZN.: Bezpeènostní kód ochraòuje telefon pøed neoprávnìným 
pou¾itím. 
Je vìt¹inou dodáván spolu s telefonem.

2 Pokud se nacházíte v místì pokrytí slu¾bami sítì, 
která podporuje pou¾ívanou kartu SIM, zobrazí se 
na displeji jméno operátora. 

Zkontrolujte, zda sloupec indikátoru síly signálu 
po levé stranì displeje signalizuje alespoò 
minimální pøítomnost signálu. 
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3 Pokud je zvoleno jiné u¾ivatelské prostøedí (profil) ne¾ “Normální”, 
zobrazí se název tohoto profilu. (Viz. dále ”Profily (Menu 3)” na 

stranì 64.)

Vypnutí telefonu
Na jednu sekundu podr¾te stisknuté tlaèítko .

Nebo: Je-li displej prázdný, stisknìte krátce tlaèítko , tlaèítky  

a  vyhledejte polo¾ku Vypnout! a stisknìte OK.

Telefon mù¾e provádìt a pøijímat 
hovory pouze pokud:

• je zapnutý
• má instalovánu platnou kartu SIM
• nachází se v místì pokrytém 

slu¾bami sítì, která podporuje kartu 
SIM. (Viz. dále ”Volba sítì 
(Menu 4-4-5)” na stranì 72.) 

• je odpovídající síla signálu. 
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Základní funkce
4. Základní funkce
Volání
1 Je-li telefon zapnutý, zadejte pomocí tlaèítek  -  pøedèíslí a 

telefonní èíslo.

• Mezinárodní hovory
Pokud pøed kód zemì zadáte znak + (v rozpìtí jedné sekundy dvakrát 

stisknìte tlaèítko ), nemusíte se ji¾ starat o mezinárodní 
pøístupový kód.

• Úprava telefonního èísla 

Pro úpravu pou¾ijte tlaèítka ,  a Vymazat. V¹echny znaky 

najednou mù¾ete vymazat stisknutím tlaèítka  nebo 
podr¾ením stisknutého tlaèítka Vymazat. Bli¾¹í informace 
naleznete na stranì 32 ”Zadání telefonního èísla”.

• Ulo¾ení telefonního èísla do Telefonního seznamu
Stisknìte Ulo¾it, zadejte pøidru¾ené jméno a stisknìte OK. Bli¾¹í 
informace naleznete na stranì 31 ”Zadání jména”.

• Vyvolání telefonního èísla z Telefonního seznamu: 
viz. strana 33.

2 Stisknutím tlaèítka  vytoèíte èíslo. 

3 Poèkejte na odezvu a poté hovoøte.

• Nastavení hlasitosti sluchátka 
Pou¾ijte tlaèítka na boku pøístroje. Horní tlaèítko zvy¹uje a dolní 
sni¾uje hlasitost. 

Hlasitost je mo¾né nastavovat i v prùbìhu hovoru.

• Zti¹ení mikrofonu telefonu. Stisknìte Volby, tlaèítky  a  
vyhledejte polo¾ku Ticho a stisknìte Zvolit. 
Pro zru¹ení této volby stisknìte  Nahlas. Nebo: Stisknìte Volby, 
vyhledejte polo¾ku Mikrofon a stisknìte Zvolit.
POZN.: Zapnutí nebo vypnutí zti¹ení má vliv i na mikrofon 
pøíslu¹enství pøipojeného k telefonu.

4 Po ukonèení konverzace ukonèete volání stisknutím tlaèítka .
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POZN.: Pou¾íváte-li telefon se zaøízením do vozidla CARK-91, 
mù¾ete pøepínat z  re¾imu handsfree do soukromého re¾imu 
zdvihnutím externího sluchátka HSU-1. 

Pro pøepnutí zpìt do re¾imu handsfree nejdøíve stisknìte Menu a 
poté do patnácti sekund zavì¹te sluchátko.

Volání nìkterého z posledních deseti 
volaných èísel
Pro volání posledního volaného èísla stisknìte dvakrát tlaèítko  
(s prázdným displejem).

Pøi volání nìkterého z posledních pìti volaných èísel: Stisknìte tlaèítko 

 (s prázdným displejem), tlaèítky  a  vyhledejte po¾adované 

èíslo nebo pøiøazené jméno a znovu stisknìte tlaèítko . 

Viz dále ”Výpis volání (Menu 2)” na stranì 59.

Jednotlaèítková volba telefonního èísla
Pokud jsou k tlaèítkùm rychlé volby (  a¾ ; viz. strana 37) 
pøiøazena telefonní èísla, mù¾ete vytáèet telefonní èíslo jedním z 
následujících zpùsobù: 

• Je-li displej prázdný, stisknìte po¾adované tlaèítko jednotlaèítkové 

(  a¾ ) volby a poté stisknìte tlaèítko .
• Pokud je zapnuta funkce “Jednotlaèítková volba” (viz. 

strana 69): Je-li displej prázdný, podr¾te stisknuté po¾adované 

tlaèítko jednotlaèítkové (  a¾ ) volby, dokud nedojde k jeho 
vytáèení.

POZN.: Podr¾ením stisknutého tlaèítka  dojde k volání Va¹í 
hlasové schránky.
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Základní funkce
Pøijímání hovoru
Pokud jste voláni, zaène telefon vyzvánìt, blikat osvìtlením a na 
displeji se zobrazí odpovídající text.

Telefon nebude vyzvánìt, pokud je funkce “Typ vyzvánìní” (viz. 
strana 65) nastavena na “Vypnotu” nebo “1 pípnutí”.

Pokud je funkce “Typ vyzvánìní” nastavena na “Skup.volajících”, 
bude telefon oznamovat pouze hovory pøicházející ze zvolené 
skupiny.

1 Hovor pøijmìte stisknutím tlaèítka  . 

Pokud je zapnuta funkce “Pøíjem v¹emi klávesami” (viz. strana 69), 

mù¾ete pøijímat hovor libovolným tlaèítkem, kromì  nebo .

• Pokud sí» nemù¾e identifikovat volajícího, zobrazí se text Hovor. 
• Pokud je volajícího mo¾né identifikovat, zobrazí se telefonní èíslo 

volajícího (nebo jeho jméno, je-li ulo¾eno v Telefonním seznamu), 
následované textem volá.

• Stisknutím tlaèítka  odmítnete hovor.

2 Po dokonèení konverzace ukonèete volání stisknutím tlaèítka . 

POZN.: 

• Pøijímat hovor mù¾ete kdykoli, pøesto¾e se nacházíte v Telefonním 
seznamu nebo nabídce funkcí.

• Pokud byl pøíchozí hovor pøesmìrován z jiného telefonního èísla, 
zobrazí se za textem  Volat nebo volá znak > (sí»ová slu¾ba).
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Volání Va¹í hlasové schránky
Pøi volání Va¹í hlasové schránky, podr¾te stisknuté tlaèítko  
(s prázdným displejem).

Pokud se telefon dotá¾e na èíslo hlasové schránky, zadejte jej a 
stisknìte OK. 

Pozdìj¹í úpravu tohoto èísla mù¾ete provést podle popisu na stranì 
58 ”Èíslo hlasové schránky (Menu 1-8-2)”.

Blokování klávesnice
Klávesnici je mo¾né doèasnì uzamknout, aby nedocházelo 
k nechtìnému stisknutí tlaèítek.

Blokování klávesnice:
Stisknìte Menu 
(s prázdným displejem) a poté do tøí sekund 

tlaèítko . V horní èásti displeje se zobrazí 
indikátor .

Odblokování klávesnice:

Stisknìte Uvolnit a potom .

Je-li blokování klávesnice aktivní:

• Pro pøijímání hovorù stisknìte tlaèítko . Hovor ukonèete nebo 

odmítnìte stisknutím tlaèítka . V prùbìhu hovoru je mo¾né 
telefon ovládat normálním zpùsobem.
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Základní funkce
• Je mo¾né uskuteènit hovory na telefonní èísla tísòového volání, 
naprogramovaná v telefonu (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla 
tísòového volání). 

Zadejte èíslo tísòového volání a stisknìte tlaèítko . Èíslo se 
zobrazí a¾ po zadání poslední èíslice.

• Je-li telefon pøipojen k zaøízení do vozidla CARK-91, je mo¾né jej 
pou¾ívat normálním zpùsobem.

POZN.: Pokud je telefon pøipojen k soupravì sluchátek HDC-9, 
mù¾ete v prùbìhu hovoru uzamknout klávesnici následujícím 
zpùsobem: Stisknìte tlaèítko Volby, tlaèítky  a  vyhledejte 
polo¾ku Zámek kláves a stisknìte tlaèítko Volba. Klávesnici 
odemknete normálním zpùsobem.

Soubì¾né hovory
Volání nového hovoru v prùbìhu hovoru 
Souèasnì mù¾ete provádìt dva hovory (sí»ová slu¾ba). Jedním z 
hovorù mù¾e být konferenèní hovor.

Volání dal¹íno hovoru v prùbìhu hovoru:

1 Stisknìte Volby, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Nový hovor, 
stisknìte Zvolit, zadejte telefonní èíslo nebo jej vyvolejte z Tel. 
seznamu (podrobnosti, viz. 
strana 33) a stisknìte Volat (nebo tlaèítko ).

Probíhající hovor je automaticky dr¾en. Aktivní hovor je oznaèen 
indikátorem  a dr¾ený hovor .

Stornování hovoru pøed odezvou: Stisknìte Konec.

2 Pøi pøepínání mezi hovory stisknìte Pøesuò nebo tlaèítko . 
Nebo: Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Pøesunout a stisknìte 
Zvolit.

3 Aktivní hovor ukonèete stisknutím tlaèítka .
Nebo: Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Konec hovoru a stisknìte 
Zvolit. Dr¾ený hovor se pøepne do aktivního stavu.
27©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 



Ukonèení obou hovorù: Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Konec 
hovoru a stisknìte Zvolit.

Konferenèní hovor
Pøi konferenèním hovoru je mo¾né najednou komunikovat a¾ se 6 
úèastníky (sí»ová slu¾ba).

1 Zavolejte prvnímu úèastníkovi konferenèního hovoru.

2 Zavolejte druhému úèastníkovi (viz krok 1 ve vý¹e uvedeném 
odstavci “Volání nového hovoru v prùbìhu hovoru”).

3 Pøipojte prvního úèastníka hovoru: Stisknìte Volby, vyhledejte 
polo¾ku Konference a stisknìte Zvolit.

4 Pro pøidání dal¹ích úèastníkù k hovoru postupujte podle vý¹e 
uvedených krokù 2 a 3. V pøípadì potøeby tuto operaci opakujte.

5 Provedení soukromého hovoru s jedním z úèastníkù:

• Stisknìte Volby, vyhledejte Soukromí a stisknìte Zvolit.

• Vyhledejte po¾adovaného úèastníka hovoru a stisknìte OK.
Ostatní úèastníci hovoru mohou nadále konverzovat mezi 
sebou.

• Po ukonèení soukromého rozhovoru se vra»te zpìt do 
konferenèního hovoru podle popisu v kroku 3.

6 Odpojení jednoho úèastníka z konferenèního hovoru:

• Stisknìte Volby, vyhledejte Soukromí a stisknìte Zvolit. 
Vyberte úèastníka, kterého chcete odpojit a stisknìte OK.

• Stisknìte tlaèítko . 
Nebo: Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Konec hovoru a 
stisknìte Zvolit.

• Stisknìte Pøíjem nebo tlaèítko . 
Nebo: stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Pøijmout a stisknìte 
Zvolit.

7 Konferenèní hovor ukonèíte stisknutím tlaèítka . 
Nebo: Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Konec hovoru a stisknìte 
Zvolit.
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Základní funkce
Pøijmutí nového hovoru v prùbìhu 
hovoru
Pokud je zapnuta funkce “Volby pro dal¹í hovory na lince” (viz. 
strana 69), bude Vám telefon oznamovat nový pøíchozí hovor.

1 Stisknìte Pøijmout nebo tlaèítko . 

Nebo: Stisknìte Volby, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Pøíjem a 
stisknìte Zvolit.

V seznamu hovorù je èekající hovor oznaèen indikátorem .

Odmítnutí nového hovoru: 
Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Odmítnout a stisknìte Zvolit.

2 Pøi pøepínání mezi hovory stisknìte Pøesuò nebo tlaèítko . 
Nebo: Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Pøesunout a stisknìte 
Zvolit.

3 Aktivní hovor ukonèete stisknutím tlaèítka . 
Nebo: Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Konec hovoru a stisknìte 
Zvolit. 

Dr¾ený hovor se stane aktivním.

Pøepojení hovoru
Pokud je jeden hovor aktivní a druhý je dr¾en, mù¾ete oba hovory 
pøepojit k sobì a sami se od nich odpojit (sí»ová slu¾ba).

Stisknìte Volby, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Pøepojit a 
stisknìte Zvolit.
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5. Funkce telefonního 
seznamu

Do pamìti telefonu (vnitøní “Telefonní seznam”) nebo karty SIM 
(“Telefonní seznam” karty SIM) mù¾ete ukládat telefonní èísla a 
pøiøazená jména.

Do vnitøního “Telefonního seznamu” je mo¾né najednou ulo¾it a¾ 50 
jmen (ka¾dé a¾ 16 znakù dlouhé) a telefonních èísel (ka¾dé a¾ do 30 
èíslic). 

Telefon podporuje karty SIM, do kterých je mo¾né ulo¾it a¾ 250 jmen 
a telefonních èísel.

Mimo vlastního ulo¾ení jmen a telefon-
ních èísel “Telefonní seznam” dále nabízí ¹iroký rozsah funkcí pro 
jejich správu. 

Otevøení Telefonního seznamu
Ke jménùm a telefonním èíslùm, stejnì jako i k funkcím Telefonního 
seznamu, máte pøístup nìkterým z následujících zpùsobù:

• Je-li displej prázdný: Stisknìte Jména.

• V prùbìhu hovoru: Stisknìte Volby, tlaèítky  a  vyhledejte 
Jména a stisknìte Zvolit.

Ukonèení “Telefonního seznamu”
Ukonèení “Telefonního seznamu” z jeho hlavní úrovnì proveïte 
stisknutím  Odejít. 

Funkce “Telefonního seznamu” ukonèete stisknutím Zpìt. 

Pro ukonèení pohybu “Telefonního seznamu” stisknìte tlaèítko .

POZN.: Stisknutí tlaèítka  v prùbìhu hovoru ukonèí aktivní hovor.
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Funkce telefonního seznamu
Zadání jména 
Jste-li vyzváni k zadání jména ve funkci Telefonního seznamu 
“Pøidat” nebo v jiných funkcích:

1 Zadejte jméno následujícím postupem. Postupujte následovnì:

• Stisknìte tlaèítko s po¾adovaným znakem: jednou pro první znak, 
dvakrát pro druhý znak atd. 
Dostupné znaky (viz seznam ní¾e) jsou závislé na zvoleném jazyku  
(viz. strana 70).

• Pokud je následující znak umístìn na stejném tlaèítku jako znak 

pøedchozí, stisknìte  nebo  (nebo poèkejte, dokud se nezobrazí 
kurzor) a poté zvolte dal¹í znak.

• Pro pøepínání mezi malými a velkými písmeny rychle stisknìte 

tlaèítko . Zvolený re¾im oznaèuje indikátor ABC nebo abc v 
horní èásti displeje.

. , ? ! - 1

A B C 2 Á À Ä Â Ã È Ç

D E F 3 Ï É Ì È Ë Ê 

G H I 4 µ Î Ï Ì Ý Ð 

J K L 5 £

M N O 6 Ò Ó Ö Ô Ò Ø Ñ

P Q R S 7 Ø © $ ß

T U V 8 « Ú Ù Ü Ù Û

W X Y Z 9 Ý ®

mezera, 0

speciální znak, 
napø. + a %

malá / velká písmena
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• Pro vlo¾ení èísla podr¾te stisknuté tlaèítko s po¾adovaným èíslem. 
Pro pøepnutí mezi re¾imem èísel a znakù podr¾te stisknuté tlaèítko 

.

• Mezeru vlo¾te stisknutím tlaèítka .

• Stisknutím tlaèítka  se zobrazí seznam speciálních znakù. 

Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovaný znak a stisknutím Vlo¾it jej 
vlo¾te do jména 

Pokud seznam znakù pokraèuje na následující obrazovku, mù¾ete 
mezi obrazovkami pøepínat pomocí tlaèítka .

2 Pokud udìláte chybu, mù¾ete  pomocí tlaèítka Vymazat postupnì 
smazat na levo od kurzoru. Podr¾ením stisknutého tlaèítka Vymazat 
sma¾ete v¹echny znaky najednou.

Tlaèítky  a  pohybujte kurzorem doleva a doprava.

Zadání telefonního èísla
Jste-li vyzváni k zadání telefonního èísla ve funkci Telefonního 
seznamu “Pøidat” nebo v jiných funkcích:

1 Zadejte èíslice telefonního èísla.

2 Udìláte-li chybu, mù¾ete stisknutím tlaèítka Vymazat smazat znaky 
nalevo od kurzoru.

Tlaèítky  a  pohybujte kurzorem doleva a doprava.

Ulo¾ení telefonního èísla se 
jménem (Pøidat)
Telefonní èísla s pøiøazenými jmény mù¾ete ulo¾it do vnitøního 
Telefonního seznamu nebo do pamìti karty SIM.

1 Je-li prázdný displej, stisknìte Jména.

2 Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Pøidat a stisknìte Zvolit. 

3 Zadejte jméno a stisknìte OK.
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Funkce telefonního seznamu
4 Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a stisknìte OK.

• Chcete-li telefonní èíslo pou¾ívat i ze zahranièí, vlo¾te pøed 

pøedèíslí a èíslo je¹tì znak + (stisknìte dvakrát ) a kód 
zemì.

TIP: Rychlé ulo¾ení

1Je-li prázdný displej: zadejte po¾adované tel. èíslo a stisknìte 
Ulo¾it.

2 Zadejte pøiøazené jméno a stisknìte OK.

Ulo¾ení pouze telefonního èísla:
1 Je-li prázdný displej: zadejte po¾adované telefonní èíslo.

2 Podr¾te stisknuté Ulo¾it.

Vyvolání telefon-ního 
èísla a jména 
Existuje nìkolik zpùsobù, jak vyvolat telefonní èísla a jména z 
Telefonního seznamu.

Funkcí Telefonního seznamu - Najít
1 Je-li displej prázdný, stisknìte Jména. 

2 Pøi zvýraznìném textu  Najít, stisknìte Zvolit.

3 Zadejte první znak(y) po¾adovaného jména.

4 Stisknìte OK nebo tlaèítko  pro první jméno nebo  pro pøíjmení, 
zaèínající zadaným znakem. 

5 Tlaèítka  a  tisknìte tak dlouho, dokud se nezobrazí nebo 
nezvýrazní po¾adované jméno.
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• Tøi teèky (...) za jménem nebo pøed telefonním èíslem 
znamenají, ¾e jméno nebo èíslo není zcela zobrazeno.

• Indikátory  nebo  na displeji zobrazují, zda jméno a 
èíslo jsou ulo¾eny v kartì SIM nebo ve vnitøním Telefonním 
seznamu.

6 Pro zobrazení celého jména a tel. èísla stisknìte Detaily a poté 

tlaèítka  nebo .
POZN.: Tento krok mù¾ete pøeskoèit, pokud je v Zobrazení zvoleno 
Jméno, èíslo.

Procházením (je-li displej prázdný)
1 Stisknìte tlaèítko  nebo .

2 Zadejte první písmeno jména.

3 Tlaèítky  a  procházejte k po¾adovanému jménu. 

4 Stisknìte Detaily a poté tlaèítka  nebo  pro zobrazení jména a 
pøiøazeného tel. èísla v plné délce.
POZN.: Tento krok mù¾ete pøeskoèit, pokud je v Zobrazení zvoleno 
Jméno, èíslo.
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Funkce telefonního seznamu
Odstranìní jména a tel. 
èísla (Vymazat)
Jména a èísla mù¾ete ze zvoleného Telefonního seznamu vymazat 
buïto postupnì nebo najednou.

Postupnì

1 Vyvolejte jméno a telefonní èíslo, které chcete odstranit 
(viz. strana 33).

2 Nacházíte-li se v Detailech uvedeného èísla a jména: 

• Stisknìte Volby.

• Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Vymazat a stisknìte Zvolit. 
• Stisknutím OK potvrïte nebo stisknutím Zpìt stornujte operaci.

Pøípadnì: Je-li displej prázdný, stisknìte Jména. Vyhledejte polo¾ku 
Vymazat a stisknìte Zvolit. Vyhledejte polo¾ku Postupnì a stisknìte 
Zvolit. Vyvolejte po¾adované èíslo a jméno z Telefonního seznamu s 
stisknìte Vymazat. Potvrïte operaci stisknutím OK.

V¹echno najednou

1 Je-li prázdný displej, stisknìte Jména. 

2 Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Vymazat a stisknìte Zvolit.

3 Vyhledejte polo¾ku Vymazat v¹e a stisknìte Zvolit.

4 Zvolte Telefonní seznam, který má být vymazán (Telefon nebo SIM 
karta) a stisknìte Zvolit.

5 Na výzvu Opravdu? stisknìte OK, aby do¹lo k vymazání seznamu 
nebo Zpìt pro stornování operace. Stisknete-li OK, zadejte 
bezpeènostní kód a stisknìte OK.

Skupiny
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby pøi pøíchozím hovoru z konkrétního 
telefonního èísla vyzvánìl a blikal po¾adovaným zpùsobem. 
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Z tohoto dùvodu nejprve pøidejte telefonní èíslo do po¾adované 
skupiny. Poté definujte vyzvánìcí tón a symbol skupiny.

POZN.: Telefon mù¾ete nastavit i tak, aby vyzvánìl pouze pøi 
hovorech 
z telefonních èísel, které nále¾í do specifické skupiny volajících. Viz. 
“Profily (Menu 3)” na stranì 64.

Vlo¾ení telefonního èísla do skupiny
1 Vyvolejte po¾adované tel. èíslo a pøiøazené jméno (viz. strana 33).

2 Nacházíte-li se v Detailech uvedeného èísla a jména: Stisknìte 

Volby, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Skup.volajících a 
stisknìte Zvolit.

3 Vyberte po¾adovanou skupinu a stisknìte Zvolit.

Definování vyzvánìcího tónu a symbolu 
pro skupinu
1 Je-li displej prázdný, stisknìte Jména.

2 Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Skup.volajících a stisknìte 
Zvolit.

3 Vyberte po¾adovanou skupinu a stisknìte Zvolit. 

4 Vyberte jednu z následujících funkcí a stisknìte Zvolit.

Pøejmenovat skupinu
Upravte jméno a stisknìte OK 
(viz. strana 31).

Vyzvánìní pro skupinu
Vyberte po¾adovaný tón (zazní jeho ukázka) a stisknìte OK. Pro 
aktuálnì zvolený profil je zvolen tón  Standardní (viz. strana 65).

Symbol skupiny:
Vyberte Zapnout, Vypnout, Ukázat symbol nebo Odeslat IÈ, Poslat 
symbol (prostøednictvím SMS) a stisknìte Zvolit.

5 Pokud zvolíte Poslat Schùzka, zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej 
vyvolejte z Telefonního seznamu a stisknìte OK.
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Funkce telefonního seznamu
Pro zavedení nového symbolu do telefonu prostøednictvím IÈ portu, 
viz rovnì¾ “Infraèervený (Menu 9)” na stranì 55.

Po zavedení symbolu vyhledejte polo¾ku Ukázat symbol nebo Ulo¾it 
symbol a stisknìte Zvolit. Zvolíte-li Ulo¾it symbol, vyberte 
po¾adovanou skupinu a stisknìte Zvolit. 

Jednotlaèítková volba
Tlaèítka  a¾  mù¾ete nastavit pro funkci jednotlaèítkové 
volby.

Z tohoto dùvodu musíte po¾adovanému tlaèítku pøiøadit telefonní 
èíslo.

Viz dále ”Jednotlaèítková volba telefonního èísla” na stranì 24.

Pøiøazení telefonního èísla tlaèítku

1 Je-li displej prázdný, stisknìte Jména.

2 Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Jednotl. volba a stisknìte Zvolit.

3 Vyberte pøiøazení rychlého vytáèení.

Je-li tlaèítku pøiøazeno telefonní èíslo, je toto èíslo (nebo jméno) 
zobrazeno. Dále je zobrazeno Volby.

Není-li tlaèítku pøiøazeno ¾ádné èíslo, je zobrazeno Oznaèit.

POZNÁMKA: Oznaèit je dále zobrazeno, pokud má telefon 
automaticky pøiøazena tel. èísla k tlaèítkùm jednotlaèítkové volby.

4 Proveïte následující:

• Pøiøazení telefonního èísla neobsazenému tlaèítku jednotlaèítkové 
volby nebo zmìna pøiøazení provedeného telefonem: stisknìte 
Oznaèit, vyhledejte po¾adované èíslo a jméno a stisknìte OK.

• Kontrola a upravení souèasného pøiøazení tlaèítka: Stisknìte Volby, 
vyberte nìkterou z následujících funkcí a stisknìte Zvolit.
Ukázat èíslo
Zobrazí pøiøazené èíslo a jméno.
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Zmìnit
Dovoluje zmìnit pøiøazené èíslo a jméno. Vyberte po¾adované 
èíslo a jméno a stisknìte OK.

Vymazat
Odstraní Vámi provedené pøiøazení jednotlaèítkové volby. Tlaèítkem 
OK potvrïte nebo tlaèítkem Zpìt stornujte operaci.

Pou¾ití jednotlaèítkové volby
Tlaèítka jednotlaèítkové volby mù¾ete pou¾ít následujícími zpùsoby:

• Je-li displej prázdný, stisknìte po¾adované tlaèítko jednotlaèítkové 

(  a¾ ) volby a poté stisknìte tlaèítko .
• Pokud je zapnuta funkce “Jednotlaèítková volba” (viz. 

strana 69): Je-li displej prázdný, podr¾te stisknuté po¾adované 

tlaèítko jednotlaèítkové (  a¾ ) volby, dokud nedojde k jeho 
vytáèení.

POZN.: Podr¾ením stisknutého tlaèítka  dojde k volání Va¹í 
hlasové schránky.

Dal¹í funkce Telefonního seznamu
Kopírování jména a tel. èísla
Mù¾ete provádìt kopírování jmen a tel. èísel (najednou nebo 
postupnì) 
z pamìti telefonu do karty SIM a obrácenì.

1 Je-li displej prázdný, stisknìte Jména.

2 Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Kopírovat a stisknìte Zvolit.

3 Vyhledejte po¾adovaný smìr kopírování (z telefonu do karty SIM 
nebo obrácenì) a stisknìte Zvolit.

4 Vyhledejte polo¾ku Kopírovat v¹e nebo Postupnì a stisknìte Zvolit.

5 Pokud zvolíte Kopírovat v¹e, postupujte následovnì:

• Zvolte, zda se pùvodní jména a tel. èísla mají odstranit nebo 
ponechat a stisknìte Zvolit.

• Na výzvu Zahájit kopírování? buïto stisknutím OK potvrïte 
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Funkce telefonního seznamu
nebo stisknutím Zpìt stornujte operaci.

Zvolíte-li Postupnì, postupujte následovnì:

• Zvolte, zda se pùvodní jména a tel. èísla mají odstranit nebo 
ponechat a stisknìte Zvolit.

• Vyhledejte jméno nebo èíslo, které se bude kopírovat. 
Stisknìte Kopírovat pro zahájení kopírování nebo Zpìt pro 
stornování operace.

Je-li jméno pro cílový Telefonní seznam pøíli¹ dlouhé, bude zkráceno 
na potøebnou délku.

Jestli¾e v cílovém Telefonním seznamu nìkteré jméno ji¾ existuje, 
ale pøiøazené èíslo je jiné, bude za jméno pøidáno poøadové èíslo.

Jiný zpùsob postupného kopírování

1 Vyvolejte jméno a èíslo, které chcete kopírovat (viz. strana 33).

2 Nacházíte-li se v Detailech po¾adovaného èísla a jména: Stisknìte 

Volby, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Kopírovat a stisknìte 
Zvolit. 

3 Zvolte, zda se pùvodní jméno a tel. èíslo mají odstranit nebo 
ponechat a stisknìte Zvolit.

Kopírování prostøednictvím 
infra-èerveného portu (IÈ)
Prostøednictvím infraèerveného portu (IÈ)  mù¾ete kopírovat jména 
a èísla do podobného telefonu nebo kompatibilního PC, vybaveného 
odpovídající aplikací.

Kopírování jména a tel. èísla z telefonu

1 Vyvolejte jméno a èíslo, které chcete kopírovat (viz. strana 33).

2 Ujistìte se, ¾e druhý telefon je nastaven pro pøíjem dat 
prostøednictvím IÈ portu.

3 Nacházíte-li se v Detailech po¾adovaného èísla a jména: Stisknìte 

Volby, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Odeslat IÈ a stisknìte 
Zvolit.
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Kopírování jména a tel. èísla do telefonu
Pøed kopírováním jmen a tel. èísel do Va¹eho telefonu z jiného 
telefonu vybaveného IÈ portem. Musíte nejdøíve Vá¹ telefon 
nastavit pro pøíjem dat prostøednictvím IÈ portu. Nastavení 
proveïte v nabídce Infraèervený (Menu 9). Poté mù¾e u¾ivatel 
druhého telefonu odeslat kopírovaná data podle vý¹e uvedeného 
popisu.

Po zkopírování jmen a èísel procházejte tlaèítky  a  mezi 
volbami Ukázat, Ulo¾it nebo Zru¹it a stisknìte OK.

Tisk prostøednictvím 
infraèerveného portu (IÈ) 
Prostøednictvím IÈ portu mù¾ete tisknout jména a tel. èísla z 
telefonu na kompatibilní tiskárnì.

1 Vyvolejte jméno a èíslo, které chcete tisknout (viz. strana 33).

2 Nacházíte-li se v Detailech po¾adovaného èísla a jména: Stisknìte 

Volby, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Tisk pøes IÈ, a stisknìte 
Zvolit.

Úprava jmen a èísel ulo¾ených v 
Telefonním seznamu
1 Vyvolejte jméno a èíslo, které chcete upravit (viz. strana 33).

2 Nacházíte-li se v Detailech po¾adovaného jména nebo èísla: tlaèítky 

 a  vyhledejte tel. èíslo nebo jméno, stisknìte Volby, vyhledejte 
polo¾ku Upravit a stisknìte Zvolit. 

3 Upravte tel. èíslo (viz. strana 32) nebo jméno (viz. strana 31) a 
stisknìte OK.

4 Pokud provádíte úpravu jména, zvolte polo¾ku Nahradit (nahradí 
pùvodní jméno) nebo Ulo¾it jako a stisknìte Zvolit.
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Funkce telefonního seznamu
Volba “Telefonního seznamu” 
(Volba pamìti)
Jména a tel. èísla mù¾ete ulo¾it do vnitøní pamìti nebo pamìti karty 
SIM. 

Volba “Telefonního seznamu”:

1 Je-li displej prázdný, stisknìte Jména.

2 Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Volby a stisknìte Zvolit.

3 Vyhledejte polo¾ku Volba pamìti a stisknìte Zvolit.

4 Vyhledejte polo¾ku SIM karta nebo Telefon a stisknìte OK.

POZN.: Po výmìnì karty SIM je automaticky zvolena volba 
“Telefonní seznam” na kartì SIM.

Nastavení pro zobrazení ulo¾ených 
jmen a èísel (Zobrazení)
Telefon mù¾e zobrazovat ulo¾ená èísla a jména tøemi zpùsoby 
(‘zobrazeními’).

Volba zobrazení:

1 Je-li prázdný displej, stisknìte Jména.

2 Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Volby a stisknìte Zvolit.

3 Vyhledejte polo¾ku Zobrazení a stisknìte Zvolit.

4 Zvolte jednu z následujících mo¾ností a stisknìte OK: 
Velké písmo (zobrazí v¾dy jen jedno jméno), Seznam jmen (zobrazí 
tøi jména najednou), Jméno a èíslo.

5  (zobrazí v¾dy jen jedno jméno), Seznam jmen (zobrazí tøi jména 
najednou), Jméno a èíslo.
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Zobrazení volného místa v pamìti 
(Stav pamìti)
Mù¾ete provést kontrolu, kolik jmen a tel. èísel je ji¾ v Telefonním 
seznamu ulo¾eno a kolik volných pamì»ových míst zbývá.

1 Je-li prázdný displej, stisknìte Jména.

2 Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Volby a stisknìte Zvolit.

3 Vyhledejte polo¾ku Stav pamìti a stisknìte Zvolit.

4 Stisknutím tlaèítka  nebo   zjistìte následující informace o 
Telefonním seznamu:

• obsazená: poèet ji¾ ulo¾ených jmen a èísel
• volná: poèet jmen a èísel, které je je¹tì mo¾né ulo¾it.

Èísla slu¾eb
Tato funkce umo¾òuje snadné volání èísel poskytovatele slu¾eb.

Zobrazení této funkce je umo¾nìno pouze v pøípadì, ¾e jsou èísla 
slu¾eb ulo¾ena v kartì SIM. 

1 Pøi prázdném displeji stisknìte tlaèítko Jména.

2 Tlaèítky  a  vyhledejte Èísla slu¾eb a stisknìte tlaèítko Volba. 

3 Vyhledejte po¾adované èíslo slu¾by a stisknutím tlaèítka  jej 
vytoète.
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Funkce menu
6. Funkce menu
Telefon nabízí ¹iroký rozsah funkcí, které dovolují pøizpùsobit 
telefon podle Va¹ich potøeb. 

V¹echny funkce jsou uspoøádány 
v menu a dílèích menu.

Otevøení funkcí menu
Pro otevøení urèité funkce menu mù¾ete buïto procházet mezi 
funkcemi, dokud se po¾adovaná funkce nezobrazí nebo pou¾ít 
odpovídající zkrácený postup.

Procházením
1 Je-li prázdný displej, stisknìte Menu a vstupte do prostøedí menu. 

Nebo v prùbìhu hovoru: Stisknìte Volby, tlaèítky  a  vyhledejte 
polo¾ku Menu a stisknìte Zvolit.

2 V hlavní úrovni menu vyhledejte tlaèítky  a  po¾adované menu 
(napøíklad Nastavení) a stisknutím Zvolit jej otevøete.

Posuvník na pravé stranì zobrazuje polohu menu vzhledem k 
ostatním menu na stejné úrovni.

3 Pokud menu obsahuje dílèí menu (napøíklad Nastavení telefonu), 

vyhledejte pomocí tlaèítek  a  po¾adovanou polo¾ku a stisknìte 
Zvolit. 

Pokud dílèí menu obsahuje dal¹í polo¾ky, postupujte pøi jejich volbì 
stejným zpùsobem. 
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Zkrácený postup
Ka¾dé menu, dílèí menu a polo¾ka nastavení má své èíselné 
oznaèení. 

Toto èíslo, které se skládá z nìkolika èísel oddìlených pomlèkou 
(napø. 
4-3-3), je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

1 Je-li prázdný displej, stisknìte Menu a vstupte do prostøedí menu.

2 Do tøí sekund zadejte první èíslici èíselného oznaèení menu. 
Opakujte tento postup pro v¹echny èíslice èíselného oznaèení menu.

PØÍKLAD

Zapnutí funkce “Pøíjem v¹emi klávesami”: Je-li prázdný displej, 
stisknìte Menu  (pro Nastavení),  (pro Nastavení hovorù), 

 (pro Pøíjem v¹emi klávesami) a  (pro Zapnout).

Ukonèení funkcí menu
Pro ukonèení funkcí menu z hlavní úrovnì stisknìte Odejít. 

Pro vrácení z dílèího menu do vy¹¹í úrovnì stisknìte Zpìt.

Ukonèení prostøedí menu z libovolného menu nebo dílèího menu 
stisknìte tlaèítko  nebo podr¾te stisknuté Zpìt.

POZN.: Stisknutí tlaèítka  v prùbìhu hovoru ukonèí aktivní 
hovor. 
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Funkce menu
Nápovìda
Vìt¹ina funkcí menu je vybavena krátkou nápovìdou. 

Pro zobrazení nápovìdy vyhledejte po¾adovanou funkci menu a 
vyèkejte 10 sekund. 

Po zobrazení textu stisknìte Dal¹í, nebo tlaèítky  a  procházejte 
textem sami. Stisknutím Zpìt ukonèíte zobrazení nápovìdy.
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Seznam funkcí menu
Následuje seznam dostupných funkcí. Pøed názvem funkce je uvedeno 
èíselné oznaèení funkce.

1. Zprávy
1. Pøijaté zprávy
2. Zprávy k odeslání
3. Napsat zprávu
4. Nastavení zpráv 

1. Soubor: 1 1)

• Èíslo støediska zpráv

• Zpráva odeslána jako

• Platnost zprávy

• Zmìnit jméno souboru

2. Bì¾né 2)

• Výpisy doruèených 
zpráv

• Odpovìï pøes toté¾ 
støedisko

5. Informace sítì
6. Faxové nebo datové volání
7. Editor pøíkazu slu¾by
8. Hlasové zprávy

1. Vyslechnout zprávy
2. Èíslo hlasové schránky

2. Výpis volání
1. Nepøijaté hovory
2. Pøíchozí hovory
3. Odchozí hovory

4. Vymazat vybrané hovory
5. Ukázat délku hovorù

1. Délka posledního 
hovoru

2. Délka v¹ech hovorù
3. Pøíchozí hovory
4. Odchozí hovory
5. Vynulovat mìøièe

6. Ukázat cenu hovoru
1. Cena posledního hovoru
2. Cena v¹ech hovorù
3. Vynulovat èítaèe

7. Nastavení ceny hovoru
1. Limit ceny hovoru
2. Ukázat cenu hovoru v

3. Profily
1. Normální

1. Aktivovat
2. Pøizpùsobit
• Typ vyzvánìní

• Vyzvánìcí tón

• Hlasitost vyzvánìní

• Vibrace3)

• Tón upozornìní na 
zprávu

• Tóny kláves

1) Èíslo je závislé na poètu souborù, které nabízí karta SIM. Ka¾dý soubor 
se zobrazí ve vlastním dílèím menu a mù¾e mít libovolný název.

2) Èíselné oznaèení tohoto menu je závislé na poètu dostupných souborù.
3) Tato volba je dostupná pouze pøi pou¾ití speciální baterie.
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Funkce menu
• Tóny výstrahy a her

2. Tichý
3. Aktivovat
4. Pøizpùsobit (stejná dílèí 

menu jako v menu 
Normální)

5. Pøejmenovat
3. Jednání (stejná dílèí menu 

jako 
v menu Tichý)

4. Venku (stejná dílèí menu 
jako v menu Tichý)

5. Pager (stejná dílèí menu 
jako v menu Tichý)

6. Vozidlo1)

6. Aktivovat
7. Pøizpùsobit
• Typ vyzvánìní

• Vyzvánìcí tón

• Hlasitost vyzvánìní

• Tón upozornìní na 
zprávu

• Tóny kláves

• Tóny výstrahy a her

• Automatický pøíjem

• Osvìtlení

7. Náh.souprava2)

8. Aktivovat
9. Pøizpùsobit (stejná dílèí 

menu jako v menu 
Normální plus 
Automatický pøíjem)

4. Nastavení
1. Budík
2. Hodiny
3. Nastavení hovorù

1. Pøíjem v¹emi klávesami
2. Opakované vytáèení
3. Jednotlaèítková volba
4. Volby pro dal¹í hovory 

na lince
5. Odeslat Va¹e èíslo

4. Nastavení telefonu
1. Jazyk
2. Informace o buòce
3. Seznam vlastních èísel
4. Pozdrav
5. Volba sítì

1) Tento profil se zobrazi pouze pøi pou¾ití telefonu se soupravou do vozidla 
CARK-91.

2) Tento profil se zobrazi pouze pøi pou¾ití telefonu s náh. soupravou HDC-
9.
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5. Nastavení zabezpeèení
1. Po¾adavek na kód PIN
2. Slu¾ba blokování 

hovorù
• Odchozí hovory

• Mezinárodní hovory

• Mezinárodní kromì 
vlastní zemì

• Pøíchozí hovory

• Pøíchozí hovory 
v zahranièí

• Zru¹it v¹echna 
blokování

3. Volba povolených èísel
4. Uzavøená skupina
5. Úroveò zabezpeèení
6. Zmìnit pøístupové kódy
• Zmìnit bezpeènostní 

kód

• Zmìnit kód PIN

• Zmìnit kód PIN 2

• Zmìnit heslo pro 
blokování

6. Obnovit standardní 
nastavení

5. Pøesmìrovat
1. Pøesmìrovat v¹echny 

hovory
2. Pøesmìrovat, je-li 

obsazeno
3. Pøesmìrovat pøi 

nepøijímání hovorù
4. Pøesmìrovat, je-li mimo 

dosah
5. Pøesmìrovat faxová volání
6. Pøesmìrovat datová volání
7. Zru¹it v¹echna 

pøesmìrování

6. Hry
1. Kalkulaèka
2. Kalendáø
3. Infraèervený
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Funkce menu
Popis funkcí menu
Na následujících stránkách je uveden postup práce s funkcemi menu. 
Za názvem funkce je uvedeno èíselné oznaèení. 

Zprávy (Menu 1)
V tomto menu jsou obsa¾eny funkce, které se 
týkají textových zpráv (SMS), hlasových zpráv, 
faxových a datových volání. Dále jsou zde 
ovládány servisní pøíkazy a informace sítì.

Otevøení tohoto menu:
Je-li prázdný displej, stisknìte Menu (zobrazí se Zprávy) a poté 
stisknìte Zvolit.

Textové zprávy
Slu¾ba sítì SMS dovoluje odeslání krátké zprávy na telefon, který je 
vybaven schopností pøíjmu SMS. 

Indikátory zpráv 
Je-li trvale zobrazen indikátor , obdr¾eli jste textovou zprávu. 

Pokud indikátor  bliká, je signalizován nedostatek místa pro 
pøíjem nových zpráv. Pro vytvoøení místa v pamìti pou¾ijte funkci 
“Vymazat” z dílèího menu “Pøijaté zprávy”.

Hlasové zprávy
Slu¾ba hlasových zpráv umo¾òuje získat od operátora slu¾eb vlastní 
hlasovou schránku.

Ètení textové zprávy
(Pøijaté zprávy - Menu 1-1)
Obdr¾íte-li textovou zprávu, zobrazí se na displeji indikátor  a 
èíslo nové zprávy spolu s textem  zpráv pøijato. Dále je sly¹et krátký 
tón (viz. “Tóny upozornìní na zprávu” na stranì 66).

Pøijaté zprávy je mo¾né zobrazit v dílèím menu “Pøijaté zprávy”.
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1 Je-li zobrazeno upozornìní na novou zprávu:
Chcete-li èíst zprávu ihned, stisknìte Èíst. Pokud ji budete chtít èíst 
pozdìji, stisknìte Odejít.

Pro pozdìj¹í zobrazení zprávy:
V menu Zprávy vyhledejte tlaèítky  a  polo¾ku Pøijaté zprávy a 
stisknìte Zvolit.

2 Zobrazí se seznam záhlaví zpráv. 
Ka¾dé záhlaví obsahuje jméno odesílatele nebo zaèátek zprávy.

Indikátor  na zaèátku zprávy oznaèujte zprávu, která je¹tì nebyla 
ètená. 

Indikátor  v pøední èásti záhlaví oznaèuje hlá¹ení o pøíjmu.

Vyhledejte po¾adovanou zprávu a stisknutím Èíst ji zobrazte. 

3 Tlaèítky  a  procházejte zprávou a vzta¾enými informacemi 
(napøíklad telefonní èíslo odesílatele a datum a èas pøíjmu). 

4 Pøi ètení zprávy mù¾ete stisknutím Volby otevírat následující 
funkce. Procházejte k po¾adované funkci a stisknìte OK.

Vymazat
Vyma¾e zprávu. Stisknutím OK potvrïte operaci.

Odpovìdìt
Dovoluje odeslání odpovìdi na pøijatou zprávu. Napi¹te svou zprávu, 
stisknìte Volby, vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknìte OK. 
Mù¾ete vybírat ze stejných funkcí jako v menu “Napsat zprávu” 
(Menu 1-3).

Upravit
Dovoluje zmìnit zprávu. Proveïte zmìnu, stisknìte Volby, 
vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknìte OK. Mù¾ete vybírat ze 
stejných funkcí jako v menu “Napsat zprávu” 
(Menu 1-3).

Pou¾ít èíslo
Vybere èíslo ze zprávy, aby jej bylo mo¾né pou¾ít pro ulo¾ení nebo 
volání. Pokud je ve zprávì více èísel, vyhledejte po¾adované èíslo a 
stisknìte OK. Stisknutím Ulo¾it ulo¾te èíslo do Telefonního seznamu 

nebo jej stisknutím tlaèítka  vytoète.
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Funkce menu
Pøesmìrovat
Umo¾òuje pøedat zprávu dále. Upravte zprávu (pokud je to tøeba), 
stisknìte Volby, vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknìte OK. 
Mù¾ete vybírat ze stejných funkcí jako v menu “Napsat zprávu” 
(Menu 1-3).

Tisk pøes IÈ
Vytiskne zprávu prostøednictvím IÈ portu na kompatibilní tiskárnì.

Detaily

Zobrazí detaily zprávy. Tlaèítky  a  procházejte následujícími 
polo¾kami: jméno a tel. èíslo odesílatele, pou¾ité støedisko zpráv, èas 
a datum pøijetí a dostupnost cesty pro odpovìï.

Odeslání textové zprávy 
(Menu 1-2 a 1-3)
V dílèím menu “Napsat zprávu” (Menu 1-3) mù¾ete psát a odesílat 
textové zprávy. 

V podmenu ”Zprávy k odeslání” (Menu 1-2) mù¾ete ukládat i vlastní 
zprávy pro pozdìj¹í pou¾ití.

Psaní a odeslání textové zprávy: 

1 V menu Zprávy vyhledejte tlaèítky  a  polo¾ku Napsat zprávu 
a stisknìte Zvolit.

2 Napi¹te zprávu, která mù¾e mít a¾ 160 znakù (viz. “Zadání jména” 
na stranì 31). V horní èásti displeje je uveden poèet zbývajících 
znakù, které je mo¾né do zprávy napsat.

3 Po napsání zprávy stisknìte Volby a otevøete seznam následujících 
funkcí. Vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknìte OK. 

Odeslat
Ode¹le zprávu prostøednictvím prvního souboru, uvedeného 
v “Nastavení zpráv” (Menu 1-4). Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej 
vyvolejte z Telefonního seznamu a stisknìte OK. Stisknutím OK 
ode¹lete zprávu.
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Odeslat speciál
Umo¾òuje odeslat zprávu prostøednictvím zvoleného souboru. 
Vyhledejte po¾adovaný soubor a stisknìte Zvolit. 
Zvolte Èíselná (pro tel. èíslo) nebo Alfanumerická (napøíklad pro 
adresu elektronické po¹ty) a stisknìte OK. Zadejte po¾adované tel. 
èíslo nebo alfanumerickou adresu (pokud je podporována 
operátorem sítì) a stisknìte OK.

Ulo¾it
Ulo¾í zprávu do pamìti: Zprávy k odeslání.

Smazat v¹e

Prohlí¾ení vlastních zpráv: 
Jste-li v menu Zprávy, zvolte 
Zprávy k odeslání a stisknìte Zvolit. Vyberte po¾adovanou zprávu. 

Stiskem Èíst se zpráva zobrazí. Stiskem Volby pøi ètení je mo¾né 
provádìt tyté¾ funkce jako v menu Pøijaté zprávy (Menu 1-1), kromì 
funkce Odpovìdìt.

Nastavení zpráv (Menu 1-4)
Existují dva základní druhy nastavení zpráv: nastavení specifické pro 
ka¾dou skupinu nastavení (‘soubor’) a bì¾né nastavení pro v¹echny 
textové zprávy.

Otevøení tìchto nastavení:

• V menu Zprávy vyhledejte tlaèítky  a  polo¾ku Nastavení 
zpráv a stisknìte Zvolit.

Èíslování nastavení a menu
Skupina nastavení nebo “soubor” je soubor nastavení, potøebných 
pro odeslání textové zprávy.

Textovou zprávu mù¾ete odeslat napøíklad jako fax, pokud to 
umo¾òuje provozovatel slu¾eb sítì, pouhým zvolením nastavení, ve 
kterém je pøeddefinováno správné nastavení pro faxový pøenos.

Ka¾dý soubor se zobrazí ve vlastním dílèím menu.

V telefonu je vestavìn pouze jeden soubor. Pokud jsou nìkteré 
soubory na kartì SIM, mù¾ete je pou¾ít.
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Funkce menu
Pokud je v telefonu pouze jeden soubor, budou dílèí nabídky 
oèíslovány podle ní¾e uvedeného vzoru. Pokud je k dispozici více 
souborù, èíslování se podle jejich poètu zmìní.

Speciální nastavení 
(Soubor: 1 - Menu 1-4-1)1)

V tomto dílèím menu mù¾ete zmìnit nastavení konkrétního 
souboru. 

Otevøení tohoto nastavení:

1 V dílèím menu Nastavení zpráv vyhledejte tlaèítky  a  
po¾adovaný soubor a stisknìte Zvolit.

POZN.: Soubor mù¾ete libovolnì pojmenovat pomocí funkce 
“Zmìnit jméno souboru”.

2 Vyhledejte jedno z následujících nastavení a stisknutím Zvolit jej 
otevøete.

Èíslo støediska zpráv 
Ukládá tel. èíslo støediska zpráv, potøebné pro odeslání textových 
zpráv. Toto èíslo obdr¾íte od provozovatele slu¾eb. 

Zadejte nebo upravte tel. èíslo (nebo jej vyvolejte z “Telefonního 
seznamu”) a stisknìte OK.

Zpráva odeslána jako
Mù¾ete zvolit, aby sí» konvertovala zprávu z formátu Text do 
formátu El.po¹ta, Fax nebo Na pager (sí»ová slu¾ba).

Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovaný formát a stisknìte OK. 

Z dùvodu pøijmutí konvertované zprávy musí mít pøíjemce k 
dispozici po¾adované zaøízení.

Platnost zprávy
Nastavujte dobu, po kterou jsou textové zprávy ulo¾eny ve støedisku 
zpráv, odkud jsou odesílány k pøíjemci.

1) Celkový poèet souborù závisí na poètu souborù, které nabízí karta SIM.
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Tlaèítky  a  vyberte po¾adovaný èas a stisknìte OK.

Zmìnit jméno souboru
Umo¾òuje zmìnit jméno konkrétního souboru.

Napi¹te nové jméno (a¾ 10 znakù) a stisknìte OK.

Bì¾né nastavení pro v¹echny zprávy 
(Bì¾né - Menu 1-4-2)
Nastavení z tohoto dílèího menu je pou¾ito pro v¹echny odchozí 
textové zprávy, bez ohledu na zvolený soubor.

1 V dílèí nabídce Nastavení zpráv vyhledejte tlaèítky  a  polo¾ku 
Bì¾né a stisknìte Zvolit.

2 Vyhledejte jednu z následujících funkcí a stisknìte Zvolit.

Výpisy doruèených zpráv
Mù¾ete po¾ádat sí», aby odesílala výpisy o doruèení textových zpráv. 

Tlaèítky  a  zvolte Ano nebo Ne a stisknìte OK. 

Odpovìï pøes toté¾ støedisko
Mù¾ete po¾ádat sí», aby odeslala Va¹i odpovìï pøes Va¹e vlastní 
støedisko zpráv.

Tlaèítky  a  vyhledejte Ano nebo Ne a stisknìte OK.

Informace sítì 
(Menu 1-5)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøijímání zpráv s rùznými tématy 
(napøíklad zprávy o poèasí nebo o dopravì) od provozovatele slu¾eb.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících tel. èíslech 
získáte u provozovatele slu¾eb.

1 V menu Zprávy vyhledejte tlaèítky  a  polo¾ku Informace sítì 
a stisknìte Zvolit.

2 Vyhledejte jednu z následujících voleb a stisknìte OK:
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Funkce menu
Zapnuto
Zapíná pøíjem informací sítì.

Vypnuto
Vypíná pøíjem informací sítì.

Pøehled
Uvádí seznam v¹ech dostupných témat pro funkci Témata.

Témata
Umo¾òuje pøístup k následujícím funkcím. Vyhledejte po¾adovanou 
funkci a stisknìte OK. 

Zvolit
Umo¾òuje zvolení po¾adovaného tématu. Procházejte tématy a 
stisknìte Oznaèit pro zvolení nebo Zru¹it pro zru¹ení volby. 
Opakujte tento krok podle potøeby. Dále stisknìte Zpìt a poté Ano 
pro ulo¾ení nebo Ne pro stornování zmìn.

Pøidat nové
Pøidá do seznamu témat novou polo¾ku. Zadejte èíslo tématu a 
stisknìte OK. Opakujte postup i pro zadání názvu.

Upravit
Umo¾òuje zmìnu èísla a názvu tématu. Vyhledejte po¾adované 
téma a stisknìte OK. Upravte èíslo a stisknìte OK. Opakujte tento 
krok i pro název.

Vymazat
Umo¾òuje odstranìní tématu ze seznamu. Vyhledejte po¾adované 
téma a stisknìte OK.

Èíst
Zobrazí pøijaté zprávy. Vyhledejte po¾adované téma a stisknìte 

Zvolit. Pro procházení pou¾ijte tlaèítko . 
Stisknutím Volby máte pøístup k polo¾ce Zru¹it téma nebo Pou¾ít 
èíslo (pøekopíruje tel. èíslo ze zprávy na displej). Vyhledejte jednu z 
funkcí a stisknìte Zvolit.

Jazyk
Nastavujte jazyk zpráv. Zobrazeny jsou pouze zprávy odpovídající 
zvolenému jazyku. Vyhledejte jazyk a stisknìte Oznaèit pro zvolení 
nebo Zru¹it pro zru¹ení volby. Opakujte tento postup podle potøeby. 
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Dále stisknìte Zpìt a poté Ano pro ulo¾ení nebo Ne pro stornování 
zmìn.

Faxové nebo datové volání (Menu 1-6)
Telefon mù¾e odesílat nebo pøijímat data prostøednictvím aplikace 
pro 
PC - Nokia Cellular Data Suite (sí»ová slu¾ba). 

Bli¾¹í informace naleznete v dokumentaci dodané s aplikací 
Nokia Cellular Data Suite a jinými komunikaèními aplikacemi.

Provedení faxového nebo datového volání

1 V menu Zprávy vyhledejte tlaèítky  a  polo¾ku Faxové a 
datové volání a stisknìte Zvolit.

2 Zvolte Faxové a datové volání nebo Také øeè a stisknìte Zvolit. 
Také øeè umo¾òuje pøepínání mezi hlasovým a datovým (nebo 
faxovým) re¾imem v prùbìhu volání. 

3 Zadejte po¾adované tel. èíslo nebo jej vyvolejte z “Telefonního 
seznamu” a stisknìte OK.

4 Pokud jste v kroku 2 zvolili Také øeè, mù¾ete v prùbìhu hovoru 
pøepínat z hlasového na faxové nebo datové volání (a obrácenì) 
takto: 
Stisknìte Volby, zvolte Hlas nebo Datový pøenos a stisknìte OK.

5 Po ukonèení pøenosu ukonèete volání stisknutím tlaèítka .

POZN.: Pokud provádíte nebo máte dr¾eny hovory, nemù¾ete 
uskuteènit datové nebo faxové volání.

Pøíjem datového nebo faxového volání
Datové nebo faxové volání mù¾ete pøijímat normálním zpùsobem, i 
kdy¾ je zapnuté blokování klávesnice.
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Funkce menu
Editor pøíkazu slu¾by (Menu 1-7)
V tomto dílèím menu mù¾ete odesílat po¾adavky na slu¾bu, napø. 
pøíkazy Va¹emu provozovateli slu¾eb k aktivování sí»ových slu¾eb.

1 V menu Zprávy vyhledejte tlaèítky  a  polo¾ku “Editor pøíkazu 
slu¾by” a stisknìte Zvolit.

2 Zadejte èísla, která chcete vlo¾it do zprávy. 

Stisknutím tlaèítka  vlo¾íte znak (#) a tlaèítkem  znak (*). 

Podr¾ením stisknutého tlaèítka  pøepínáte mezi èíslicemi a 
písmeny.

3 Stisknutím Odeslat ode¹lete zprávu. 
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Hlasové zprávy (Menu 1-8)
Otevøení dílèího menu:

• V menu Zprávy procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce Hlasové 
zprávy a stisknìte Zvolit.

Vyslechnout zprávy 
(Menu 1-8-1)
Pøi otevøení této dílèí nabídky telefon zavolá Va¹i hlasovou schránku 
na telefonním èísle, ulo¾eném 
v Menu 1-8-2. 

• V dílèím menu Hlasové zprávy procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Vyslechnout zprávy a stisknìte Zvolit.

TIP: Pokud je displej prázdný, podr¾te stisknuté tlaèítko .

POZN.: Je-li zobrazen indikátor , mù¾ete vyslechnout 
zprávy stisknutím Poslech.

Èíslo hlasové schránky 
(Menu 1-8-2)

V této dílèí nabídce mù¾ete ulo¾it èíslo Va¹í hlasové schránky. Toto 
èíslo získáte u provozovatele sí»ových slu¾eb.

1 V dílèím menu Hlasové zprávy procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Èíslo hlasové schránky a stisknìte Zvolit.

2 Zadejte tel. èíslo nebo jej vyvolejte z “Telefonního seznamu” 
(pøípadnì jej upravte) a stisknìte OK.

Viz. také “Vyslechnout zprávy”, ”Volání Va¹í hlasové schránky” na 
stranì 26 a ”Pøesmìrovat (Menu 5)” na stranì 77.
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Funkce menu
Výpis volání (Menu 2)
Otevøení tohoto menu:

Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte 
Výpis volání a stisknìte Zvolit.

Volby v dílèích menu 2-1 - 2-3
V tìchto dílèích nabídkách mù¾ete vybírat z následujících funkcí 
tlaèítkem Volby. Vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknìte Zvolit.

Èas volání
Zobrazí zaregistrovaný èas a datum hovoru. Pokud bylo stejné èíslo 
zaregistrováno nìkolikrát, mù¾ete dobu ka¾dého hovoru vybrat 

tlaèítky  a .

Upravit èíslo
Umo¾òuje nejprve upravit zobrazené jméno a  tel. èíslo a poté jej 
ulo¾it do “Telefonního seznamu”. Upravte èíslo a stisknìte Ulo¾it. 
Upravte jméno a stisknìte OK.

Ulo¾it
Ulo¾í zobrazené tel. èíslo do “Telefonního seznamu”. Napi¹te 
pøiøazené jméno a stisknìte OK.

Vymazat
Vyma¾e zobrazené tel. èíslo z “Telefonního seznamu”. Stisknutím OK 
potvrïte nebo Zpìt stornujte operaci.

Ukázat èíslo
Zobrazí tel. èíslo, pøiøazené k zobrazenému jménu.

TIP: Je-li zobrazeno tel. èíslo nebo pøiøazené jméno, mù¾ete 

èíslo vytoèit stisknutím tlaèítka .
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Nepøijaté hovory (Menu 2-1)
Mù¾ete zobrazit posledních deset tel. èísel, ze kterých se k Vám 
nìkdo neúspì¹nì pokou¹el dovolat (sí»ová slu¾ba). 

Tato funkce pracuje pouze v digitálních sítích, které dovolují 
identifikaci èísla volajícího.

1 V menu Výpis volání procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce 
Nepøijaté hovory a stisknìte Zvolit.

2 Seznamem procházejte tlaèítky a .

Pøípadnì: Je-li zobrazeno upozornìní na nepøijatý hovor, stisknìte 
Seznam.

POZN.: Telefon registruje nepøijaté hovory pouze kdy¾ je zapnutý a 
nachází se v místì s pokrytím signálu.

Pøíchozí hovory (Menu 2-2)
Mù¾ete zobrazit posledních deset tel. èísel, ze kterých k Vám bylo 
úspì¹nì voláno (sí»ová slu¾ba). 

Tato funkce pracuje pouze v digitálních sítích, které dovolují 
identifikaci èísla volajícího.

1 V menu Výpis volání procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce 
Pøíchozí hovory a stisknìte Zvolit.

2 Seznamem procházejte tlaèítky a .

Odchozí hovory (Menu 2-3)
Mù¾ete zobrazit posledních deset volaných èísel (tj. èísel, se kterými 
jste mìli hovor nebo jste se o nìj pokou¹eli). 

1 V menu Výpis volání procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce 
Odchozí hovory a stisknìte Zvolit.

2 Seznamem procházejte tlaèítky a . 

Pøípadnì: Je-li displej prázdný, stisknìte tlaèítko  a poté 
procházejte tlaèítky  a . 
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Funkce menu
Vymazat vybrané hovory (Menu 2-4)
Mù¾ete vymazat v¹echna tel. èísla, která se zobrazí v menu
 2-1, 2-2 a 2-3.

1 V menu Výpis volání procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce 
Vymazat vybrané hovory a stisknìte Zvolit.

2 Procházejte polo¾kami V¹echno, Nepøijaty, Vytoèeny nebo 
Pøijaty.

3 Stisknutím OK vyma¾ete tel. èísla nebo stisknutím Zpìt stornujte 
operaci.

Telefonní èísla jsou vymazána rovnì¾ v následujících pøípadech: 
• Pokud zapnete telefon s vlo¾enou kartou SIM, která nepatøí mezi 

posledních pìt karet SIM pou¾itých v telefonu. 
• Zmìníte-li nastavení “Úroveò zabezpeèení” (viz. strana 76).

Ukázat délku hovorù (Menu 2-5)
Mù¾ete zobrazit délku Va¹ich hovorù a vynulovat mìøièe. 

1 V menu Výpis volání procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce Ukázat 
délku hovorù a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte jednu z následujících funkcí:

Délka posledního hovoru 
(Menu 2-5-1)
Zobrazí délku posledního (nebo probíhajícího) pøíchozího nebo 
odchozího hovoru v hodinách, minutách a sekundách.

Délka v¹ech hovorù (Menu 2-5-2)
Zobrazí celkovou délku trvání hovorù, uskuteènìných s libovolnou 
kartou SIM. 

Pøíchozí hovory (Menu 2-5-3)
Zobrazí celkovou délku v¹ech hovorù, pøijatých s libovolnou kartou 
SIM.

Odchozí hovory (Menu 2-5-4)
Zobrazí celkovou délku v¹ech odchozích hovorù, uskuteènìných 
s libovolnou kartou SIM.
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Vynulovat mìøièe (Menu 2-5-5)
Vynuluje v¹echny mìøièe. Stisknìte OK, zadejte bezpeènostní kód a 
stisknìte OK.

POZN.: Skuteèný èas, uvedený na faktuøe od Va¹eho provozovatele 
slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na funkcích sítì, zaokrouhlování atd.

Ukázat cenu hovoru (Menu 2-6)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje kontrolu cen hovorù. 

Ceny jsou uvádìny v jednotkách nastavených v Menu 2-7-2. 
Nastavení se provádí pro ka¾dou kartu SIM zvlá¹».

1 V menu Výpis volání procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce Ukázat 
cenu hovoru a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte jednu z následujících funkcí:

Cena posledního hovoru 
(Menu 2-6-1) 
Zobrazí cenu posledního nebo probíhajícího hovoru.

Cena v¹ech hovorù (Menu 2-6-2)
Zobrazí celkovou cenu v¹ech hovorù, provedených s vlo¾enou kartou 
SIM.

Vynulovat èítaèe (Menu 2-6-3)
Vynuluje v¹echny èítaèe. Stisknìte OK, zadejte kód PIN2 a stisknìte 
OK.

POZN.: Skuteèná fakturovaná hodnota za slu¾by a hovory se mù¾e 
li¹it v závislosti na sí»ových slu¾bách, zaokrouhlování, daních atd.

Nastavení ceny hovoru (Menu 2-7)
Otevøení tohoto dílèího menu:

• V menu Výpis volání procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce 
Nastavení ceny hovoru a stisknìte Zvolit.
62 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Funkce menu
Limit ceny hovoru 
(Menu 2-7-1)
Mù¾ete omezit ceny hovorù na po¾adovanou hodnotu v jednotkách 
nebo mìnì (nastavte je 
v Menu 2-7-2). 

1 V dílèím menu Nastavení ceny hovoru procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Limit ceny hovoru a stisknìte Zvolit.

2 Zadejte kód PIN2 a stisknìte OK.

3 Zvolte Zapnout (zapnout limit) nebo Vypnout (vypnout limit) a 
stisknìte OK.

4 Zvolíte-li Zapnout, zadejte limit ceny a stisknìte OK. 

Stisknutím tlaèítka  nebo  vlo¾íte desetinnou èárku.

Zvolíte-li Zapnout, zobrazí se na prázdném displeji poèet zbývajících 
jednotek. 

Pokud jste pou¾ili v¹echny jednotky, nemù¾ete provádìt ¾ádné 
hovory, kromì tísòových volání na èíslo 112.

Ukázat cenu hovoru v 
(Menu 2-7-2)
Telefon mù¾e zobrazovat limit ceny hovoru v jednotkách nebo 
po¾adované mìnì. Informace o cenách jednotek získáte u 
provozovatele slu¾eb.

1 V dílèím menu Nastavení ceny hovoru procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Ukázat cenu hovoru v  a stisknìte Zvolit.

2 Zadejte kód PIN2 a stisknìte OK.

3 Vyberte Mìna nebo Jednotky a stisknìte Zvolit.

4 Zvolíte-li Mìna, zadejte cenu jednotek a stisknìte OK. Poté zadejte 
název mìny a stisknìte OK.

Stisknutím tlaèítka  nebo  vlo¾íte desetinnou èárku.
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Profily (Menu 3) 
V tomto menu mù¾ete podle svých po¾adavkù 
nastavit pro funkce tóny a osvìtlení telefonu, 
které budou pou¾ívány v rùzných u¾ivatelských 
prostøedích. 

Jediné co musíte udìlat je zvolit po¾adované u¾ivatelské prostøedí 
(profil). 

Telefon je vybaven pøedprogramovaným souborem profilù. Podle 
Va¹ich potøeb mù¾ete mìnit jména profilù a  obsa¾ená nastavení.

Je-li displej prázdný, je zobrazeno jméno aktuálnì zvoleného profilu 
(pokud není zvolen profil “Normální”).

Otevøení profilù
Po¾adovaný profil mù¾ete nastavit buïto v tomto menu nebo v 
pøípadì, ¾e je prázdný displej, postupujte následovnì:

1 Rychle stisknìte tlaèítko .

2 Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovaný profil (napø. Jednání). 

Nebo: Stisknìte rychle tlaèítko  tolikrát, kolikrát je potøeba.

Vypnout! vypne telefon. 

3 Stisknìte OK (nebo podr¾te stisknuté tlaèítko ) pro zvolení 
profilu.

Zmìna nastavení profilu 
(napøíklad typ vyzvánìní)
1 Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Profily a 

stisknìte Zvolit.

2 Vyhledejte po¾adovaný profil.

Výchozí nastavení je - Normální. 

Vozidlo a Náh.souprava se zobrazí pouze v pøípadì, ¾e je telefon 
pou¾íván se soupravou do vozidla CARK-91 pøípadnì HDC-9.
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Funkce menu
3 Stisknutím Volby vyberte následující funkce. Vyhledejte 
po¾adovanou funkci a stisknìte OK.

Aktivovat
Aktivuje zvolený profil.
POZN.: Pokud je telefon pou¾íván se soupravou do vozidla CARK-91 
nebo soupravou HDC-9, není tato funkce dostupná.

Pøizpùsobit
Dovoluje zmìnit následující nastavení zvoleného profilu. Vyhledejte 
po¾adované nastavení a stisknìte Zvolit.

Typ vyzvánìní
Definuje zpùsob, jakým telefon oznamuje pøíchozí hovory. 
Tlaèítky  a  vyhledejte jednu z následujících voleb a 
stisknìte OK:

Normální
Vyzvánìní telefonu.

Vzrùstající
Telefon zaèíná vyzvánìt s nízkou hlasitostí a postupnì 
zvy¹uje úroveò vyzvánìní a¾ na po¾adovanou hodnotu.

1x zazvonit
Telefon zazvoní jen jednou.

1 pípnutí
Telefon jednou pípne.

Skup.volajících
Telefon upozoròuje pouze na pøíchozí hovory z tel. èísel, 
které patøí do uzavøené skupiny volajících. 
Vyhledejte po¾adovanou skupinu a stisknutím Oznaèit ji 
vyberte nebo stisknutím Zru¹it zru¹te její výbìr. Opakujte 
tento krok podle potøeby. 
Dále stisknìte Zpìt a poté Ano pro ulo¾ení nebo Ne pro 
stornování zmìn. Viz dále ”Skupiny” na stranì 35.

Vypnotu
Telefon neupozoròuje na pøíchozí hovor.

Vyzvánìcí tón
Nastaví vyzvánìcí tón pro hlasové hovory. Tlaèítky  a  
vyhledejte po¾adovaný tón (je sly¹et jeho ukázka) a stisknìte OK. 
Zvolte “Vlastní” pro zavedený tón (viz. poznámku ní¾e).
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POZN.: Nový tón vyzvánìní mù¾ete zavést do pøístroje pomocí 
slu¾by SMS (sí»ová slu¾ba).

Hlasitost vyzvánìní
Nastaví hlasitost vyzvánìní pro pøíchozí hovory a zprávy. Tlaèítky 

 a  vyhledejte po¾adovanou hlasitost (je sly¹et ukázka) a 
stisknìte OK.
POZN.: Zvolíte-li nejvy¹¹í hlasitost, musíte svou volbu 
potvrdit stisknutím tlaèítka OK.

Vibrace
Nastavuje telefon (pokud je vybaven speciální baterií), aby pøi 
oznamování pøíchozího hovoru vibroval. Vibrátor nepracuje, pokud 
je telefon pøipojen k soupravì do vozidla.
Tlaèítky  a  zvolte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK.

Tón upozornìní na zprávu
Nastaví vyzvánìcí tón, upozoròující na doruèenou textovou zprávu. 
Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovaný tón (je sly¹et jeho ukázka) a 
stisknìte OK.

Tóny kláves

Nastavuje hlasitost tónù kláves. Tlaèítky  a  zvolte 
po¾adovanou hlasitost (je sly¹et jeho ukázka) a stisknìte OK.

Tóny výstrahy a her
Nastavuje telefon pro pou¾ívání tónù (napøíklad pøi nízkém 
stavu nabití baterie nebo pøi hraní her v telefonu)..Toto 
nastavení neovlivòuje nastavení tónù pro sí»ové slu¾by. Tlaèítky 

 a  vyberte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK.

Automatický pøíjem (pouze v profilech Vozidlo a 
Náh.souprava)
Nastavuje telefon, aby pøijímal hovor ji¾ po prvním zazvonìní. Tuto 
funkci je mo¾né pou¾ít se soupravou do vozidla, která je vybavena 
snímaèem stavu zapnutí zapalování, kdy¾ je zapalování zapnuto. 
Zvolte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK.

Osvìtlení (pouze v profilu Vozidlo)
Nastaví osvìtlení displeje a tlaèítek. Tlaèítky  a  vyhledejte 
Zapnout (stále rozsvíceno) nebo Automaticky (na 15 sekund po 
stisknutí tlaèítka nebo vyzvánìní) a stisknìte OK. 
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Funkce menu
POZN.: Jste-li v Telefonním seznamu nebo v menu funkcí, mù¾ete 

rozsvítit osvìtlení na 15 sekund rychlým stisknutím tlaèítka , i 
kdy¾ je zvolena volba “Automaticky”.

Pøejmenovat
Dovoluje upravit jméno zvoleného profilu. Zadejte nové jméno a 
stisknìte OK.
POZN.: Tato funkce není dostupná v profilech Normální, 
Náh.souprava a Vozidlo. 

Nastavení (Menu 4)
Otevøení tohoto menu:

Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte 
polo¾ku  Nastavení a stisknìte Zvolit.

Budík (Menu 4-1)
Telefon je mo¾né nastavit tak, aby vás upozornil v po¾adovaném 
èase. Nastavení formátu èasu naleznete v oddíle Hodiny (Menu 4-
2).

1 V dílèím menu Nastavení telefonu procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Budík a stisknìte Zvolit.

2 Byl-li budík vypnutý, zeptá se telefon na po¾adovaný èas buzení. 
Zadejte èas v hodinách a minutách a stisknìte OK. 

Pokud byl budík zapnutý, zvolte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte 
OK: Volba Zapnout umo¾òuje zmìnit èas. Volba Vypnout vypíná 
budík.

Kdy¾ nastane èas pro buzení
Telefon vydává upozoròovací tóny (pouze v pøípadì, ¾e Tón 
vyzvánìní není nastaven na “Vypnout” nebo “1 pípnutí”), zobrazí se 
text Buzení! a zaène blikat osvìtlení. Stisknete-li Stop nebo 
vypnete-li telefon, dojde k vypnutí buzení. 

Stisknete-li jiné tlaèítko nebo necháte-li vyzvánìt buzení po dobu 
jedné minuty, budík pøestane na pìt minut vydávat upozoròovací 
67©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 



tóny a po této dobì je opìt obnoví. Tento stav (spánek) mù¾ete 
ukonèit stisknutím Stop nebo vypnutím telefonu.

Pokud je v dobì kdy má dojít k buzení telefon vypnutý, telefon se 
sám zapne a zaène budit. Stisknete-li Stop, zeptá se telefon, zda má 
zùstat v aktivním stavu. Stisknutím Ano ponecháte telefon zapnutý 
nebo jej stisknutím Ne opìt vypnete.

POZN.: Pokud je telefon v re¾imu spánek, je mo¾né provádìt hovory 
pouze na èíslo tísòového volání 112.

Hodiny (Menu 4-2)
Telefon obsahuje hodiny. Okam¾itý èas je zobrazen v¾dy, pokud 
právì nepou¾íváte Telefonní seznam nebo funkce z menu. 

Hodiny dále spolupracují s tìmito funkcemi: Zprávy (Menu 1), Výpis 
volání (Menu 2), Budík (Menu 4-1) a Kalendáø (Menu 8).

1 V dílèím menu Nastavení telefonu procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Hodiny a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte jednu z následujících funkcí a stisknìte OK.

Ukázat/Skryj hodiny
Umo¾òuje zobrazovat nebo skrýt hodiny na displeji. 

Nastavit èas
Zadejte èas a stisknìte OK. 

Formát èasu
Dovoluje zvolit 24 nebo 12-ti hodinový formát èasu. Vyberte jeden 
formát a stisknìte OK.

POZN.: Pokud je z telefonu na del¹í èas vyjmuta baterie, musíte èas 
znovu nastavit.

Nastavení hovorù (Menu 4-3)
Otevøení tohoto dílèího menu:

• V menu Nastavení procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce 
Nastavení hovorù a stisknìte Zvolit.
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Funkce menu
Pøíjem v¹emi klávesami (Menu 4-3-1)
Pokud je zapnuta tato funkce, mù¾ete pøijímat hovor krátkým 

stisknutím libovolného tlaèítka, mimo  a .

1 V dílèím menu Nastavení hovorù procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Pøíjem v¹emi klávesami a stisknìte Zvolit.

2 Zvolte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK.

Opakované vytáèení (Menu 4-3-2)
Je-li tato funkce zapnuta, provede telefon a¾ 10 pokusù o navázání 
spojení s telefonním èíslem. 

Stisknutím tlaèítka  ukonèíte pokusy o navázání spojení.

1 V dílèím menu Nastavení hovorù procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Opakované vytáèení a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK.

Jednotlaèítková volba (Menu 4-3-3)
Je-li tato volba zapnutá, mù¾ete volat tel. èíslo, které je pøiøazeno 

tlaèítku jednotlaèítkové volby (  a¾ ), podr¾ením stisknutého 
po¾adovaného tlaèítka.

1 V dílèím menu Nastavení hovorù procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Jednotlaèítková volba a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK.

Viz. dále ”Jednotlaèítková volba telefonního èísla” na stranì 24 a 
”Jednotlaèítková volba” na stranì 37.

Volby pro dal¹í hovory na lince (Menu 4-3-4)
Pokud je tato funkce zapnuta, bude vás telefon v prùbìhu aktivního 
hovoru upozoròovat na nový pøíchozí hovor.

1 V dílèím menu Nastavení hovorù procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Volby pro dal¹í hovory na lince a stisknìte Zvolit.

2 Vyhledejte jednu z následujících voleb a stisknìte OK: Aktivovat, 
Zru¹it, Stav (zobrazí typy hovorù, pro které je volba aktivní).
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Odeslat Va¹e èíslo (Menu 4-3-5)
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby bylo nebo nebylo zobrazováno 
Va¹e telefonní èíslo. 

Tato sí»ová slu¾ba je dostupná pouze v digitálních sítích, které 
umo¾òují zobrazení èísla volajícího.

Zmìníte-li kartu SIM, nastaví se automaticky volba Nastaveno. 

Bli¾¹í informace získáte u poskytovatele slu¾eb.

1 V dílèí nabídce Nastavení hovorù procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Odeslat Va¹e èíslo a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte Standardní, Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK.
Standardní pøepne telefon do výchozího nastavení (Zapnout nebo 
Vypnout), které jste zvolili po dohodì s provozovatelem slu¾eb.

Nastavení telefonu (Menu 4-4)
Otevøení tohoto dílèího menu:

• V menu Nastavení procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce 
Nastavení telefonu a stisknìte Zvolit.

Jazyk (Menu 4-4-1)
Mù¾ete zvolit jazyk, ve kterém budou zobrazovány texty na displeji. 

Toto nastavení má vliv i na nastavení formátu data a èasu v 
následujících funkcích: Budík (Menu 4-1), Hodiny (Menu 4-2) a 
Kalendáø (Menu 8).

1 V dílèí nabídce Nastavení telefonu procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Jazyk a stisknìte Zvolit.

2 Vyhledejte po¾adovaný jazyk nebo zvolte Automaticky (jazyk je 
zvolen podle vlo¾ené karty SIM) a stisknìte OK.

Informace o buòce (Menu 4-4-2)
Telefon mù¾e indikovat pøípad, kdy je pou¾íván v celulární síti, 
provozované na základì technologie Micro Cellular Network (MCN) 
(sí»ová slu¾ba).
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Funkce menu
Toto nastavení zùstane aktivní i po výmìnì karty SIM nebo po 
vypnutí telefonu.

1 V dílèím menu Nastavení telefonu procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Informace o buòce a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte OK.

Seznam vlastních èísel (Menu 4-4-3)
V této dílèí nabídce mù¾ete ukládat a upravovat tel. èísla, pøiøazená 
ke kartì SIM (pokud to karta SIM umo¾òuje).

Tato funkce je pomùckou pamìti, ve které mù¾ete v pøípadì potøeby 
vyhledat vlastní tel. èíslo.

Úpravy, které zde provedete neovlivní skuteèná pøedplacená èísla 
karty SIM.

1 V dílèím menu Nastavení telefonu procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Seznam vlastních èísel a stisknìte Zvolit.

2 Vyhledejte nìkteré z døíve ulo¾ených èísel (pokud je dostupné).

3 Stisknutím Volby vybírejte z následujících funkcí. Vyhledejte 
po¾adovanou funkci a stisknìte Zvolit.

Pøidat èíslo
Pøidá nové tel. èíslo a jméno do seznamu. Zadejte jméno a stisknìte 
OK. Zadejte èíslo a stisknìte OK.

Vymazat
Mù¾ete vymazat po¾adované jméno a èíslo ze seznamu.

Upravit
Umo¾òuje upravit zobrazené jméno a èíslo. Upravte jméno (èíslo) a 
stisknìte OK.

Pozdrav (Menu 4-4-4)
Mù¾ete napsat pozdrav (a¾ do 36 znakù), který se zobrazí na displeji 
po zapnutí telefonu.

1 V dílèím menu Nastavení telefonu procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Pozdrav a stisknìte Zvolit.

2 Napi¹te pozdrav.
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3 Stisknìte Volby, tlaèítky  a  vyberte Ulo¾it nebo Vymazat a 
stisknìte OK.

Volba sítì (Menu 4-4-5)
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby automaticky vybíral jednu z 
dostupných sítí nebo mù¾ete zvolit sí» ruènì.

1 V dílèím menu Nastavení telefonu procházejte tlaèítky  a  k 
polo¾ce Volba sítì a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte Automaticky nebo Ruènì a stisknìte Zvolit.

3 Zvolíte-li Ruènì: Vyhledejte po¾adovanou sí» a stisknìte Zvolit.

POZN.: 

• Zvolíte-li jinou ne¾ domovskou sí», musí mít tato sí» platnou dohodu 
o roamingu s operátorem Va¹í domovské sítì. Jinak se zobrazí text 
Není pøístup.

• V prùbìhu hovoru nemù¾ete mìnit sí».

Nastavení zabezpeèení (Menu 4-5)
Pomocí funkcí obsa¾ených v tomto dílèím menu mù¾ete chránit 
telefon a kartu SIM pøed neoprávnìným pou¾íváním. Viz. dále 
”Pøístupové kódy” na stranì 91.

Otevøení tohoto dílèího menu:

• V menu Nastavení procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce Nastavení 
zabezpeèení a stisknìte Zvolit.

Po¾adavek na kód PIN (Menu 4-5-1)
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby po zapnutí po¾adoval zadání kódu 
PIN karty SIM. 

Upozoròujeme, ¾e nìkteré karty SIM neumo¾òují vypnutí 
po¾adování kódu PIN.

1 V dílèím menu Nastavení zabezpeèení procházejte tlaèítky  a  k 
polo¾ce Po¾adavek na kód PIN a stisknìte Zvolit.

2 Zadejte kód PIN a stisknìte OK. Vyberte Zapnout nebo Vypnout a 
stisknìte OK.
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Funkce menu
Slu¾ba blokování hovorù (Menu 4-5-2)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje blokovat pøíchozí a odchozí hovory 
provádìné telefonem.

Viz. dále ”Zmìnit pøístupové kódy” na stranì 77 a ”Heslo pro 
blokování” na stranì 92.

1 V dílèí nabídce Nastavení zabezpeèení procházejte tlaèítky  a 

 k polo¾ce Slu¾ba blokování hovorù a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte jeden z následujících re¾imù blokování a stisknìte Zvolit:

Odchozí hovory
Není mo¾né provádìt odchozí hovory.

Mezinárodní hovory
Není mo¾né volat do cizích zemí.

Mezinárodní kromì vlastní zemì
Ze zahranièí je mo¾né provádìt hovory pouze do vlastní zemì, tedy 
do zemì, kde sídlí operátor sítì nebo provozovatel slu¾eb.

Pøíchozí hovory
Není mo¾né pøijímat hovory.

Pøíchozí hovory v zahranièí
Není mo¾né pøijímat hovory mimo vlastní zemi.

Zru¹it v¹echna blokování

POZN.: Zvolíte-li Zru¹it v¹echna blokování, nebudou dostupné 
následující kroky.

3 Vyberte jednu z následujících funkcí a stisknìte OK: Aktivovat, 
Zru¹it nebo Stav (zobrazí typy blokovaných hovorù).

4 Proveïte jeden z následujících krokù:

• Zvolíte-li Aktivovat nebo Zru¹it, zadejte heslo blokování a 
stisknìte OK.

• Zvolíte-li Stav, zobrazí telefon typy hovorù (napøíklad hlasové 
nebo datové hovory), pro které je re¾im blokování aktivován. 

Seznamem procházejte pomocí tlaèítek  a .

POZN.: 
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• Je-li zapnuta funkce blokování hovorù, je v nìkterých sítích mo¾né 
provádìt hovory na èísla tísòového volání (napøíklad 112 nebo jiná 
oficiální èísla). 

• Pokud provádíte hovor a telefon je v re¾imu blokování hovorù, 
upozorní Vás telefon na toto blokování zprávou na displeji.

Volba povolených èísel (Menu 4-5-3)
Pokud je tato slu¾ba podporována kartou SIM, mù¾ete omezit své 
odchozí hovory pouze na vybraná tel. èísla.

Je-li tato funkce zapnutá, mù¾ete volat pouze ta tel. èísla, která jsou 
obsa¾ena v seznamu povolených èísel nebo pokud zaèínají stejnými 
èísly jako tel. èísla v seznamu.

1 V dílèím menu Nastavení zabezpeèení procházejte tlaèítky  a  k 
polo¾ce Volba povolených èísel a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte Zapnout (zapíná funkci), Vypnout (vypíná funkci) nebo 
Èísla a stisknìte OK.

3 Zvolíte-li Zapnout nebo Vypnout, zadejte kód PIN2 a stisknìte OK.

Pokud zvolíte Èísla, mù¾ete volit z ní¾e uvedených funkcí. 
Vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknìte Zvolit.

Hledat

Vybere jméno (a telefonní èíslo) ze seznamu. Tlaèítky  a  
vyberte po¾adované jméno. Stisknìte Detaily a vyberte jméno 
nebo pøíslu¹né telefonní èíslo. Stiskem Volby získáte pøístup k 
funkcím Upravit nebo Vymazat. Vlo¾te kód PIN2 a stisknìte OK. 
Vyberte jednu z funkcí a stisknìte Zvolit.

Upravit
Umo¾òuje upravit jméno nebo èíslo. Upravte jméno nebo 
èíslo a stisknìte OK.

Vymazat
Umo¾òuje odstranìní jména a èísla ze seznamu. 
Stisknutím OK vyma¾te záznam nebo stisknutím Zpìt 
stornujte operaci.

TIP: Zobrazené èíslo mù¾ete vytoèit, pokud dvakrát 
stisknete tlaèítko .
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Funkce menu
Pøidat
Pøidá do seznamu nové jméno a tel. èíslo. Zadejte kód PIN2 a 
stisknìte OK. Zadejte jméno a stisknìte OK. Zadejte tel. èíslo a 
stisknìte OK.

Vymazat v¹e
Odstraní v¹echny záznamy ze seznamu. Zadejte kód PIN2 a 
stisknìte OK. Poté stisknutím OK potvrïte odstranìní nebo 
stisknutím Zpìt stornujte operaci.

POZN.: Je-li zapnuta funkce Volba povolených èísel, je v nìkterých 
sítích mo¾né provádìt hovory na èísla tísòového volání (napø. 112 
nebo jiná oficiální èísla).

Uzavøená skupina (Menu 4-5-4)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje, aby telefon umo¾òoval pøijímání a 
provádìní hovorù pouze ze zvolené skupiny lidí (‘uzavøená skupina’).

Mù¾ete být èlenem a¾ deseti skupin. Bli¾¹í podrobnosti získáte 
u provozovatele slu¾eb.

1 V dílèím menu Nastavení zabezpeèení procházejte tlaèítky  a  k 
polo¾ce Uzavøená skupina a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte jednu z následujících mo¾ností a stisknìte OK:

Vypnout
Hovory je mo¾né pøijímat i uskuteèòovat normálním zpùsobem. Tuto 
variantu je mo¾né pou¾ít pouze kdy¾ je pro ni oprávnìní. Bli¾¹í 
informace získáte u provozovatele slu¾eb.

Standardní
Nastavuje telefon pro pou¾ití ve skupinì, kterou vlastník karty SIM 
odsouhlasil s provozovatelem slu¾eb.
POZN.: Tato volba je automaticky nastavena pøi zapnutí telefonu 
nebo po výmìnì karty SIM.

Zapnout
Nastavuje telefon pro pou¾ití v konkrétní skupinì. Hovory je mo¾né 
pøijímat a uskuteèòovat pouze se èleny této skupiny.

3 Zvolíte-li Zapnout, zadejte èíslo uzavøené skupiny (získáte jej od 
provozovatele slu¾eb) a stisknìte OK.
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Je-li zvolena uzavøená skupina, je pøi prázdném displeji ve støední 
èásti zobrazen indikátor  a èíslo skupiny. Pro zobrazení tohoto 
indikátoru, kdy¾ je skrytý (napøíklad jménem profilu), stisknìte 
tlaèítko .

POZN.: 
• Jsou-li hovory omezeny na “Uzavøenou skupinu”, je v nìkterých 

sítích mo¾né provádìt hovory na èísla tísòového volání (napø. 112 
nebo jiná oficiální èísla). 

• Pokud nechtìnì zvolíte nesprávnou skupinu, nebudete schopni 
pøijímat ani uskuteèòovat hovory. V tomto pøípadì znovu otevøete 
tuto funkci a zadejte správné èíslo uzavøené skupiny.

Úroveò zabezpeèení (Menu 4-5-5)
Telefon je dodáván s pìtimístným bezpeènostním kódem, který 
chrání telefon proti neoprávnìnému pou¾ití.

POZN.: Zmìníte-li toto nastavení, dojde k automatickému vymazání 
v¹ech registrovaných telefonních èísel. Viz dále
 ”Výpis volání (Menu 2)” na stranì 59.

1 V dílèím menu Nastavení zabezpeèení procházejte tlaèítky  a  k 
polo¾ce Úroveò zabezpeèení a stisknìte Zvolit.

2 Zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK.

3 Vyberte jednu z následujících mo¾ností a stisknìte OK:

®ádné
Bezpeènostní kód není pøi zapnutí telefonu nebo pøi zvolení 
vnitøního Telefonního seznamu vy¾adován.

Pamì»
Bezpeènostní kód je vy¾adován pøi zvolení vnitøního “Telefonního 
seznamu” nebo pøi pou¾ití nìkteré funkce kopírování v 
“Telefonním seznamu”.

Telefon
Bezpeènostní kód je vy¾adován, pokud zapnete telefon s vlo¾enou 
kartou SIM, která nepatøí mezi posledních pìt karet SIM pou¾itých 
v telefonu. 
76 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Funkce menu
Zmìnit pøístupové kódy (Menu 4-5-6)
Mù¾ete zmìnit Bezpeènostní kód, kód PIN, kód PIN2 a Heslo pro 
blokování.

1 V dílèím menu Nastavení zabezpeèení procházejte tlaèítky  a  
k polo¾ce Zmìnit pøístupové kódy a stisknìte Zvolit.

2 Vyhledejte po¾adovaný kód a stisknìte Zvolit.

3 Zadejte aktuální kód a stisknìte OK. 

4 Zadejte nový kód a stisknìte OK.

5 Znovu zadejte nový kód a stisknìte OK.

POZN.: Pøístupové kódy mohou obsahovat pouze èíslice 0 a¾ 9. Pøi 
zmìnì kódu PIN musí být zapnut po¾adavek na kód PIN ve funkci 
“Po¾adavek na kód PIN” (Menu 4-5-1).

Obnovit standardní nastavení 
(Menu 4-6)
V tomto dílèím menu mù¾ete vrátit funkce menu na výchozí 
nastavení od výrobce.

Tato funkce neovlivní funkce “Telefonního seznamu”.

1 V nabídce Nastavení procházejte tlaèítky  a  k polo¾ce 
Obnovit standardní nastavení a stisknìte Zvolit.

2 Zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK.

Pøesmìrovat (Menu 5)
Sí»ová slu¾ba Pøesmìrovat umo¾òuje 
pøesmìrování pøíchozích hovorù na jiné tel. 
èíslo.

1 Stisknìte Menu, tlaèítky  a  procházejte k polo¾ce 
Pøesmìrovat a stisknìte Zvolit.

2 Vyberte jeden z následujících typù pøesmìrování a stisknìte Zvolit: 
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Pøesmìrovat v¹echny hovory 
(Menu 5-1) 

Pøesmìrovat, je-li obsazeno 
(Menu 5-2) 
(pouze pro hlasové hovory)

Pøesmìrovat pøi nepøijímání hovorù (Menu 5-3)
(pouze pro hlasové hovory)

Pøesmìrovat, je-li mimo dosah (Menu 5-4)
Hlasové hovory jsou pøesmìrovány pokud telefon je vypnutý nebo se 
nachází mimo pokrytí sítì slu¾eb.

Pøesmìrovat faxová volání 
(Menu 5-5)

Pøesmìrovat datová volání 
(Menu 5-6)

Zru¹it v¹echna pøesmìrování
(Menu 5-7)
Vypíná v¹echna pøesmìrování.

POZN.: Zvolíte-li Zru¹it v¹echna pøesmìrování, nejsou následující 
kroky dostupné.

3 Vyberte jednu z následujících funkcí a stisknìte Zvolit: Aktivovat, 
Zru¹it, Stav (zobrazí typy hovorù, ovlivnìných funkcí pøesmìrování).

4 Proveïte jednu z následujících mo¾ností:

• Zvolíte-li Aktivovat, vyberte jedno telefonní èíslo na které 
chcete hovory pøesmìrovat. Procházejte následujícími 
funkcemi a poté stisknìte OK:

Hlas. schránka
Hlasové hovory jsou pøesmìrovány na hlasovou schránku. 
Viz dále ”Èíslo hlasové schránky 
(Menu 1-8-2)” na stranì 58.

Jiné èíslo
Hovory budou pøesmìrovány na jiné èíslo. Zadejte tel. èíslo 
nebo jej vyvolejte z Telefonního seznamu a stisknìte OK.

• Zvolíte-li Stav, pou¾ijte tlaèítka  a  k zobrazení typù 
hovorù (napøíklad datová a hlasová volání), pro které je zvolené 
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Funkce menu
pøesmìrování aktivní.

Stisknutím Èíslo (je-li dostupné) zobrazíte tel. èíslo, na které 
budou hovory pøesmìrovány. Stisknutím Detaily (dostupné pouze 
v re¾imu “Pøesmìrovat pøi nepøijímání hovorù”) a poté zvolením 
Prodleva se zobrazí èas, po kterém dojde k pøesmìrování hovorù.

POZN.: Pokud provádíte hovor a telefon je v re¾imu pøesmìrování 
hovoru, mù¾ete být na tento stav upozornìni textem na displeji. 

Hry (Menu 6)
Telefon mù¾ete pou¾ívat nejen ke komunikaci, 
ale i pro zábavu.

UPOZORNÌNÍ: Pro spu¹tìní této funkce musí 
být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon na místech, kde je to 
zakázáno z dùvodù vzniku ru¹ení nebo ohro¾ení bezpeènosti.

1 Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Hry a stisknìte 
Zvolit.

2 Vyberte po¾adovanou hru a stisknìte Zvolit.

3 Vyberte jednu z následujících mo¾ností a stisknìte Zvolit.

Nová hra
Zaène novou hru. Tato mo¾nost je nahrazena volbou 1 hráè / 2 
hráèi u her, které mù¾ete pøes infraèervený port hrát proti hráèi s 
telefonem vybaveným IÈ portem.

Rekord
Zobrazuje nejvy¹¹í skóre této hry na tomto telefonu. Je pouze u her, 
které zaznamenávají nejvy¹¹í skóre.

Pokyny
Zobrazí krátký návod ke høe. Text posouváte tlaèítkem Dal¹í (nebo 

tlaèítky  a ).

Úroveò
Umo¾òuje nastavit stupeò obtí¾nosti. Zvolte si po¾adovanou 

obtí¾nost tlaèítky  a  a stisknìte OK.
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Pokraèovat
Umo¾òuje pokraèovat v pøeru¹ené høe. Je k dispozici pouze v 
pøípadì, ¾e je hra pøeru¹ena.

Poslední hra
Uká¾e po skonèení hry její poslední obrázek.

4 Zde jsou uvedeny principy her:

Had
Nakrmte hada co nejvìt¹ím poètem su¹enek. K pohybu hada 

pou¾ívejte tlaèítka  -  (kromì ) . Èím del¹í je had, tím 
vy¹¹í je skóre. Hra konèí pøi nárazu hada na vlastní ocas nebo do 
okolních zdí.

Pexeso
Otáèejte obrázky a sna¾te se jejich páry najít co nejdøíve. 

Ukazatelem pohybujte tlaèítky:  (nahoru),  (doleva),  

(doprava),  (dolù),  (pøeskoèí otoèené obrázky a pøi dosa¾ení 

konce øádku se pøesune na dal¹í øádek),  (pøeskoèí otoèené 
obrázky a pøi dosa¾ení zaèátku øádku se pøesune na pøedchozí 

øádek).  otáèí obrázek. Objevené páry obrázkù ji¾ zùstávají 
odkryté.

Logika
Sna¾te se najít kombinaci figur. Mo¾né figury se zobrazí na horním 

okraji displeje pøed prvním pokusem. Tlaèítky ,  a  
pohybujete ukazatelem a vybíráte figuru. Chcete-li zkopírovat 

figuru z pøedchozího pokusu, zaènìte rolovat tlaèítkem , 
pøesuòte ukazatel na po¾adovanou figuru bì¾ným zpùsobem a výbìr 

potvrïte tlaèítkem .

Pokud se domníváte, ¾e máte správnou kombinaci, stisknìte tlaèítko 

. Výsledek se objeví jako sada známek nad øádkem. Správná 
figura na správném místì znamená plnou známku, Správná figura 
na chybném místì je oznaèena polovièní známkou. Hra konèí pøi 
uhádnutí kombinace.

5 Stisknete-li pøi høe jakékoliv tlaèítko pro výbìr, hra se pøeru¹í (platí 
pouze u her pro jednoho hráèe). Zvolením Pokraèovat mù¾ete ve høe 
pokraèovat.
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Funkce menu
Spu¹tìní hry pro dva hráèe
Pøed spu¹tìním hry se pøesvìdète, ¾e infraèervené porty obou 
zaøízení jsou na sebe namíøeny.

Hru pro dva hráèe je mo¾né spustit dvìma zpùsoby:

Buï: Oba hráèi spustí hru pro dva hráèe na svých telefonech.

Nebo: První hráè nastaví infraèervené spojení vlo¾ením funkce 
Infraèervený (Menu 9) a druhý hráè spustí bì¾ným zpùsobem hru 
pro dva hráèe.

Kalkulaèka (Menu 7)
Telefon obsahuje i kalkulaèku se základními 
funkcemi, která mù¾e být pou¾ita i pro hrubý 
pøevod mìn.

UPOZORNÌNÍ: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. 
Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno z dùvodù vzniku 
ru¹ení nebo ohro¾ení bezpeènosti.

Otevøení tohoto menu:

Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Kalkulaèka a 
stisknìte Zvolit.

Provedení výpoètu:

1 Tlaèítky  a¾  zadejte první èíslo výpoètu. 

Stisknutím tlaèítka  zadáte desetinnou èárku. 

Úpravu provedete tlaèítkem Vymazat.

2 Chcete-li sèítat, stisknìte jednou tlaèítko  (zobrazí se +). 

Chcete-li odèítat, stisknìte dvakrát tlaèítko  ( - ). 

Chcete-li násobit, stisknìte tøikrát tlaèítko  ( * ).

Chcete-li dìlit, stisknìte ètyøikrát tlaèítko  ( / ). 

Nebo: Stisknìte Volby, tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovanou 
funkci a stisknìte OK.
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3 Opakujte kroky 1 a 2 podle potøeby. V¾dy po provedení kroku 2 se 
zobrazí mezivýsledek. Koneèný výsledek zobrazíte stisknutím Volby 
(vyberte Výsledek) a stisknìte OK.

4 Chcete-li zaèít nový výpoèet, podr¾te stisknuté tlaèítko Vymazat.

POZN.: Tento kalkulátor má omezenou pøesnost a mù¾e dojít 
k zaokrouhlovacím chybám (zvlá¹tì pøi dìlení velkých èísel).

Pøevody mìn:

1 Zadejte smìnný kurs: Stisknìte Volby, vyhledejte Smìnný kurs a 
stisknìte OK. Pøesuòte ukazatel na jednu ze zobrazených mo¾ností a 
stisknìte OK. Pak zadejte kurs mìny (desetinou èárku zadáte 

stiskem tlaèítka ) a stisknìte OK.

2 Proveïte pøevod: Zadejte pøevádìnou èástku, stisknìte Volby, 
vyhledejte polo¾ku Na domácí nebo Na cizí a stisknìte OK.
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Funkce menu
Kalendáø (Menu 8)
Telefon je vybaven kalendáøem, který mù¾e 
pøipomínat narozeniny nebo schùzky.

UPOZORNÌNÍ: Pro spu¹tìní této funkce musí 
být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon na místech, kde je to 
zakázáno z dùvodù vzniku ru¹ení nebo ohro¾ení bezpeènosti.

1 Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Kalendáø a 
stisknìte Zvolit.

2 Pøesuòte ukazatel na po¾adované datum.

3 Stisknìte Volby pro nabídku funkcí, vyhledejte po¾adovanou funkci 
a stisknìte OK.

Ukázat den

Zobrazí poznámky ke zvolenému dni. Tlaèítky  a  procházejte 
záznamy. Stisknutím Volby vyvoláte seznam následujících funkcí. 
Vyberte po¾adovanou funkci a stisknìte OK.

Vymazat
Vyma¾e poznámku. Výmazámí potvrdíte stisknutím OK.

Upravit
Umo¾òuje upravit text poznámky. Úpravu ukonèíte stisknutím OK.

Pøesunout
Umo¾òuje zmìnit datum a èas poznámky. Zadejte nové datum a 
stisknìte OK. Toté¾ opakujte pro èas.

Poslat pozn.
Umo¾òuje odeslat poznámku jako textovou zprávu (SMS). Zadejte 
telefonní èíslo pøíjemce a stisknìte OK.

Odeslat IÈ
Zkopíruje poznámku pøes infraèervený port na podobný telefon.

Zapsat pozn.
Umo¾òuje zapsání poznámky. Vyberte po¾adovaný druh poznámky a 
stisknìte OK.
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Upomínka (indikována )
Vlo¾te poznámku a stisknìte OK. Zadejte datum a stisknìte OK. 
Instrukce o zapnutí zvukového upozornìní jsou popsány dále.

Zavolat ( )
Vlo¾te po¾adované telefonní èíslo nebo jej vyberte ze seznamu a 
stisknìte OK. Vlo¾te datum a stisknìte OK. Opakujte stejný postup i 
pro èas. Instrukce o zapnutí zvukového upozornìní jsou popsány 
dále.

Jednání ( )
Vlo¾te poznámku a stisknìte OK. Zadejte datum a stisknìte OK. 
Opakujte stejný postup i pro èas. Instrukce o zapnutí zvukového 
upozornìní jsou popsány dále.

Narozeniny ( )
Vlo¾te jméno osoby a stisknìte OK. Zadejte datum narození a 
stisknìte OK. Zadejte rok narození a stisknìte OK. Poznámka a vìk 
osoby budou zobrazeny ka¾dý rok. Instrukce o zapnutí zvukového 
upozornìní jsou popsány dále.

Zapnutí zvukového upozornìní pro jakoukoliv zprávu

Telefon mù¾e na ohla¹ovanou zprávu upozornit zvukovým 
signálem. Stisknìte Ano, zadejte datum upozornìní a stisknìte OK. 
Opakujte stejný postup pro èas. Nastavení zvukového upozornìní je 

doprovázeno zobrazením indikátoru  pøi prohlí¾ení poznámky.

Smazat pozn.
Slou¾í k smazání jedné nebo více vybraných poznámek. Vyberte 
jednu ze zobrazených mo¾ností a stisknìte OK. Pokud jste vybrali 
Pro daný den nebo Postupnì, vyberte po¾adovanou poznámku a 
stisknìte Smazat. Pokud jste vybrali V¹echno, stisknìte Ano pro 
vymazání v¹ech poznámek.

Ukázat v¹e

Zobrazí poznámky pro v¹echny dny. Tlaèítky  a  procházejte 
poznámkami. Tlaèítko Volby má stejný význam jako u funkce 
“Ukázat den”. Vyberte po¾adovanou funkci a stisknìte OK.

Zvolit datum
Slou¾í ke zvolení zadaného data. Vlo¾te datum a stisknìte OK.
84 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.



Funkce menu
Nastavit den
Umo¾òuje zmìnit aktuální datum. Vlo¾te nové datum a stisknìte 
OK.

Tisk pøes IÈ
Slou¾í k tisku v¹ech poznámek pøes infraèervený port a kompatibilní 
tiskárnu.

Zvukové upozornìní na poznámku
Telefon bliká osvìtlením, pípá a zobrazuje poznámku.

Je-li na displeji zobrazeno Zavolat, mù¾ete zobrazené èíslo vytoèit 

stisknutím tlaèítka .

Pokud pøi zvukovém upozornìní stisknete tlaèítko Odlo¾it, odlo¾íte 
upozornìní o 10 minut. Dal¹í stisknutí oddálí upozornìní o dal¹ích 
10 minut. Upozornìní ukonèíte stisknutím tlaèítka  nebo OK.

POZN.: Pokud byly z telefonu na del¹í èas vyjmuty baterie, bude 
nezbytné nastavit èas.
85©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 



Infraèervený (Menu 9)
V tomto menu mù¾ete nastavit telefon pro 
pøijímání dat pøes infraèervený (IÈ) port.

Telefon patøí do tøídy produktù Class 1 Laser.

Otevøení tohoto menu:

• Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Infraèervený a 
stisknìte Zvolit.

POZN.:

• Maximální doporuèená vzdálenost mezi dvìma zaøízeními, 
spojenými infraèerveným paprskem je 1 m.

• Mezi obìma zaøízeními nesmí být ¾ádná pøeká¾ka.
• IÈ porty obou zaøízení musí být nasmìrovány na sebe.

Pøíjem dat pøes IÈ port
Postup k pøijímání dat z podobného telefonu:

1 Pøesvìdète se, ¾e jsou obì zaøízení namíøena na sebe.

2 Vstupem do tohoto menu aktivujte IÈ port pro pøíjem dat. 

3 U¾ivatel telefonu, který bude vysílat, spustí pøenos dat výbìrem 
po¾adované funkce.

Pokud není pøenos zapoèat do 45 sekund po aktivaci IÈ portu, je 
spojení zru¹eno a musí se znovu spustit. 

Posílání dat pøes IÈ port
Pøi odesílání dat na podobný telefon nebo kompatibilní poèítaè, 
vybavený odpovídající aplikací. Informujte se v dokumentaci, 
dodané k aplikaci a v následujících kapitolách této u¾ivatelské 
pøíruèky:

• “Skup.volajících”, strana 35

• ”Kopírování prostøednictvím infra-èerveného portu (IÈ)”, strana 39

• ”Tisk prostøednictvím infraèerveného portu (IÈ)”, strana 40

• ”Ètení textové zprávy (Pøíjem - Menu 1-1)”, strana 49
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Funkce menu
• “Profily (Menu 3)”, strana 64

• ”Hry (Menu 6)”, strana 79

Kontrola stavu IÈ spojení
Stav IÈ spojení je zobrazen indikátorem . 

Pokud  svítí, je nastaveno IÈ spojení mezi telefonem a jiným 
zaøízením. 

Pokud  nesvítí, ¾ádné spojení v daný okam¾ik neexistuje. 

Pokud  bliká, sna¾í se telefon o spojení s jiným zaøízením, nebo 
bylo spojení pøeru¹eno.
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7. Doplòkové informace
Vysílání tónù DTMF
Telefon mù¾e vysílat tóny DTMF a komunikovat tak se záznamníky, 
poèítaèovými telefonními slu¾bami atd. 

Tóny mohou být vysílány i v pøípadì, ¾e jsou vypnuty tóny kláves.

Ruèní vysílání
Vytoète po¾adované èíslo a dále tisknìte èísla, která chcete vyslat 
jako tóny DTMF.

Automatické vysílání
Hovor zaènìte bì¾ným zpùsobem a pak proveïte následující: 
Stisknìte Volby, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Kmitoè tóny a 
stisknìte Zvolit. Zadejte posloupnost èísel nebo ji vyvolejte z 
telefonního seznamu a stisknutím OK ji ode¹lete.

Stisknutím Odejít ukonèíte pøenos tónù DTMF, ale nikoli celý hovor.

Vlo¾ení pauz a èekání mezi èíslice DTMF
Pøi zadávání posloupnosti mù¾ete na zaèátek nebo uprostøed 
posloupnosti vlo¾it znaky pauzy a èekání.

Chcete-li vlo¾it pauzu 2,5 s, stisknìte rychle tøikrát za sebou tlaèítko 

 (zobrazí se p). Pøi posílání posloupnosti budou v¹echna èísla 
následující za pauzou (pauzami) poslána jako tóny DTMF.

Chcete-li vlo¾it znak èekání, stisknìte ètyøikrát rychle za sebou 

tlaèítko  (zobrazí se w).

Odesílání znakù DTMF, obsahujících èekací znaky:

1 Bì¾ným zpùsobem zaènìte DTMF hovor.

2 Stisknìte Odeslat tolikrát, kolik je znakù èekání. Èísla za znaky 
èekání jsou odeslána jako tóny DTMF.

POZN.: Znaky pauzy a èekání nelze do nìkterých SIM karet ukládat.
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Doplòkové informace
Pøipojení telefonního èísla k posloupnosti tónù DTMF
K posloupnosti tónù DTMF mù¾ete pøiøadit telefonní èíslo a pak je 
posílat najednou.

1 Vlo¾te telefonní èíslo nebo jej vyvolejte z “Telefonního seznamu”.

2 Stisknìte dvakrát rychle tlaèítko  (zobrazí se znak +).

3 Zadejte jednotlaèítkovou volbu, ve které je ulo¾ena posloupnost 
tónù DTMF (tento krok není povinný) a ulo¾te telefonní èíslo do 
vnitøního “Telefonního seznamu”. Viz také kapitola "Jednotlaèítková 
volba" na stranì 37.

4 Vytoète telefonní èíslo bì¾ným zpùsobem.

Ochranný kryt anténního 
konektoru
Na zadní stìnì telefonu pod anténou se nachází konektor pro 
externí anténu. 

Konektor je zakryt gumovým krytem. Pøed pøipojením externí antény 
tento kryt nejprve odstraòte. 

Po odpojení externí antény nezapomeòte kryt opìt nasadit.

POZN.: Kryt odstraòte z dosahu malých dìtí.

Pou¾ívání baterií
Telefon je napájen bateriemi Li-Ion nebo NiMH. 

Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobem telefonu a nabíjejte je 
pouze ve schválených nabíjeèkách.

Výkonnost a ¾ivotnost baterií závisí do znaèné míry na zpùsobu 
zacházení s nimi. Proto se sna¾te dodr¾ovat následující rady.

Nabíjení a vybíjení baterií
• Nová baterie dosáhne své maximální kapacity a¾ po dvou èi tøech 

úplných nabitích a vybitích! 
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• Baterie vydr¾í stovky nabíjecích a vybíjecích cyklù, ale èasem se 
sni¾uje její kapacita. Pokud se provozní doba (doba hovoru a 
pohotovostního re¾imu) znatelnì zkrátí, je tøeba koupit baterii 
novou.

• Pokud nabíjeèku nepou¾íváte, vytáhnìte ji ze zásuvky. 

• Nenechávejte baterii pøipojenou k nabíjeèce déle ne¾ týden, 
pøebíjením se sni¾uje kapacita baterie.

• Pokud se nabitá baterie nepou¾ívá, dochází k samovybíjení. 

• Del¹í provozní doby u NiMH baterií dosáhnete jejich obèasným 
úplným vybitím. Nechte telefon s bateriemi zapnutý tak dlouho, a¾ 
se sám vypne, nebo pou¾ijte vybíjecí funkci nabíjeèky schválené 
výrobcem telefonu. Nezkou¹ejte jiné zpùsoby vybíjení baterií. 

• Teplotní extrémy mohou sní¾it schopnost nabíjení baterií. Pøed 
nabíjením je v¾dy nechte ohøát nebo vychladnout na pokojovou 
teplotu.

Poznámky k pou¾ívání baterií
• Baterie pou¾ívejte pouze k jejich úèelu.

• Nepou¾ívejte baterie ani nabíjeèky, které jsou po¹kozené nebo 
opotøebené.

• Pou¾ívání telefonu v blízkosti vysílaèe signálu sítì sni¾uje jeho 
spotøebu. Provozní doba velice závisí na síle signálu a parametrech 
nastavených operátorem sítì.

• Nezkratujte baterie. K náhodnému krátkodobému zkratu mù¾e dojít 
pøi kontaktu s kovovým pøedmìtem (mincí, sponkou, perem) 
spojujícím kladný a záporný pól baterie (kovové pásky na zadní 
stìnì baterie). Proto napø. nenoste baterie v kapse èi penì¾ence s 
mincemi.

Zkrat mù¾e po¹kodit baterii nebo vodivý pøedmìt, který zkrat 
zpùsobil.

• Ponecháním baterie v horkém èi studeném prostøedí (napø. v autì na 
slunci nebo v mrazu) se sní¾í její kapacita a provozní doba. 

V¾dy se sna¾te udr¾ovat baterie v teplotním rozmezí 15°C a¾ 25°C. 
Telefon s horkou nebo velmi chladnou baterií nemusí doèasnì 
pracovat, i kdy¾ je baterie nabitá.
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Doplòkové informace
Výkon NiMH baterií se sni¾uje pøi teplotách pod -10°C.

Výkon Li-Ion baterií se sni¾uje pøi teplotách pod 0°C.

• Baterie neodhazujte do ohnì! 

• Baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovány pøedepsaným 
zpùsobem. Nepatøí do domovního odpadu! 

Pøístupové kódy
Pøístupové kódy, které jsou popisovány v tomto oddíle, pomáhají 
chránit Vá¹ telefon a kartu SIM pøed neoprávnìným pou¾íváním.

Po výzvì k zadání pøístupového kódu zadejte správný kód a stisknìte 
OK. Udìláte-li chybu, nejprve vyma¾te èíslici stisknutím Vymazat a 
poté zadejte správnou. Informace o zmìnì kódù viz. strana 77.

POZN.: Nezadávejte pøístupové kódy, které by byly podobné èíslùm 
tísòového volání (napøíklad 112), aby nedocházelo k nechtìnému 
vytáèení èísel tísòového volání.

Bezpeènostní kód
Bezpeènostní kód je dodáván s telefonem. Chrání telefon proti 
neoprávnìnému pou¾ití. Ulo¾te bezpeènostní kód na samostatném 
místì, samostatnì od telefonu.

Viz. dále ”Úroveò zabezpeèení 
(Menu 4-5-5)” na stranì 76.

Pokud zadáte nesprávný bezpeènostní kód pìtkrát za sebou, nebude 
telefon akceptovat správný bezpeènostní kód v nejbli¾¹ích pìti 
minutách.

Kód PIN
Kód PIN (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) je vìt¹inou dodáván 
s kartou SIM. Chrání kartu SIM pøed neoprávnìným pou¾itím.

Pokud je zapnutý po¾adavek na kód PIN (viz strana 72), je kód 
vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu.

Zadáte-li nesprávný kód PIN tøikrát za sebou, zadejte kód PUK a 
stisknìte OK. Zadejte nový kód PIN a stisknìte OK. Zadejte nový kód 
PIN znovu a stisknìte OK.
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Kód PIN2
Kód PIN2, dodaný s kartou SIM, je vy¾adován pøi otevírání nìkterých 
funkcí (napøíklad èítaèe cen hovorù). Tyto funkce musí být 
podporovány kartou SIM.

Pokud zadáte nesprávný kód PIN2 tøikrát za sebou, postupujte jako 
v pøípadì kódu PIN, ale pou¾ijte kód PUK2.

Kód PUK
Kód PUK (zkratka pro osobní odblokovací klíè) mù¾e být dodán 
s kartou SIM. Pokud není dodán, po¾ádejte o kód provozovatele 
slu¾eb.

Kód je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného kódu PIN. 

Zadáte-li nesprávný kód PUK desetkrát za sebou, nebudete schopni 
kartu SIM ji¾ nikdy pou¾ít. Po¾ádejte provozovatele slu¾eb o novou 
kartu SIM.

Kód PUK není mo¾né mìnit. Pokud jej ztratíte, kontaktujte 
provozovatele slu¾eb.

Kód PUK2
Kód PUK2, dodávaný s nìkterými kartami, je vy¾adován pøi zmìnì 
zablokovaného kódu PIN2.

Zadáte-li nesprávný kód PUK2 desetkrát za sebou, nebudete schopni 
otevírat funkce, které vy¾adují kód PIN2. Po¾ádejte provozovatele 
slu¾eb o novou kartu.

Kód PUK2 není mo¾né mìnit. Pokud jej ztratíte, kontaktujte 
provozovatele slu¾eb.

Heslo pro blokování
Heslo pro blokování je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkcí “Blokování 
hovorù”. Heslo obdr¾íte od provozovatele slu¾eb.
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Doplòkové informace
Péèe a údr¾ba
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:

• Udr¾ujte pøístroj a v¹echny jeho doplòky mimo dosah malých dìtí.

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

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

• 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.

• 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.

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

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

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

• 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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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.

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

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).

Nemiøte infraèerveným paprskem do oèí a dbejte, aby se infrazáøièe 
vzájemnì neru¹ily.

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.

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

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.

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.
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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.
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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.

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.
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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 Pokud se nad tlaèítkem  zobrazí text “Vymazat” , podr¾te na nìkolik 
sekund stisknuté Vymazat, dokud nebude pøístroj pøipraven k 
provozu.

3 Zadejte èíslo tísòového volání pro Va¹i oblast (napøíklad 112 nebo 
jiné oficiální èíslo). Toto èíslo se v rùzných oblastech li¹í.

4 Stisknìte tlaèítko .

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.
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Rejstøík
A
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