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PRE VA©U BEZPEÈNOS«

é alebo 

bo keï 
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Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Preèítajte si tieto jednoduché pokyny. Poru¹enie týchto pravidiel mô¾e by» nebezpeèn
protizákonné. V tejto príruèke nájdete ïal¹ie podrobné informácie.

Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, ale
jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Keï riadite vozidlo, nedr¾te telefón v ruke.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové telefóny mô¾u podlieha» ru¹eniu, ktoré mô¾e zhor¹i» ic
výkon.

VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI
Dodr¾ujte v¹etky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti 
zdravotníckych prístrojov.

VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE
Bezdrôtové prístroje mô¾u v lietadlách spôsobova» ru¹enie.

VYPNITE TELEFÓN POÈAS ÈERPANIA POHONNÝCH HMÔT
Nepou¾ívajte telefón na èerpacej stanici. Nepou¾ívajte ho v blízkosti palív
chemikálií.

VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSTRELOV
Nepou¾ívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Re¹pektujte obme
a dodr¾ujte v¹etky predpisy a pravidlá.
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POU®ÍVAJTE TELEFÓN UVÁ®LIVO
Pou¾ívajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytoène antény.

i.

tibilné 

 
ýrobky.

o, 
e 

èíslo a 
k tomu 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Telefónne prístroje smú in¹talova» a opravova» iba kvalifikovaní pracovníc

PRÍSLU©ENSTVO A BATÉRIE
Po¾ívajte výluène schválené príslu¹enstvo a batérie. Neprepájajte nekompa
výrobky.

ODOLNOS« PROTI VODE
Vá¹ telefón nie je odolný voèi vode. Uchovávajte ho v suchu.

ZÁLO®NÉ KÓPIE
Nezabudnite si vytvori» zálo¾né kópie v¹etkých dôle¾itých dát.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾itie
preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné v

VOLANIE
Presvedète sa, ¾e telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefóne èísl
vrátane medzimestskej predvoåby, a stlaète  Zavolaj. Hovor ukonèít
stlaèením  Koniec. Hovor prijmete stlaèením Prija».

TIESÒOVÉ VOLANIA
Presvedète sa, ¾e telefón je zapnutý a je v prevádzke. Dvakrát stlaète a na 
niekoåko sekúnd pridr¾te , aby sa vymazal displej. Navoåte tiesòové 
stlaète  Zavolaj. Uveïte svoju polohu. Neukonèujte hovor, kým vás 
druhá strana nevyzve.
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� Slu¾by siete
Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre pou¾itie v sie»ach EGSM 900 a 

 svojho 

s). Sú 
lu¾ieb. 
dna» u 

naky a/

to 
12.

 
s» 

vo sa 

trèku, 
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GSM 1800.

Schopnos» vyu¾íva» dve pásma (dualband) je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u
miestneho poskytovateåa slu¾ieb, èi si mô¾ete túto funkciu objedna» a vyu¾íva» ju.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú slu¾by siete (Network Service
to ¹peciálne slu¾by, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateåa s
Aby ste mohli zaèa» niektoré z týchto slu¾ieb siete vyu¾íva», musíte si tieto slu¾by obje
svojho poskytovateåa slu¾ieb a získa» od neho návod na ich pou¾ívanie.

Poznámka: Niektoré siete nemusia podporova» v¹etky ¹pecifické národné z
alebo slu¾by.

� Nabíjaèka a príslu¹enstvo
Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto prístrojom. To
zariadenie je urèené pre pou¾itie s napájaním z ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-

Výstraha: Pou¾ívajte výluène batérie, nabíjaèky a príslu¹enstvo, schválené
výrobcom telefónu. Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» platno
v¹etky povolenia a záruky, vz»ahujúce sa na telefón, a vystavujete sa 
nebezpeèenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateåa, aké schválené príslu¹enst
dodáva k vá¹mu telefónu.

Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek zariadenia, uchopte a »ahajte zás
nie ¹núru.
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V¹eobecné informácie

níkov. 

ajnom 

fón 

 kód 

rite si 
adoval 

y ste 
ód.
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� Nálepky v predajnom balení
Nálepky obsahujú dôle¾ité údaje pre potreby servisu a slu¾ieb podpory zákaz
Uschovajte tieto nálepky na bezpeènom mieste.

Nálepku  nalepte na pozvánku do klubu Club Nokia, ktorú nájdete v pred
balení.

Nálepku  nalepte na záruèný list.

� Prístupové kódy
• Bezpeènostný kód: Tento kód sa dodáva spolu s telefónom a chráni tele

pred neoprávneným pou¾itím. Prednastavený je kód 12345.

Pozrite si èas» Ochranné nastavenia na strane 48, kde sa dozviete, ako sa
vyu¾íva.

• PIN kód:  Tento kód, dodávaný spolu so SIM kartou, chráni kartu pred 
neoprávneným pou¾itím. 

Aktivujte funkciu Ochrana PIN kódom v menu Ochranné nastavenia (poz
èas» Ochranné nastavenia na strane 48), aby telefón v¾dy po zapnutí vy¾
zadanie kódu.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN kód, SIM karta sa zablokuje. Ab
mohli odblokova» SIM kartu a nastavi» nový PIN kód, musíte zada» PUK k



12

• PIN2 kód: Tento kód sa dodáva s niektorými SIM kartami a vy¾aduje sa pre 
prístup k urèitým slu¾bám, napríklad k poèítadlám tarifných jednotiek. Ak 

IN2 

né 
m 

ich 
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zadáte nesprávny PIN2 kód trikrát za sebou, na displeji sa objaví správa P
kód blokovaný a telefón si vy¾iada PUK2 kód.

Bezpeènostný kód, PIN kód a PIN2 kód si zmeòte vo funkcii Zmena 
prístupových kódov v menu Ochranné nastavenia (pozrite si èas» Ochran
nastavenia na strane 48). Nové kódy udr¾iavajte v tajnosti a na bezpeèno
mieste oddelene od telefónu.

• PUK a PUK2 kód:  Tieto kódy sa obvykle dodávajú so SIM kartou. Ak ste 
nedostali, obrá»te sa na miestneho poskytovateåa slu¾ieb.
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1. Zaèíname

utím, 

» 

j farby 
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� Vlo¾enie SIM karty
•  Uchovávajte v¹etky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.

• SIM karta a jej kontakty sa mô¾u åahko po¹kodi» po¹kriabaním alebo ohn
preto buïte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.

• Pred in¹talovaním SIM karty sa v¾dy presvedète, ¾e telefón je vypnutý a 
odpojený od nabíjaèky a v¹etkých ïal¹ích zariadení; potom mô¾ete vybra
batériu.

1.  Stlaète uvoåòovacie tlaèidlo zadného 
krytu (1), vysuòte zadný kryt (2) a snímte 
ho z telefónu.

2.  Batériu vyberte vytiahnutím za záchytku 
(3). 

3.  Zachy»te záchytku dr¾iaka SIM karty a 
zdvihnite ho. Odklopte dr¾iak (4). Opatrne 
zasuòte SIM kartu do ¹trbiny dr¾iaka (5). Skontrolujte, ¾e konektory zlate
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na karte smerujú nadol a skosený roh sa nachádza na pravej strane. Zatvorte 
dr¾iak SIM karty a potlaète ho, aby sa zaistil.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Prilo¾te zlato sfarbené konektory batérie k 
príslu¹ným konektorom na telefóne a 
zatlaète opaèný koniec batérie tak, aby 
batéria zapadla na miesto (6).

5.  Prilo¾te spodnú 
èas» zadného krytu 
k spodnej èasti 
telefónu (7) a 
zatlaète hornú èas» 
zadného krytu tak, 
aby kryt zapadol na 
miesto (8).
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� Nabitie batérie
Nenabíjajte batériu, ak je demontovaný niektorý kryt telefónu. 

va ju 
 na 

aèku 

 
ény, 
u 

 

s» 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Zapojte káblik z nabíjaèky do spodnej èasti 
telefónu.

2. Zapojte nabíjaèku do sie»ovej zásuvky. Stµpec 
indikátora batérie zaène rolova».

• Nabitie batérie BL-5C nabíjaèkou ACP-7 
trvá do 3 hodín 30 minút.

• Ak sa zobrazí nápis Nenabíja, chvíåu poèkajte, odpojte nabíjaèku, zno
zapojte a pokúste sa batériu nabi». Ak nabíjanie opä» zlyhá, obrá»te sa
predajcu.

3. Keï je batéria úplne nabitá, stµpec sa prestane pohybova». Odpojte nabíj
od telefónu a od sie»ovej zásuvky.

TIPY NA ÚÈELNÉ POU®ÍVANIE:

Vá¹ telefón má zabudovanú anténu . Podobne ako u iných
rádiofrekvenèných zariadení sa zbytoène nedotýkajte ant
keï je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhor¹uje kvalit
hovoru a mô¾e spôsobi», ¾e telefón bude pracova» s vy¹¹ím
výkonom, ne¾ je normálne potrebné. Ak sa poèas hovoru 
nebudete dotýka» antény, dosiahnete optimálnu výkonno
antény a dlh¹í hovorový èas.
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� Tlaèidlá a konektory
1. Baterka 

tidlo. 
 19.

isí od 
m. V 

 
i text, 

efónu. 
tkym 
e na 

, 
 
òujú 

 a 
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Vá¹ telefón má zabudované svie
Pozrite si èas» Baterka na strane

2. Tlaèidlo Navi 
Funkcia tlaèidla Nokia Navi záv
textu, zobrazeného nad tlaèidlo
tomto návode za symbolom 
v¾dy uvádzame príslu¹ný vodiac
napríklad Menu alebo 

Zvoå.
3. Vypínaè  

Slú¾i na zapnutie a vypnutie tel
Keï sú tlaèidlá zablokované, krá
stlaèením  zapnete pribli¾n
15 sekúnd osvetlenie displeja 
telefónu.

4. Posúvacie tlaèidlá 

Umo¾òujú prechádza» cez mená
telefónne èísla, polo¾ky menu a
nastavenia. Poèas hovoru umo¾
upravi» hlasitos» v slúchadle. V 

pohotovostnom re¾ime  zobrazí zoznam posledných volaných èísel
 zobrazí mená a telefónne èísla, ulo¾ené v Kontaktoch.
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5. Tlaèidlo pre mazanie a návrat 

 Slú¾i na vymazanie znakov z displeja a návrat z rozlièných funkcií.

elefón 
displej 

orej sa 

e v 
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6.  -  slú¾ia na vkladanie èíslic a ïal¹ích znakov. 

 a  sa pou¾ívajú na rozlièné úèely v rôznych funkciách. 

1. Konektor pre nabíjaèku 

2. Konektor pre headset

3. Mikrofón

� Displej a pohotovostný re¾im
Nasledujúce indikátory sa zobrazujú, keï je t
pripravený na pou¾itie a u¾ívateå nezadal na 
¾iadne znaky. Takýto stav displeja sa nazýva 
„pohotovostný re¾im”. 

1. Tu sa zobrazuje názov celulárnej siete, v kt
telefón práve pou¾íva, alebo logo operátora.

2. Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siet
mieste, kde sa práve nachádzate.

3. Zobrazuje úroveò nabitia batérie.

4. Zobrazuje aktuálnu funkciu tlaèidla Navi .
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� Výmena krytov
Pred výmenou krytu telefón v¾dy vypnite a odpojte ho od nabíjaèky a v¹etkých ïal¹ích 

vávajte 

i 

vne 
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zariadení. Pri výmene krytov sa nedotýkajte elektronických súèastí. Telefón v¾dy ucho
a pou¾ívajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu a vyberte batériu. Pozrite si kroky 1 a 2 v èast
Vlo¾enie SIM karty na strane 13.

2. Pozorne snímte predný kryt; zaènite pritom od 
spodnej èasti telefónu (3).

3. Opatrne vyberte kryciu fóliu tlaèidiel (4). 
Zatlaète novú fóliu do nového predného krytu; 
zaènite od hornej èasti (5). Skontrolujte, èi je nová fólia umiestnená sprá
(6).
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4. Prilo¾te hornú èas» predného krytu k hornej èasti 
telefónu a zatlaète predný kryt, aby dosadol na 

, na 

åníte, 

; 

ka 
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miesto (7).

5. Vlo¾te batériu a nasaïte na miesto zadný kryt. 
Pozrite si kroky 4 a 5 v èasti Vlo¾enie SIM karty na 
strane 13.

� Upevnenie ¹núrky na zápästie
Prevleète ¹núrku podåa nákresu a potom ju dotiahnite.

� Baterka
Vá¹ telefón má zabudovanú baterku, ktorú isto vyu¾ijete. Keï baterka svieti
displeji je zobrazený symbol .

 Baterku mô¾ete zapnú» jedným z nasledujúcich spôsobov:

• V pohotovostnom re¾ime stlaète a pridr¾te . Keï tlaèidlo  uvo
baterka zhasne. 

Ak chcete, aby baterka stále svietila, zapnite ju dvoma stlaèeniami 
jedným stlaèením  ju zhasnete. 

• Stlaète  Menu a vyberte Extra a Baterka; vyberte Zapnutá alebo 
Vypnutá. 

• Poèas hovoru stlaète  a Voåby, a vyberte Baterka zapn. alebo Bater
vypn.
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2. Hovorové funkcie

, 
rípade 

ním 

enie).

v 
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� Volanie
1. Navoåte telefónne èíslo vrátane medzimestskej predvoåby. 

Ak chcete vola» do zahranièia: Dvoma stlaèeniami  vlo¾te znak „+”
navoåte volací kód krajiny (alebo oblasti) a medzimestskú predvoåbu (v p
potreby vynechajte poèiatoènú nulu).

Stlaèením  mô¾ete vymaza» poslednú èíslicu.

2. Stlaèením  Zavolaj èíslo zavolajte. Stlaèením  zvý¹ite a stlaèe
 zní¾ite hlasitos» v slúchadle alebo headsete.

3. Stlaèením  Koniec mô¾ete ukonèi» hovor (alebo zru¹i» pokus o spoj

Volanie s vyu¾itím telefónneho zoznamu
V pohotovostnom re¾ime stláèaním  prejdite k po¾adovanému menu. 
Stlaèením  Zavolaj èíslo zavolajte.

Uskutoènenie konferenèného hovoru
Konferenèné volanie je slu¾ba siete, ktorá umo¾òuje a¾ ¹tyrom úèastníkom 
zúèastni» sa na rovnakom hovore.

1. Zavolajte prvého úèastníka. Zadajte telefónne èíslo alebo ho vyhåadajte 
telefónnom zozname a stlaète  Zavolaj. 
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2. Ak chcete zavola» ïal¹ieho úèastníka, stlaète  a  Voåby a vyberte 
Nový hovor.
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3. Keï sa nový úèastník prihlási, zaraïte ho do konferenèného hovoru: stla
 a  Voåby a vyberte Konferenèný.

4. Ak chcete do hovoru zapoji» ïal¹ieho úèastníka, zopakujte kroky 1 a¾ 3.

5. Konferenèný hovor ukonèíte stlaèením  Koniec.

Opakovanie voåby
Ak chcete znova navoli» niektoré z 10 telefónnych èísel, ktoré ste naposledy
alebo sa pokú¹ali vola», v pohotovostnom re¾ime jedenkrát stlaète , 
pomocou  alebo  prejdite k po¾adovanému telefónnemu èíslu al
menu a stlaète  Zavolaj.

Rýchla voåba
Stlaète  Menu, vyberte Kontakty a Rýchla voåba. Vyberte po¾adované 
tlaèidlo ( – ) a stlaète Prideå. Vyberte, èi chcete tlaèidlo priradi» p
volanie alebo pre SMS. Zvoåte po¾adované meno a stlaète  Zvoå.

Po priradení telefónneho èísla èíselnému tlaèidlu mô¾ete toto èíslo vola» rýc
voåbou, a to jedným z nasledujúcich postupov:

• Stlaète príslu¹né èíselné tlaèidlo a potom  Zavolaj, alebo

• Ak je aktivovaná funkcia Rýchla voåba, stlaète a pridr¾te príslu¹né èíseln
tlaèidlo, kým nezaène hovor (pozrite si èas» Nastavenia hovoru na strane
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� Prijatie hovoru
V pohotovostnom re¾ime stlaète  Prija». Ak chcete hovor presmerova» alebo 
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odmietnu» bez toho, aby ste ho prijali, stlaète . 

� Obsluha poèas hovoru
Poèas hovoru získate stlaèením  a  Voåby prístup k niektorým z 
nasledujúcich funkcií. Mnohé z týchto volieb sú slu¾bami siete. Stlmi» alebo
stlmený, Podr¾a» alebo Uvoåni», Nový hovor, Odpoveda», Odmietnu», Ukonèi
v¹etky, Kontakty, Posla» DTMF, Vymeni», Menu a Baterka zapn. alebo Baterk

� Preberanie odkazov
Odkazová schránka je slu¾ba siete. Po ïal¹ie informácie a so ¾iados»ou o zria
odkazovej schránky sa obrá»te na svojho poskytovateåa slu¾ieb. Svoju odkaz
schránku zavoláte stlaèením  v pohotovostnom re¾ime. O tom, ako zm
èíslo odkazovej schránky, sa dozviete v èasti Èíslo odkazovej schránky na str
38.

O tom, ako presmerova» hovory do odkazovej schránky, sa dozviete v èasti 
Nastavenia hovoru na strane 45. 

� Blokovanie tlaèidiel
Blokovanie tlaèidiel bráni ich náhodnému stláèaniu.

Tlaèidlá zablokujete alebo odblokujete takto: V pohotovostnom re¾ime st
 Menu a hneï na to .
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Telefón mô¾ete nastavi», aby tlaèidlá po urèitom èase zablokoval automaticky. 
Pozrite si èas» Nastavenia ochrany tlaèidiel na strane 48. Keï sú tlaèidlá 

lo, 
lo). 
lení 
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zablokované, zobrazuje sa na displeji indikátor .

Poznámka: Keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾e sa da» vola» na tiesòové èís
naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesòové èís
Navoåte tiesòové èíslo a stlaète Zavolaj. Èíslo sa zobrazí a¾ po navo
poslednej èíslice.
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3. Písanie textu
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Text mô¾ete vklada» dvoma spôsobmi, tradiènou metódou vkladania textu, k
signalizuje ikona , alebo mô¾ete pou¾i» inú metódu, ktorá sa nazýva 
prediktívne vkladanie textu a oznaèuje ju ikona .

� Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu
Pri písaní textu stlaète  Voåby a vyberte Slovník.

• Ak chcete zapnú» prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu
slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvede
zozname.

• Ak sa chcete vráti» spä» k tradiènému re¾imu vkladania textu, vyberte Slo
vypnú».

Tip: Re¾im prediktívneho vkladania textu mô¾ete poèas písania rých
aktivova» alebo deaktivova» dvoma stlaèeniami .

� Pou¾itie prediktívneho zadávania textu
Prediktívne vkladanie textu je jednoduchý spôsob písania textu.

 Prediktívne vkladanie textu je zalo¾ené na zabudovanom slovníku, do ktoré
mô¾ete pridáva» nové slová.

1. Napí¹te po¾adované slovo tak, ¾e tlaèidlá pre jednotlivé písmená stlaèíte
iba raz. Po ka¾dom stlaèení tlaèidla sa slovo na displeji zmení. Ak chcete
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napísa» napríklad „Nokia” a máte zapnutý anglický slovník, stlaète postupne 
, , ,  a . 
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 slovo 

. Ak 
 slovo 
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• Znak naåavo od kurzora odstránite stlaèením . Stlaèením a pridr
 mô¾ete vymaza» obsah obrazovky.

• Ak chcete namiesto malých písmen vklada» veåké alebo prejs» od 
prediktívneho vkladania k tradiènému, opakovane stláèajte  a sl
indikátor v hornej èasti displeja. 

• Medzi re¾imom zadávania písmen a èíslic mô¾ete prepnú» stlaèením 
pridr¾aním .

• Stlaèením a pridr¾aním  otvoríte zoznam ¹peciálnych znakov; v
po¾adovaný znak a stlaète  Vlo¾.

• Ak chcete vlo¾i» èíslo, stlaète a pridr¾te príslu¹né èíslicové tlaèidlo. Ak
chcete vlo¾i» niekoåko èíslic za sebou, stlaète a pridr¾te  a potom
èíslice zadajte.

2. Ak sa zobrazilo slovo, ktoré ste chceli, stlaète  a zaènite písa» nasled
slovo.

• Ak ste chceli iné slovo, opakovane stláèajte , kým sa po¾adované
neobjaví. 

• Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), slovo sa nenachádza v slovníku
chcete takéto slovo ulo¾i» do slovníka, stlaète Hláskuj, napí¹te
(pou¾íva sa tradièné písanie textu) a stlaète  OK.
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Písanie zlo¾ených slov
Napí¹te prvú èas» slova, stlaète , a potom napí¹te druhú èas».
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� Pou¾itie tradièného vkladania textu
Opakovane stláèajte tlaèidlo, oznaèené po¾adovaným písmenom, kým sa pís
neobjaví.

Pri úprave textu mô¾ete vyu¾i» nasledujúce funkcie:

• Medzeru vlo¾íte stlaèením .

• Ak chcete vlo¾i» interpunkèný alebo ¹peciálny znak, opakovane stláèajte
alebo stlaète , vyberte po¾adovaný znak a stlaète Vlo¾.

• Kurzor mô¾ete presúva» doåava alebo doprava opakovaným stláèaním 
resp. .

• Znak naåavo od kurzora odstránite stlaèením . Stlaèením a pridr¾an
tohoto tlaèidla vyma¾ete celú obrazovku.

• Ak chcete namiesto malých písmen písa» veåké alebo naopak, stlaète

• Ak chcete vlo¾i» èíslicu, stlaète a pridr¾te príslu¹né tlaèidlo. Medzi re¾im
zadávania písmen a èíslic mô¾ete prepnú» stlaèením a pridr¾aním .

• Ak chcete napísa» písmeno, ktoré sa nachádza na rovnakom tlaèidle ako 
predchádzajúce, stlaète  alebo  (alebo poèkajte, kým sa objav
kurzor) a potom písmeno napí¹te.
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4. Funkcie menu
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Ku kåúèovým funkciám v systéme menu mô¾ete pristupova» nasledujúcimi 
spôsobmi:

Prechodom cez ¹truktúru menu
1. V pohotovostnom re¾ime stlaète  Menu.

2. Pomocou  a  prejdite do po¾adovaného hlavného menu a stla
 Zvoå doòho vstúpte. Stlaèením  hlavné menu opustite.

3. Ak vybrané menu obsahuje submenu, prejdite na po¾adované submenu a
stlaèením  Zvoå doòho vstúpte. Stlaèením  submenu opustíte

Ak nechcete, aby sa ulo¾ili zmeny nastavení menu, ktoré ste urobili, stlaè
pridr¾te .

Cez èíselnú skratku
Jednotlivé menu, submenu a polo¾ky nastavení sú oèíslované. Tieto èísla sa 
nazývajú èíselné skratky.

V pohotovostnom re¾ime stlaète  Menu a rýchlo, do troch sekúnd, zad
èíselnú skratku menu, do ktorého chcete vstúpi». Rovnako postupujte pri 
submenu.

Teda ak chcete aktivova» napríklad funkciu Slu¾ba èakania na hovor, stlaète
Menu,  (menu Nastavenia),  (submenu Nastavenia hovoru), 
(funkcia Slu¾ba èakania na hovor), (Aktivova»).

Upozoròujeme, ¾e èíselná skratka pre menu Správy je 01.
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� Zoznam funkcií menu
1. Správy
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Písa» správu
2. Schránka prijatých správ
3. Koncepty
4. Odoslané polo¾ky
5. Chat
6. Obrazové správy
7. Distribuèné zoznamy
8. ©ablóny
9. Smejkovia
10. Zru¹i» správy
11. Nastavenia správ
12. Slu¾ba info
13. Èíslo odkazovej schránky 
14. Tvorba príkazov na slu¾bu 

2. Kontakty 
1. Håada»
2. Servisné èísla1

3. Prida» kontakt
4. Zru¹i»

1. Funkcia sa zobrazuje iba ak ju podporuje va¹a SIM karta.
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5. Upravi»
6. Kopírova»
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7. Prideli» tón
8. Posla» tel. èíslo
9. Nastavenia
10. Rýchla voåba

3. Register
1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané èísla
4. Zru¹i» zoznamy posledných hovorov
5. Trvanie hovoru
6. Cena hovoru
7. Nastavenia ceny hovorov
8. Predplatený kredit

4. Tóny
1. Tón zvonenia
2. Hlasitos» zvonenia
3. Hlásenie prich. hovoru
4. Tón hlásenia správy
5. Tóny tlaèidiel
6. Výstra¾né tóny
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7. Hlásenie vibrovaním
8. Rytmické svetelné hlásenie

d-
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5. Profily
1. Normál
2. Tichý
3. Diskrétny
4. Hlasný
5. Vlastný ¹týl
6. (prázdny)

6. Nastavenia
1. Nastavenia èasu
2. Nastavenia hovoru
3. Nastavenia telefónu
4. Nastavenia doplnkov1

5. Nastavenia ochrany tlaèidiel
6. Ochranné nastavenia
7. Obnovenie pôvodných nastavení

7. Budík

1. Toto menu sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený k headsetu alebo handsfree je
notke, dodávaným pre tento typ telefónu. 
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8. Pripomienky
1. Prida» novú

.
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2. Ukáza» v¹etky1

3. Zru¹i»
9. Hry

10. Extra
1. Kalkulaèka
2. Stopky
3. Èasovaè odpoèítavania
4. Skladateå
5. ©etriè displeja
6. Baterka

11. Slu¾by SIM 2

1. Voåby Ukáza» v¹etky a Vymaza» sa zobrazujú iba ak je nastavená aspoò jedna pripomienka
2. Dostupnos», názov a obsah závisia od pou¾itej SIM karty.
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� Správy (Menu 1)
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Písanie správ
Mô¾ete písa» a odosiela» zlo¾ené správy, pozostávajúce z niekoåkých obyèaj
textových správ (slu¾ba siete). Cena za správu závisí od poètu obyèajných 
textových správ, z ktorých pozostáva príslu¹ná zlo¾ená správa. Poèet znakov
e¹te mô¾ete zada», a èíslo aktuálnej èasti zlo¾enej správy sa zobrazujú v pra
hornej èasti displeja, napríklad 120/2. Ak pou¾ívate ¹peciálne znaky (Unicod
napríklad znaky azbuky, va¹e správy budú pozostáva» z väè¹ieho poètu èastí
Upozoròujeme, ¾e znaky Unicode sa mô¾u pou¾íva» pri prediktívnom vklada
textu. 

Aby ste mohli odosla» správu, musí by» v telefóne ulo¾ené telefónne èíslo vá
centra správ. Pozrite si èas» Nastavenia správ na strane 37.

1. V pohotovostnom re¾ime stlaète  Menu a vyberte Správy a Písa» sp

2. Napí¹te text správy. Poèet znakov, ktoré e¹te mô¾ete zada», a èíslo aktuá
èasti správy sa zobrazujú v pravej hornej èasti displeja.

3. Po dopísaní správy stlaète  Voåby, vyberte Posla», zadajte telefónne
prijímateåa a stlaète  OK. 

Ak chcete odosla» správu viacerým åuïom, vyberte Voåby pri posl. a Posla
ïal¹ím; prejdite k prvému adresátovi a stlaète  Po¹li. Rovnako post
pri ïal¹ích adresátoch.
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Ak chcete posla» správu na predtým definovaný distribuèný zoznam, vyberte 
Voåby pri posl. a Posla» na zozn.. O tom, ako definova» a upravova» zoznamy 
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adresátov, sa viac dozviete v èasti Distribuèné zoznamy na strane 35.

K dispozícii máte aj ïal¹ie voåby: Pou¾i» ¹ablónu, Voåby pri vlo¾., Malé pís
alebo Veåké písmo, Vymaza» text, Pokyny, Ukonèi» editor, Profil pri posl. (p
si èas» Nastavenia správ na strane 37), Ulo¾i» správu, Zru¹i» a Slovník.

Poznámka: Pri odosielaní správ prostredníctvom sie»ovej slu¾by krátkych s
(SMS) mô¾e vá¹ telefón zobrazi» text Správa poslaná. To znamená, ¾e vá¹ t
odoslal správu na èíslo centra správ, naprogramované vo va¹om telefóne. 
Neznamená to ale, ¾e správa bola prijatá urèeným adresátom. Viac podrob
slu¾bách SMS získate od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Èítanie textových správ (Schránka prijatých správ)
Keï v pohotovostnom re¾ime dostanete správu, zobrazí sa na displeji poèet
nových správ a indikátor .

1. Ak si chcete správu ihneï preèíta», stlaète  Èítaj.

Ak si chcete správu pozrie» neskôr, stlaète . Keï si potom chcete sp
preèíta», vstúpte do menu Schránka prijatých správ (Menu 01-2).

2. Pomocou posúvacích tlaèidiel mô¾ete prechádza» textom správy.

3. Poèas èítania správy mô¾ete stlaèi»  Voåby, èím získate prístup k 
nasledujúcim voåbám: Zru¹i», Odpoveda», Chat, Upravi», Pou¾i» èíslo, Pos
ïalej, Ako pripomien., Malé písmo a Detaily.
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Odoslané polo¾ky
V menu Odoslané polo¾ky si mô¾ete prezrie» kópie správ, ktoré ste odoslali. Ak 
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stlaèíte  Voåby, zobrazia sa nasledujúce voåby: Zru¹i», Upravi», Pou¾i» è
Posla» ïalej, Ako pripomien., Malé písmo a Detaily.

Koncepty
V menu Koncepty si mô¾ete prezera» správy, ktoré ste ulo¾ili z menu Písa» sp

Chat 
Táto slu¾ba textových správ vám umo¾òuje vies» rozhovor s ïal¹ími åuïmi. K
správa v chate sa odosiela ako osobitná textová správa. Správy, ktoré ste odo
prijali poèas chatu, sa neukladajú. 
Ak chcete zaèa» chat, stlaète  Menu, vyberte Správy a Chat, alebo vyb

 Voåby a Chat pri èítaní prijatej textovej správy. 

1. Zadajte telefónne èíslo partnera alebo ho vyvolajte z telefónneho zoznam
stlaète  OK.

2. Zadajte svoju prezývku pre chat a stlaète OK.

3. Napí¹te správu, stlaète  Voåby a vyberte Posla». 

4. Odpoveï od partnera sa zobrazí nad textom správy, ktorú ste poslali vy. 
chcete na správu odpoveda», stlaète  OK a opakujte krok 3. 

Poèas písania správy mô¾ete stlaèi»  Voåby a vybra» Meno pri chate
chcete upravi» svoju prezývku, alebo História chatu, ak si chcete pozrie» 
predchádzajúce správy.
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Obrazové správy 
Mô¾ete prijíma» a odosiela» správy, ktoré obsahujú obrázky (slu¾ba siete). 
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Obrazové správy sa ukladajú v telefóne. Upozoròujeme, ¾e ka¾dá obrazová s
pozostáva z niekoåkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej sp
mô¾e stá» viac ne¾ odoslanie jednej textovej správy.

Poznámka: Túto funkciu mo¾no pou¾íva» iba v prípade, ¾e ju podporuje op
va¹ej siete alebo poskytovateå slu¾ieb. Obrazové správy mô¾u prijíma» a 
zobrazova» iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Prijímanie obrazových správ
Ak si chcete správu hneï prezrie», stlaète  Uká¾. Stlaète Voåby a
zobrazia sa nasledujúce voåby pre obrazové správy: Zru¹i», Odpoveda», Chat
Upravi» text, Ulo¾i» obraz, Ako ¹etriè disp., Pou¾i» èíslo, Ako pripomien. a Det

Distribuèné zoznamy
Ak èasto potrebujete odosiela» správy rovnakej skupine adresátov, mô¾ete s
definova» distribuèný zoznam a pou¾i» ho pri odosielaní správy. Mô¾ete defi
a¾ 6 distribuèných zoznamov, prièom ka¾dý mô¾e obsahova» do 10 adresáto
Telefón odo¹le textovú správu osobitne ka¾dému adresátovi.

Ak chcete vytvori» nový distribuèný zoznam, stlaète  Menu, vyberte Sp
Distribuèné zoznamy. Stlaète Voåby a vyberte Prida» zoznam. Uveïte meno 
nového distribuèného zoznamu, stlaète Voåby a vyberte Ukáza» zozna
chcete do zoznamu prida» kontakt, stlaète  Voåby a vyberte Doplni» m
Do distribuèného zoznamu mô¾ete zaradi» najviac 10 adresátov.
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Ak si chcete distribuèné zoznamy prezrie» alebo ich upravi», stlaète  Menu a 
vyberte Správy a Distribuèné zoznamy.
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Ak sa nepodarí odosla» správu jednému alebo viacerým adresátom, zobrazí s
informácia s uvedením poètu správ, ktoré sa nepodarilo odosla», poètu úspe
odoslaných správ a nenájdených mien. Jednotlivé kategórie mô¾ete vybra» 
stlaèením  Zvoå.
• V skupine nenájdených mien sú mená z distribuèného zoznamu, ktoré bo

vymazané z telefónneho zoznamu. Tieto mená mô¾ete vymaza» z 
distribuèného zoznamu stlaèením Odstráò.

• Voåba Posla» zas umo¾òuje opakovane odosla» správu adresátom, ktorým
nepodarilo doruèi».

• Ukáza» zobrazí zoznam adresátov, ktorým sa správu nepodarilo doruèi».

©ablóny 
Tu si mô¾ete prezera» alebo upravova» predpripravené správy („¹ablóny”), kt
mô¾ete pou¾i» pri písaní správ. 

Smejkovia 
Mô¾ete si upravova» a uklada» smejkov, napríklad „:-)", a pou¾íva» ich pri vyt
správ.

Zru¹i» správy 
Stlaète  Menu, vyberte Správy a Zru¹i» správy. 
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Ak chcete vymaza» v¹etky preèítané správy zo v¹etkých zlo¾iek, vyberte V¹etky 
preèít. a stlaète  OK. Potom odpovedzte stlaèením OK na otázku 

to 
 Zru¹i» 
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Zru¹i» preèítané správy vo v¹etkých zlo¾kách?. 

Ak chcete vymaza» v¹etky preèítané správy v niektorej zlo¾ke, prejdite na tú
zlo¾ku a stlaète  OK. Potom odpovedzte stlaèením  OK na otázku
v¹etky preèít. správy v zlo¾ke?. 

Nastavenia správ 
Telefón ponúka dva druhy nastavení správ: nastavenia, ¹pecifické pre jedno
skupiny nastavení („profily”), a spoloèné nastavenia pre v¹etky textové sprá

Profil 1 (Menu 1-11-1) 1
Profil je súbor nastavení, potrebných pre odosielanie textových a obrazovýc
správ.

Ka¾dý profilový súbor obsahuje nasledujúce nastavenia: Èíslo centra správ, F
správ, Platnos» správy a Premenova» profil pri poslaní. Èíslo centra správ 
potrebujete, aby ste mohli posiela» textové a obrazové správy. Toto èíslo dos
od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Be¾né (Menu 1-11-2) 2
Nastavenia v tomto submenu sa vz»ahujú na v¹etky poslané textové správy 
ohåadu na vybraný súbor. Sú dostupné nasledujúce nastavenia: Výpisy o dor
Odpoveï cez to isté centrum a Podpora znakov.

1. Celkový poèet profilových súborov závisí od poètu profilov, ktorý ponúka va¹a SIM karta.
2. Èíselná skratka tohoto menu závisí od poètu podporovaných profilov. Tu predpokladáme, ¾

je dostupný iba jeden profil.
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Vyberte Podpora znakov, ak chcete definova», ako bude telefón pracova» so 
znakmi Unicode v textových správach.1

lad Á, 
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Ak vyberiete voåbu Plné a sie» to povolí, telefón bude odosiela» v¹etky naprík
á, È, è, Ï, ï, Í, í, Å, å, ¥, µ, Ò, ò, Ó, ó, Ô, ô, À, à, ©, ¹, «, », Ú, ú, Ý, ý, ®, ¾, a znaky azb
textovej správe v nezmenenej forme.

Ak vyberiete voåbu Redukované, telefón sa pokúsi skonvertova» znaky Unico
príslu¹né znaky základnej znakovej sady, napríklad „á" na „a", a prevedie ma
písmená gréckej abecedy na veåké. Znaky Unicode, ku ktorým neexistujú 
zodpovedajúce znaky základnej sady, sa odo¹lú ako znaky Unicode.

Slu¾ba info 
Táto slu¾ba siete vám umo¾òuje prijíma» od siete správy na rozlièné témy. 
Podrobnej¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Èíslo odkazovej schránky 
Tu si mô¾ete ulo¾i» a zmeni» èíslo svojej odkazovej schránky (slu¾ba siete). 

Tvorba príkazov na slu¾bu
Odtiaåto mô¾ete odosiela» poskytovateåovi slu¾ieb po¾iadavky na slu¾by. Za
potrebné znaky. Medzi re¾imom zadávania písmen a èíslic mô¾ete prepnú» 
stlaèením a pridr¾aním . Stlaèením  Po¹li po¾iadavku odo¹lite.

1. Dostupnos» tohoto menu mô¾e závisie» od vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb.
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� Kontakty (Menu 2)
Mená a telefónne èísla si mô¾ete uklada» do pamäti telefónu 
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(vnútorný telefónny zoznam) alebo do pamäti SIM karty 
(telefónny zoznam SIM). Do vnútorného telefónneho zoznamu mô¾ete ulo¾
50 mien.

Vyhåadanie mena a telefónneho èísla
V pohotovostnom re¾ime stlaète  Menu a vyberte Kontakty a Håada». 
Zadajte prvé písmeno (alebo niekoåko prvých písmen) håadaného mena a stl

 Håadaj. Stláèaním  a  prejdite k po¾adovanému menu.

Ak je meno alebo telefónne èíslo ulo¾ené v pamäti SIM karty, v pravom horn
rohu displeja sa zobrazuje indikátor ; ak sa meno nachádza vo vnútorno
telefónnom zozname, zobrazuje sa indikátor .

RÝCHLE VYHÅADÁVANIE: V pohotovostnom re¾ime stlaète  a
zadajte prvé písmeno mena. Pomocou  alebo  prejdite k 
po¾adovanému menu.

Mô¾ete vyu¾i» aj nasledujúce voåby:

• Servisné èísla, ak chcete vola» na servisné èísla vá¹ho poskytovateåa slu¾
máte ich ulo¾ené na svojej SIM karte (slu¾ba siete).

• Info èísla, ak chcete vola» na informaèné èísla vá¹ho poskytovateåa slu¾ie
máte ich ulo¾ené na svojej SIM karte (slu¾ba siete).

• Prida» kontakt, ak chcete do telefónneho zoznamu ulo¾i» meno a telefón
èíslo. 
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• Zru¹i», ak chcete z telefónneho zoznamu vymaza» mená a telefónne èísla, po 
jednom alebo v¹etky naraz. 
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• Upravi», ak chcete upravi» mená a telefónne èísla v adresári Kontakty.

• Kopírova», ak chcete kopírova» mená a telefónne èísla, po jednom alebo 
naraz, z pamäti telefónu na SIM kartu alebo naopak.

• Prideli» tón, ak chcete, aby telefón oznamoval hovor z vybraného telefón
èísla ¹pecifickým tónom zvonenia. Vyberte po¾adované telefónne èíslo a
meno a stlaète Prideå. Upozoròujeme, ¾e táto funkcia pracuje iba ak sie»
telefón doká¾u rozpozna» a odosla» identifikáciu volajúceho. 

• Posla» tel. èíslo, ak chcete posla» kontaktné informácie osoby ako OTA 
(inteligentnú) správu a sie» túto mo¾nos» podporuje.

Nastavenia pre Kontakty
V pohotovostnom re¾ime stlaète  Menu a vyberte Kontakty a Nastave
Potom vyberte

• Voåba pamäte, ak chcete nastavi» pamä», do ktorej sa budú uklada» mená
telefónne èísla: Telefón alebo SIM karta. Upozoròujeme, ¾e ak vymeníte 
kartu, automaticky sa nastaví SIM karta.

• Zobrazenie Kontaktov, ak chcete nastavi», ako sa majú zobrazova» mená
telefónne èísla; mo¾nosti sú Meno a èíslo (zobrazuje sa v¾dy jedno meno
èíslo), alebo Zoznam kont. (mená sa zobrazujú po trojiciach).

• Stav pamäti, ak chcete zisti», koåko mien a telefónnych èísel máte ulo¾en
koåko ich e¹te mô¾ete ulo¾i» do ka¾dého telefónneho zoznamu.
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� Register (Menu 3)
Telefón zaznamenáva telefónne èísla neprijatých a prijatých 
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hovorov a volané èísla, ako aj pribli¾nú dµ¾ku a cenu va¹ich 
hovorov. Tu si tie¾ mô¾ete prezrie» a upravi» nastavenia predplatenej SIM ka
(slu¾ba siete).

Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak je zapnutý a nachádza sa
oblasti, obsluhovanej sie»ou, a iba ak sie» tieto funkcie podporuje.

Zoznamy posledných hovorov
Keï v menu Neprijaté hovory, Prijaté hovory alebo Volané èísla stlaèíte 
Voåby, budete si môc» prezrie» èas hovoru, upravi», prezrie» si alebo zavola» 
zaznamenané telefónne èíslo, prida» toto èíslo do adresára Kontakty, alebo 
vymaza» zo zoznamu. Na èíslo mô¾ete odosla» aj textovú správu (Posla» sprá

Poèítadlá tarifných jednotiek a èasu hovorov
Poznámka: Skutoèná cena, fakturovaná za hovory a slu¾by va¹ím poskytov
slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri 
fakturácii, daní ap.

• Trvanie hovoru: Zobrazuje pribli¾nú dµ¾ku va¹ich odchádzajúcich a 
prichádzajúcich hovorov. Poèítadlá dµ¾ky hovorov mô¾ete vynulova», ak 
vyberiete Nulovanie poèítadiel trvania hovoru.

• Cena hovoru: Zobrazuje pribli¾nú cenu vá¹ho posledného hovoru alebo 
v¹etkých hovorov v jednotkách, nastavených vo funkcii Zobrazenie ceny 
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• Nastavenia ceny hovorov: Pomocou funkcie Limit ceny hovoru mô¾ete 
obmedzi» cenu hovorov na urèený poèet tarifných alebo peòa¾ných jednotiek 
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(slu¾ba siete). Funkcia Zobrazenie ceny v umo¾òuje nastavi» jednotky, v k
telefón zobrazuje zostávajúci hovorový èas (o cenách tarifných jednotiek
informujte u poskytovateåa slu¾ieb).

• Predplatený kredit: Ak pou¾ívate SIM kartu s predplateným kreditom, mô
telefonova» iba ak máte na SIM karte dostatoèný poèet kreditných jedno
(slu¾ba siete). Voåby: Zobrazenie info o kredite (zapnutie alebo vypnutie 
zobrazovania poètu zostávajúcich kreditných jednotiek v pohotovostnom
re¾ime), Kredit k dispozícii (poèet zostávajúcich jednotiek), Cena posledn
akcie a Stav dobíjania.

Poznámka: Keï u¾ z limitu nezostávajú ¾iadne hovorové alebo menové jed
mô¾e sa da» vola» iba na tiesòové èíslo, naprogramované vo va¹om telefón
(napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesòové èíslo).

� Tóny (Menu 4)
V tomto menu mô¾ete zmeni» nastavenia aktívneho profilu a 
vytvára» vlastné tóny zvonenia. Pozrite si èas» Profily (Menu 5) 
na strane 43.

• Tón zvonenia: Tu sa nastavuje tón, ktorý zaznie pri prichádzajúcom hovo

• Hlasitos» zvonenia: Nastavuje hlasitos» tónu zvonenia a tónu, ohlasujúce
prijatie správy.
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• Hlásenie prich. hovoru: Definuje, ako vás telefón upozoròuje na prichádzajúce 
hovory. Ak napríklad vyberiete Vypnuté, zostane telefón pri prichádzajúcom 
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hovore tichý a v pohotovostnom re¾ime sa na displeji zobrazuje symbol 

• Tón hlásenia správy: Tu sa nastavuje tón, ktorým telefón oznamuje prijat
textovej správy.

• Tóny tlaèidiel: Nastavuje hlasitos» tónov tlaèidiel.

• Výstra¾né tóny: Nastavuje telefón, aby akusticky signalizoval napríklad b
sa vybitie batérie.

• Hlásenie vibrovaním: Nastavuje telefón, aby oznamoval prichádzajúci ho
alebo textovú správu vibrovaním.

• Rytmické svetelné hlásenie: Osvetlenie telefónu bude blika» v rytme 
nastaveného tónu zvonenia alebo tónu, ohlasujúceho prijatie správy. Vib
nefunguje, keï je telefón pripojený k nabíjaèke alebo stolovému stojanu

� Profily (Menu 5)
Tóny telefónu mô¾ete prispôsobi» rozlièným okolnostiam a 
prostrediam. Najskôr si podåa svojich predstáv upravte 
skupiny nastavení, profily, a keï potom budete chcie» niektorý profil pou¾i»
ho aktivova». 

Aktivácia profilu a zmena jeho nastavení
V menu Profily vyberte niektorý profil a vyberte Aktivova».

Ak chcete zmeni» nastavenia vybraného profilu, vyberte Prispôsobi». Vyberte
zvonenia, Hlasitos» zvonenia, Hlásenie prich. hovoru, Tón hlásenia správy, Tó
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tlaèidiel, Výstra¾né tóny, Hlásenie vibrovaním, Rytmické svetelné hlásenie, ©etriè 
displeja, alebo Premenova» (nie je k dispozícii pre profil Normál). Vyberte 

lebo 
 re¾im 

¾ete 
riete 

si 
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po¾adovanú voåbu a stlaète  OK.

Nastavenia tónov profilu, ktorý je práve aktívny, mô¾ete zmeni» aj v menu 
Nastavenia tónov, pozrite si èas» Tóny (Menu 4) na strane 42.

Tip: Ak chcete rýchlo aktivova» profil v pohotovostnom re¾ime a
poèas hovoru: Krátko stlaète tlaèidlo , prejdite na po¾adovaný
a stlaète  OK.

� Nastavenia (Menu 6)
V tomto menu mô¾ete upravi» rôzne nastavenia telefónu. 
Mô¾ete tie¾ obnovi» ¹tandardné nastavenie niektorých funkcií 
menu, ak vyberiete Obnovenie pôvodných nastavení.

Nastavenia èasu

Hodiny 
Tu mô¾ete nastavi», aby telefón v pohotovostnom re¾ime zobrazoval èas, mô
upravi» èas a vybra» 12- alebo 24-hodinový formát èasu. Ak z telefónu vybe
batériu, budete asi musie» znova nastavi» presný èas.

Nastavenie dátumu
Tu mô¾ete nastavi» správny dátum. Ak z telefónu vyberiete batériu, budete a
musie» dátum znova nastavi».
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Auto aktualiz. dátumu a èasu 
Táto slu¾ba siete aktualizuje èas a dátum podåa èasového pásma, v ktorom sa 
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nachádzate. Automatická aktualizácia dátumu a èasu nezmení èas, nastave
budík a poznámky s upozornením. Tieto sa vz»ahujú na miestny èas. Aktuali
mô¾e spôsobi», ¾e prejde èas, nastavený pre niektoré upozornenia.

Nastavenia hovoru 
• Presmerovanie hovoru: Hovory, prichádzajúce na vá¹ telefón, mô¾ete 

presmerova» do odkazovej schránky alebo na iné telefónne èíslo (slu¾ba 

Vyberte po¾adovanú voåbu presmerovania, napríklad Presmerova», ak je 
obsadené, ak chcete presmerova» hovory, prichádzajúce v èase, keï mát
hovor, a odmietnuté hovory. 

Súèasne mô¾e by» aktivovaných niekoåko volieb presmerovania. Keï je 
aktivovaná voåba Presmerova» v¹etky hovory, na displeji sa v pohotovost
re¾ime zobrazuje ikona .

Vybranú voåbu mô¾ete aktivova» (Aktivova»), vypnú» (Zru¹i»), mô¾ete zist
voåba aktivovaná (vyberte Overi» stav), a pre niektoré voåby presmerovan
mô¾ete Zvoli» premlku (nie je k dispozícii u v¹etkých volieb presmerovan

• Automatické opakovanie: Umo¾òuje nastavi», aby telefón po neúspe¹nom
volaní vykonal ïal¹ích desa» pokusov o spojenie hovoru.

• Rýchla voåba: Keï je aktivovaná rýchla voåba, mô¾ete vola» na mená a 
telefónne èísla, priradené tlaèidlám rýchlej voåby  –  stlaèen
pridr¾aním príslu¹ného tlaèidla.
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• Slu¾ba èakania na hovor: Keï je aktivovaná táto slu¾ba siete, bude vás sie» 
upozoròova» na nový prichádzajúci hovor aj v èase, keï máte na telefóne iný 
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hovor. Stlaèením  Prija» mô¾ete prija» èakajúci hovor. Prvý hovor s
podr¾í. Stlaèením  Koniec ukonèíte aktívny hovor.

• Posla» moju identifikáciu: Umo¾òuje nastavi», aby sa va¹e èíslo zobrazilo 
ktorú voláte (Zapnuté) alebo zostalo skryté (Vypnuté) (slu¾ba siete). Keï
vyberiete Prednastavené, pou¾ije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodl
poskytovateåom slu¾ieb.

• Linka pre odch. hovory: Pomocou tejto slu¾by siete si mô¾ete pre volanie
nastavi» linku 1 alebo 2, alebo zabráni» voåbe linky, ak to va¹a SIM karta 
umo¾òuje.

Prichádzajúce hovory mô¾ete prijíma» nezávisle od zvolenej linky. Ak ale
vyberiete linku 2 a nemáte objednanú túto slu¾bu siete, nebudete môc» z
telefónu vola». Keï máte nastavenú linku 2, zobrazuje sa na displeji v 
pohotovostnom re¾ime èíslica „2".

Nastavenia telefónu 
Jazyk: Umo¾òuje vybra» jazyk pre texty na displeji.

Zobrazenie celulárnej info: Umo¾òuje nastavi» telefón, aby vás informoval, k
pracuje v celulárnej sieti, zalo¾enej na mikrocelulárnej (MCN) technológii (s
siete). Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Osobné uvítanie: Mô¾ete vytvori» správu, ktorá sa krátko zobrazí na displeji 
zapnutí telefónu.
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Voåba siete: Umo¾òuje nastavi», aby si telefón automaticky zvolil celulárnu sie», 
dostupnú v mieste, kde sa nachádzate, alebo tu mô¾ete vybra» sie» manuálne. Sie», 
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ktorú si vyberiete, musí ma» roamingovú dohodu s va¹ou domovskou sie»ou

Potvrdenie slu¾by SIM: Umo¾òuje nastavi» telefón, aby zobrazoval alebo 
nezobrazoval potvrdzovacie správy pri pou¾ívaní slu¾ieb SIM karty (pozrite 
Slu¾by SIM (Menu 11) na strane 55).

Nastavenia doplnkov
Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený 
niektorému z doplnkov, napríklad k headsetu.

Stlaète Menu, vyberte Nastavenia a potom Nastavenia doplnkov. Vyberte H
alebo Handsfree.

• Vyberte Prednastavený profil, ak si chcete vybra» profil, ktorý telefón 
automaticky nastaví po pripojení príslu¹ného doplnku.

• Vyberte Automatický príjem, ak chcete telefón nastavi», aby prijímal 
prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je Hlásenie 
hovoru nastavené na Pípne raz alebo Vypnuté, automatický príjem sa 
nepou¾ije.

• Vyberte Osvetlenie, ak chcete, aby osvetlenie stále svietilo (Zapnuté). Vy
Automatické, ak chcete nastavi», aby svetlá zostali svieti» 15 sekúnd po 
stlaèení niektorého tlaèidla. Voåba Osvetlenie je k dispozícii iba ak je nast
voåba Handsfree.
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Nastavenia ochrany tlaèidiel
Mô¾ete nastavi», aby sa tlaèidlá vá¹ho telefónu automaticky zablokovali, Auto 
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ochrana tlaèidiel, ak poèas nastavenej doby nepou¾ijete ¾iadnu funkciu tele
telefón je v pohotovostnom re¾ime. Mô¾ete pou¾i» aj bezpeènostné blokova
tlaèidiel a zablokova» tlaèidlá telefónu bezpeènostným kódom, Kód ochrany
tlaèidiel.

• Stlaète  Menu a vyberte Nastavenia a Nastavenia ochrany tlaèidie
chcete aktivova» funkciu Auto ochrana tlaèidiel, vyberte Zapnú» a telefó
zobrazí výzvu Nastavi» premlku:. Zadajte èas a stlaète  OK. Mô¾ete
nastavi» èas od 10 sekúnd do 60 minút. Ak chcete automatickú ochranu 
tlaèidiel vypnú», vyberte Vypnú».

• Stlaète  Menu a vyberte Nastavenia, Nastavenia ochrany tlaèidiel 
ochrany tlaèidiel. Ak chcete zablokova» tlaèidlá kódom, zadajte bezpeèn
kód a stlaète  OK. Pozrite si èas» Prístupové kódy na strane 11. Keï
vybrali Zapnutý, telefón si bude ¾iada» bezpeènostný kód v¾dy, keï stlaè

 Odblokuj. Ak chcete vypnú» blokovanie tlaèidiel kódom, vyberte 
Vypnutý.

Pozrite si aj èas» Blokovanie tlaèidiel na strane 22.

Ochranné nastavenia 
Poznámka: Keï sú aktivované bezpeènostné funkcie, ktoré obmedzujú hov
(blokovanie hovorov, uzavreté skupiny u¾ívateåov a pevný zoznam), mô¾e s
niektorých sie»ach vola» na niektoré tiesòové èísla (napríklad 112 alebo iné
oficiálne tiesòové èíslo).
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• Ochrana PIN kódom: Mô¾ete nastavi», aby si telefón v¾dy pri zapnutí vy¾iadal 
PIN kód SIM karty. Niektoré SIM karty neumo¾òujú túto slu¾bu vypnú».
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• Slu¾ba blokovania hovorov: Pomocou tejto slu¾by siete mô¾ete obmedzi
volanie a príjem hovorov na va¹om telefóne. Vyberte niektorú voåbu bloko
a aktivujte ju (Aktivova») alebo ju vypnite (Zru¹i»), alebo skontrolujte, èi j
slu¾ba aktivovaná (Overi» stav).

• Pevný zoznam: Mô¾ete povoli» volania zo svojho telefónu iba na vybrané
telefónne èísla (slu¾ba siete).

• Uzavretá skupina u¾ívateåov: Pomocou tejto slu¾by siete mô¾ete definov
skupinu åudí, ktorým mô¾ete vola» a ktorí mô¾u vola» vám.

• Úroveò ochrany: Vyberte Telefón, ak chcete, aby si telefón vy¾iadal 
bezpeènostný kód v¾dy po vlo¾ení novej SIM karty, alebo Pamä», ak chce
si telefón vy¾iadal bezpeènostný kód v¾dy, keï vyberiete vnútorný telefó
zoznam.

Upozoròujeme, ¾e keï zmeníte úroveò ochrany, vyma¾ú sa v¹etky zozna
posledných hovorov, t. j. zoznamy neprijatých hovorov, prijatých hovorov
volaných èísel.

• Zmena prístupových kódov: Tu mô¾ete zmeni» bezpeènostný kód, PIN kód
kód a blokovacie heslo. Tieto kódy mô¾u pozostáva» iba z èíslic 0 a¾ 9.

Nepou¾ívajte prístupové kódy, podobné tiesòovým èíslam, ako je èíslo 112, a
nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesòové èíslo.
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Obnovenie pôvodných nastavení 
Tu mô¾ete obnovi» nastavenie niektorých funkcií menu na pôvodné hodnoty. 
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Stlaète  Menu, vyberte Nastavenia a Obnovenie pôvodných nastavení
Zadajte bezpeènostný kód a stlaète  OK. Mená a telefónne èísla, ulo¾e
telefónnom zozname, sa nevyma¾ú.

� Budík (Menu 7)
Budík si mô¾ete nastavi», aby zvonil v po¾adovanom èase 
buï jednorázovo, alebo opakovane, napríklad ka¾dý 
pracovný deò. 

Stlaète  Menu a vyberte Budík. Zadajte èas budenia. Keï budík zvoní, 
mô¾ete ho zastavi» stlaèením . Ak stlaèíte  Spánok, budík presta
zvoni» a zaène znova po 6 minútach.

Ak èas nastavený na budíku nastane, keï je telefón vypnutý, telefón sa zapne a zaène
vydáva» zvukový signál budíka. Ak stlaèíte , telefón sa opýta, èí ho chcete aktiv
pre hovory. Stlaète , ak chcete telefón vypnú», alebo Áno, ak chcete vola» a prij
hovory.

Poznámka: Nestláèajte Áno, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakáz
alebo keï pou¾itie telefónu mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.
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� Pripomienky (Menu 8)
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Poznámka: Aby ste mohli pou¾i» túto funkciu, musí by» vá¹ 
telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefón
zakázané, alebo keï jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèen

Táto pamä»ová pomôcka vám umo¾òuje uklada» si krátke textové poznámky
nastavi» pre ne zvukové upozornenie. Zvukové upozornenie zaznie, keï nast
nastavený dátum a èas.

Mô¾ete pou¾i» nasledujúce voåby: Prida» novú, Ukáza» v¹etky, Zru¹i», Upravi
Posla» – mô¾ete prida» novú pripomienku, prezrie» si, upravi» alebo odosla»
existujúce pripomienky, alebo mô¾ete pripomienky vymaza» po jednej alebo 
naraz.

Keï nastane èas, stanovený pre pripomenutie, mô¾ete zastavi» zvukovú 
signalizáciu stlaèením . Ak stlaèíte  Spánok, telefón znova zaène
zvoni» o 10 minút.

� Hry (Menu 9)
Telefón vám pre zábavu ponúka niekoåko hier. Ku ka¾dej hre je 
pripojený struèný vysvetåujúci text. 

Poznámka: Aby ste mohli pou¾i» túto funkciu, musí by» vá¹ telefón zapnut
Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, aleb
jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.
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Prispôsobenie spoloèných nastavení hier
Vyberte Nastavenia. Tu mô¾ete nastavi» zvuky, svetlá a vibrácie (Vibrácie) pre hru. 
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Upozoròujeme, ¾e ak sú vypnuté Výstra¾né tóny, nebudú sa ozýva» ¾iadne zv
keï zapnete Zvuk; podobne ak je funkcia Hlásenie vibrovaním vypnutá, tele
nebude vibrova», aj keï zapnete Vibrácie.

� Extra (Menu 10)

Poznámka: Aby ste mohli pou¾i» túto funkciu, musí by» vá¹ 
telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefón
zakázané, alebo keï jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèen

Kalkulaèka 
Telefón je vybavený kalkulaèkou, ktorú mo¾no pou¾i» aj na pribli¾né menové
prevody. 

Táto kalkulaèka má obmedzenú presnos» a mô¾e dôjs» k zaokrúhåovacím chybám, 
predov¹etkým pri delení dlhých èísel.

V pohotovostnom re¾ime stlaète  Menu a vyberte Extra a Kalkulaèka.

Ako poèíta» na kalkulaèke
• Tlaèidlami  –  mô¾ete vklada» èíslice.  vlo¾í desatinnú è

Stlaèením  vyma¾ete poslednú èíslicu. Ak chcete zmeni» znamienk
vyberte Voåby a Opaèné znam..

• Jedným stlaèením  vlo¾íte „+", dvomi „-", tromi „*", a ¹tyrmi „/". 
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• Ak chcete zobrazi» výsledok, stlaète  Voåby a vyberte Výsledok. Stlaèením 
a pridr¾aním  mô¾ete vymaza» displej pred ïal¹ím výpoètom.
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Ako vykonáva» menové prevody
Ulo¾enie výmenného kurzu: Stlaète  Voåby, vyberte Výmenný kurz, vyb
Cudzia mena v domácej mene alebo Domáca mena v cudzej mene, zadajte ho
(stlaèením  vlo¾íte desatinnú èiarku) a stlaète  OK.

Vlastný prevod: Zadajte èiastku, ktorú chcete previes», stlaète Voåby 
vyberte V domácej alebo V cudzej.

Stopky 
Stopky mô¾ete pou¾i» na meranie èasu, napríklad pri rozlièných ¹portoch. St

 Menu a vyberte Extra a Stopky.

Stlaèením  ©tart stopky spustíte. Stopky zastavíte stlaèením St
zastavení stopiek mô¾ete stlaèi»  Voåby, a budete ma» k dispozícii voåb
©tart, Vynulova» a Ukonèi». Ak vyberiete ©tart, meranie èasu bude pokraèova
èasu, na ktorom ste meranie naposledy zastavili. Vynulova» zastaví prebieha
meranie èasu a nastaví èas na nulu.

Ak chcete, aby meranie èasu pokraèovalo na pozadí, dvakrát stlaète a pridr¾
. Kým be¾ia stopky, zobrazuje sa v pohotovostnom re¾ime symbol 

Pri pou¾ívaní stopiek sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový èas telefónu sa skrát
Dbajte na to, aby stopky nebe¾ali na pozadí v èase, keï s telefónom vykonávate iné è
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Èasovaè odpoèítavania
Mô¾ete nastavi», aby sa po uplynutí zadaného èasového intervalu ozval alarm.
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Stlaète  Menu, vyberte Extra a Èasovaè odpoèítavania. Zadajte po¾ad
èasový interval a stlaète  OK. Mô¾ete tie¾ zada» správu, s ktorou alarm
zaznie, zmeni» nastavený èas a zastavi» odpoèítavanie.

Kým be¾í odpoèítavanie èasu, zobrazuje sa v pohotovostnom re¾ime symbol

Po uplynutí nastaveného èasu vydá telefón zvukový signál a na displeji bliká
príslu¹ný text. Zvukovú signalizáciu mô¾ete zastavi» stlaèením åubovoåného
tlaèidla.

Skladateå
Mô¾ete vytvára» vlastné tóny zvonenia. Vyberte tón, ktorý 
chcete upravi», a zadajte jednotlivé noty. Napríklad stlaèením 

 zadáte notu f. (Poznámka: notu „h” vlo¾íte ako „b".)

Stlaèením  skrátite (–) a stlaèením  predµ¾ite (+) 
notu alebo pomlku.  vkladá pomlku.  nastavuje 
oktávu.  zvy¹uje notu o poltón (nemo¾no pou¾i» u nôt e a b).  a 
posúvajú kurzor doåava, resp. doprava. Stlaèením  vyma¾ete notu aleb
pomlku naåavo od kurzora. 

Po zadaní tónu stlaète  Voåby a vyberte Prehra», Ulo¾i», Tempo, Zmaza
displej alebo Ukonèi».
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©etriè displeja
Mô¾ete nastavi», aby sa na displeji telefónu po istom èase (Èasový limit) objavil 
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obrázok. Stlaète  Menu a vyberte Extra a ©etriè displeja. Vyberte obráz
èas, po uplynutí ktorého sa bude ¹etriè displeja aktivova». Upozoròujeme, ¾e
displeja prekrýva v¹etky grafické prvky a texty, ktoré sa v pohotovostnom re
zobrazujú na displeji. 

Baterka
Pozrite si èas» Baterka na strane 19.

� Slu¾by SIM (Menu 11)
Toto menu sa zobrazuje iba ak va¹a SIM karta poskytuje 
dodatoèné slu¾by. Názov a obsah menu závisia od dostupných 
slu¾ieb.

Poznámka: Informácie o dostupnosti, cenách a pou¾ívaní SIM slu¾ieb si 
vy¾iadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovat
slu¾ieb alebo iného predajcu.

Poznámka: Aby ste mohli pou¾i» túto funkciu, musí by» vá¹ telefón zapnut
Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, aleb
jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.
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5. Informácie o batériách
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� Nabíjanie a vybíjanie
Vá¹ telefón je napájaný nabíjateånou batériou.

Upozoròujeme, ¾e nová batéria dosiahne plnú výkonnos» po dvoch a¾ troch úplných c
nabitia/vybitia.

Batériu mô¾ete nabi» a vybi» niekoåko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keï sa 
prevádzkový èas batérie (hovorový èas a èas pohotovosti) výrazne skrátia oproti norm
èas zakúpi» novú batériu.

Pou¾ívajte výluène batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výluène ním 
schválenými nabíjaèkami. Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju. Nenechávajte baté
pripojenú k nabíjaèke dlh¹ie ne¾ tý¾deò, preto¾e prebíjanie mô¾e skráti» ¾ivotnos» bat
úplne nabitú batériu nepou¾ívate, èasom sa samovoåne vybije.

Extrémne teploty mô¾u zhor¹i» nabíjaciu schopnos» batérie.

Pou¾ívajte batériu iba pre úèely, pre ktoré je urèená.

Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú batériu alebo nabíjaèku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu mô¾e dôjs», ak kovový predmet (minca, spo
alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (
pásiky na batérii), napríklad keï prená¹ate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke
skrate svoriek mô¾e dôjs» k po¹kodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladný
miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Sna¾te sa za ka¾dých okoln
udr¾iava» batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C. Telefón s horúcou alebo studenou ba
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mô¾e doèasne presta» pracova», a to aj v prípade, ¾e je batéria úplne nabitá. Výkonnos» 
batérií je zvlá¹» obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

 ich do 
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Nevhadzujte pou¾ité batérie do ohòa!

Pou¾ité batérie likvidujte podåa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte
komunálneho odpadu.
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Starostlivos» a údr¾ba
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Vá¹ telefón je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s n
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» v¹etky záruèné
podmienky a zabezpeèi» mnohoroèné pou¾ívanie tohoto výrobku.

• Uchovávajte telefón a v¹etky jeho súèasti a príslu¹enstvo mimo dosahu malých de

• Uchovávajte telefón v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty
obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.

• Nepou¾ívajte a neprechovávajte telefón v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e d
po¹kodeniu jeho pohyblivých èastí.

• Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e dôjs
skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení, po¹kodeniu batérií a deformácii èi 
roztaveniu niektorých plastov.

• Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keï sa telefón zohreje (na svoju 
normálnu teplotu), mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos», ktorá mô¾e spôsobi» 
po¹kodenie dosiek s elektronickými obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa telefón otvori». Neodborná manipulácia mô¾e spôsobi» po¹kodeni
telefónu.

• Nenechávajte telefón pada» na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.

• Na èistenie telefónu nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú
alebo silné detergenty.

• Telefón nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti telefónu a znemo¾ni» jeho s
fungovanie.
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• Pou¾ívajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy 
alebo doplnky mô¾u telefón po¹kodi» a mô¾u by» v rozpore s predpismi, upravujúcimi 
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prevádzku rádiofrekvenèných zariadení.

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ telefón, batériu, nabíjaè
v¹etky súèasti príslu¹enstva. Ak ktorékoåvek z týchto zariadení správne nefunguje, zve
najbli¾¹iemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomô¾u a v
prípade potreby sa postarajú o servis.
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Dôle¾ité bezpeènostné informácie
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� Dopravná bezpeènos»
Keï riadite vozidlo, nedr¾te telefón v ruke. Telefón v¾dy upevnite do dr¾iaka; neklaït
telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaå by sa mohol uvoåni» pri kolízi
náhlom zastavení.

Pamätajte, ¾e bezpeènos» cestnej premávky je v¾dy prvoradá!

� Prevádzkové prostredie
Kdekoåvek sa nachádzate, nezabúdajte dodr¾iava» v¹etky ¹peciálne nariadenia, a v¾dy
vypnite telefón, keï je zakázané ho pou¾íva», alebo keï by jeho pou¾itie mohlo spôso
ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

Pou¾ívajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré èasti telefónu sú magnetické. Telefón mô¾e pri»ahova» kovové materiály, a o
naslúchacími pomôckami nesmú dr¾a» telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Te
v¾dy upevnite do jeho dr¾iaka, preto¾e slúchadlo telefónu mô¾e pri»ahova» kovové ma
Neklaïte kreditné karty alebo iné magnetické pamä»ové médiá do blízkosti telefónu, p
mô¾e dôjs» k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich ulo¾ené.

� Elektronické zariadenia
Väè¹ina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiofrekvenènými (RF) 
signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia by» tienené pred RF signálmi z
bezdrôtového telefónu.
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Kardiostimulátory
Výrobcovia kardiostimulátorov odporúèajú dodr¾iava» medzi kardiostimulátorom a 
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vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenos» 20 cm (6 palcov), aby sa pred
riziku ru¹enia èinnosti kardiostimulátora. Tieto odporúèania sú v súlade s výsledkami
nezávislého výskumu a odporúèaniami organizácie Wireless Technology Research. Os
kardiostimulátorom:

• by mali v¾dy dr¾a» telefón vo vzdialenosti väè¹ej ne¾ 20 cm (6 palcov) od 
kardiostimulátora, keï je telefón zapnutý;

• nemali by nosi» telefón v náprsnom vrecku;

• telefón by mali dr¾a» pri uchu na opaènej strane, ne¾ je kardiostimulátor, aby zní¾
riziko ru¹enia.

• Ak máte akýkoåvek dôvod domnieva» sa, ¾e dochádza k ru¹eniu, okam¾ite vypnite 

Naslúchacie pomôcky
Niektoré digitálne mobilné telefóny mô¾u ru¹i» prácu urèitých typov naslúchacích zar
V prípade takéhoto ru¹enia sa mô¾ete poradi» so svojím poskytovateåom slu¾ieb.

Iné zdravotnícke prístroje
Prevádzka akýchkoåvek rádiofrekvenèných vysielacích zariadení, vrátane mobilných 
telefónov, mô¾e ru¹i» funkcie nedostatoène chránených zdravotníckych prístrojov. Ak
zisti», èi je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiofrekvenènou energiou 
ak máte iné otázky, poraïte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón
zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestor
Nemocnice a zdravotnícke zariadenia mô¾u vyu¾íva» zariadenia, ktoré sú citlivé na vo
rádiofrekvenèné zdroje.
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Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo nedostatoène tienené 
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elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstreko
paliva, elektronické antiblokovacie brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rý
jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vá¹ho vozidla, si zistite u výrobcu a
jeho zastúpenia. Mali by ste tie¾ konzultova» s výrobcami v¹etkých zariadení, ktorými
vozidlo dovybavili.

Vývesky
Vypnite telefón vo v¹etkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie

� Potenciálne explozívne prostredia
Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbu¹nou atmosférou
riaïte sa v¹etkými znaèkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch mô¾e spôsob
explóziu alebo po¾iar s následnými zraneniami, mo¾no i smrteånými.

Odporúèame u¾ívateåom vypína» telefón, keï sa nachádzajú na èerpacej (servisnej) st
Pripomíname u¾ívateåom nutnos» riadi» sa obmedzeniami na prevádzku rádiofrekven
zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických 
prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú trhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie v¾dy, jasne oznaèe
Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá
pohonom na skvapalnené uhåovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde v
obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno, prach alebo kovové prá¹ky, a v¹etk
ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnú» motor vozidla.
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� Vozidlá
Iba kvalifikovaný personál smie vykonáva» servis telefónu a in¹talova» telefón do vozidla. 
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Chybná in¹talácia alebo servis mô¾u by» nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» v¹et
záruk, vz»ahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, èi je v¹etko príslu¹enstvo mobilného telefónu vo va¹om vozidl
upevnené a správne pracuje.

Neskladujte a neprevá¾ajte horåavé kvapaliny, plyny alebo výbu¹né materiály v rovna
priestore ako telefón, jeho súèasti alebo príslu¹enstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, ¾e airbag sa rozpína s veåkou silou
Neumiestòujte ¾iadne predmety, vrátane in¹talovaných alebo prenosných bezdrôtový
zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezd
zariadenie vo vozidle in¹talované nesprávne a airbag sa nafúkne, mô¾e dôjs» k vá¾nym
zraneniam.

Pou¾itie telefónu poèas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. P
bezdrôtových telefónov v lietadle mô¾e ohrozi» prevádzku lietadla, ru¹i» sie» mobilný
telefónov a mô¾e by» protizákonné.

Nedodr¾anie týchto pokynov mô¾e vies» k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytova
telefónnych slu¾ieb poru¹ovateåovi alebo k jeho právnemu postihu, prípadne k obom 
dôsledkom.
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� Tiesòové volania
Dôle¾ité:
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Tento telefón, rovnako ako ktorýkoåvek iný bezdrôtový telefón, pou¾íva pri 
prevádzke rádiofrekvenèné signály, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkc
programované pou¾ívateåom. Preto nemo¾no zaruèi» spojenie za ka¾dých 
okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spolieha» na ¾iadny bezdrôtový tele
na jediný prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu (napríklad pre privo
lekárskej pomoci).

Tiesòové volania nemusia by» dostupné na v¹etkých sie»ach bezdrôtových telefónov a
vtedy, keï sú aktívne niektoré sie»ové slu¾by alebo funkcie telefónu. Informujte sa u 
miestnych poskytovateåov slu¾ieb.

Tiesòové volanie uskutoèníte takto:
1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, èi je intenzita signálu dostatoèná

Niektoré siete mô¾u vy¾adova», aby bola v telefóne správne vlo¾ená platná SIM ka

2. Dvakrát stlaète a na niekoåko sekúnd pridr¾te , aby sa vymazal displej a tele
pripravil na volanie. 

3. Zadajte èíslo tiesòového volania, platné pre oblas», kde sa nachádzate (napríklad 
alebo iné oficiálne tiesòové èíslo). Tiesòové èísla sa v rôznych oblastiach lí¹ia.

4. Stlaète tlaèidlo  Zavolaj.
Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete mo¾no musie» tieto funkcie vypnú», aby
mohli uskutoèni» tiesòové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od mie
poskytovateåa slu¾ieb rádiotelefónnej siete.

Pri tiesòovom volaní dbajte na to, aby ste èo najpresnej¹ie podali v¹etky potrebné 
informácie. Pamätajte, ¾e vá¹ mobilný telefón mô¾e by» jediným komunikaèným 
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prostriedkom na mieste nehody - neukonèite preto hovor skôr, ne¾ vám to druhá strana 
povolí.
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� Informácia o certifikácii (SAR)
TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍC
RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Vá¹ mobilný telefón je rádiový vysielaè a prijímaè. Je skon¹truovaný a vyrobený tak, a
neprekraèoval limity na expozíciu rádiofrekvenènou (RF) energiou, odporúèané 
medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súèas»ou podrobných smerníc a
stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateåstvo. Smernice boli vypracované 
nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného 
vyhodnocovania vedeckých ¹túdií. V smerniciach je zahrnutá veåká bezpeènostná rez
aby sa zaistila bezpeènos» v¹etkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozièné normy pre mobilné telefóny pou¾ívajú meraciu jednotku, ktorá je známa a
¹pecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uved
medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v 
¹tandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom 
certifikovanom výkone vo v¹etkých testovaných frekvenèných pásmach. Hoci sa SAR 
pri najvy¹¹om certifikovanom výkone, skutoèná hodnota SAR telefónu poèas prevádz
mô¾e by» výrazne ni¾¹ia ne¾ maximálna hodnota. Je to preto, ¾e telefón je navrhnutý
prácu s viacerými úrovòami výkonu, aby vyu¾íval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosia
siete. Vo v¹eobecnosti, èím bli¾¹ie sa nachádzate k základòovej stanici, tým men¹í je 
výkonový výstup telefónu.

Najvy¹¹ia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola
W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozlièné polohy mô¾u odli¹ova», 
v¹etky v súlade s príslu¹nými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF ¾iarením
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Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiofrekvenèným ¾iarením pri pou¾ívaní 
buï v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keï nosíte 
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telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo dr¾ia
tieto nesmú obsahova" kovy a musia zabezpeèi" umiestnenie produktu vo vzdialenos
najmenej 1,5 cm od vá¹ho tela.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, pou¾ívané verejnos»ou, je stanovený na 2,0 wattu n
kilogram (W/kg), prièom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice za
veåkú bezpeènostnú rezervu, aby sa zabezpeèila dodatoèná ochrana obyvateåstva a zn
vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa mô¾u odli¹ova» v zá
od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenèného pásma siet
Informácie o SAR v ïal¹ích oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na 
www.nokia.com.



Táto obmedzená záruka sa bude aplikovaÈ v
niektor˘ch ãastiach európskeho a afrického regiónu
spoloãnosti Nokia Mobile Phones, pokiaº neexistuje
lokálna záruka. SpoloãnosÈ Nokia Corporation, Nokia
Mobile Phones (ìalej len ”Nokia”) zaruãuje, Ïe tento
v˘robok znaãky NOKIA (ìalej len ”V˘robok”) je v ãase
svojho predaja bez ch˘b materiálu, dizajnu a
spracovania podºa nasledujúcich podmienok a
pravidiel:

1. Táto obmedzená záruka sa poskytuje koncovému
kupujúcemu daného v˘robku (ìalej len
”Zákazníkovi”). Táto záruka nebude vyluãovaÈ ani
obmedzovaÈ i) Ïiadne záväzné ‰tatutárne práva
zákazníka ani ii) Ïiadne práva zákazník vo vzÈahu k
predajcovi v˘robku.

2. Záruãná doba je dvanásÈ (12) mesiacov od
okamihu, kedy si prv˘ zákazník v˘robok kúpil. V
prípade následnej kúpy alebo inej zmeny
majiteºa/pouÏívateºa, bude táto záruãná doba
pokraãovaÈ po zvy‰nú dobu z dvanástich (12)
mesiacov a inak ostane bez zmeny. Táto
obmedzená záruka je platná a vynútiteºná iba v
nasledujúcich krajinách: Bosna, Bulharsko,
Chorvátsko, Cyprus, âeská republika, Estónsko,
v‰etky ãlenské ‰táty Európskej únie, Maìarsko,
Island, Izrael, Loty‰sko, Litva, Macedónsko, Malta,
Nórsko, Poºsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
·vajãiarsko a Turecko.

3. Poãas záruãnej doby, spoloãnosÈ Nokia alebo jej
autorizovaná servisná spoloãnosÈ opravia alebo
vymenia chybn˘ v˘robok na základe vlastného
uváÏenia. SpoloãnosÈ Nokia vráti zákazníkovi
opraven˘ alebo náhradn˘ v˘robok vo funkãnom
stave. V‰etky súãiastky alebo iné zariadenia, za
ktoré sa poskytla náhrada, sa stanú majetkom
spoloãnosti Nokia.

4. Opraven˘ alebo vymenen˘ v˘robok nebude maÈ
predæÏenú ani obnovenú záruãnú dobu.

5. Táto obmedzená záruka sa nevzÈahuje na farebné
kryty ani na iné podobné osobné súãiastky. Vo
v‰etk˘ch prípadoch, keì bude treba odomknúÈ
alebo uzamknúÈ SIM-lock operátora, spoloãnosÈ
Nokia po‰le zákazníka najskôr k svojmu
operátorovi, aby túto operáciu vykonal, a aÏ potom
vykoná opravu alebo v˘menu v˘robku.

6. Táto obmedzená záruka sa nebude vzÈahovaÈ na
po‰kodenie zapríãinené normálnym opotrebením
alebo po‰kodením. ëalej sa táto obmedzená záruka
nebude uplatÀovaÈ ak:

(i) po‰kodenie bolo spôsobené faktom, Ïe v˘robok bol
vystaven˘: pouÏívaniu, ktoré nebolo v súlade s
vlastníckym/pouÏívateºsk˘m manuálom, hrubému
zaobchádzaniu, vlhkosti alebo extrémnym teplotn˘m
ãi okolit˘m podmienkam, r˘chlym zmenám tak˘chto
podmienok, korózii, oxidácii, neautorizovan˘m
modifikáciám alebo pripojeniam, neautorizovanému
otváraniu alebo opravovaniu, opravovaniu bez
pouÏitia autorizovan˘ch náhradn˘ch súãiastok,

pouÏívaniu na iné úãely, nesprávnej in‰talácii,
nehodám, prírodn˘m silám, rozliatiu pokrmov alebo
in˘ch tekutín, vplyvom chemick˘ch v˘robkov alebo
in˘m vplyvom, ktoré sú mimo kontrolu spoloãnosti
Nokia (ão obsahuje, ale nie je obmedzené na
po‰kodenia spotrebn˘ch ãastí, ako sú napríklad
batérie, ktoré majú zo svojej povahy obmedzenú
ÏivotnosÈ a na zlomenie, prípadne po‰kodenie antény),
pokiaº takéto po‰kodenie nebolo priamo zapríãinené
chybou materiálu, dizajnu alebo spracovania;
(ii) Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoloãnosÈ
nebola zákazníkom upovedomená na po‰kodenie do
tridsaÈ (30) dní po objavení chyby v rámci záruãnej
doby;
(iii) V˘robok nebol vráten˘ spoloãnosti Nokia alebo jej
autorizovanej servisnej spoloãnosti do tridsaÈ (30) dní
po objavení chyby v rámci záruãnej doby;
(iv) Sériové ãíslo v˘robku, dátumov˘ kód doplnku
alebo IMEI ãíslo bolo odstránené, vymazané,
zaãiarkané, skrátené alebo neãitateºné;
(v) Po‰kodenie bolo spôsobené zlou funkciou
celulárnej siete;
(vi) Po‰kodenie bolo spôsobené faktom, Ïe v˘robok
bol pouÏívan˘ alebo spájan˘ s doplnkami, ktoré
nevyrobila a nedodávala spoloãnosÈ Nokia, alebo Ïe
bol pouÏívan˘ in˘m, ako urãen˘m spôsobom;
(vii) Po‰kodenie bolo spôsobené faktom, Ïe batéria
bola skratovaná, alebo Ïe tesnenie krytu batérie alebo
ãlánok boli zlomené, alebo boli evidentne zle
manipulované, alebo Ïe batéria bola pouÏitá v inom
zariadení, neÏ v tom, pre ktoré bola urãená; alebo
(viii) Softvér v˘robku potrebuje aktualizáciu v
dôsledku zmien parametrov siete.

7. Pri uplatÀovaní nároku na základe tejto
obmedzenej záruky musí zákazník predloÏiÈ
nasledovné: i) ãitateºnú a nemodifikovanú pôvodnú
záruãnú kartu, ktorá jasne naznaãuje meno a adresu
predajcu, dátum a miesto kúpy, typ produktu a IMEI
alebo iné sériové ãíslo, prípadne ii) ãitateºnú a
nemodifikovanú pôvodnú úãtenku, ktorá obsahuje
tie isté informácie, ak sa takáto úãtenka predloÏí
predajcovi daného v˘robku.

8. Táto obmedzená záruka je jediná a v˘hradná forma
nápravy vo vzÈahu k spoloãnosti Nokia a jediná a
v˘hradná zodpovednosÈ spoloãnosti Nokia vo
vzÈahu k zákazníkovi za chyby a nefunkãnosÈ
v˘robku. Táto obmedzená záruka nahrádza v‰etky
ostatné záväzky, ãi uÏ verbálne, písomné,
(nezáväzné) ‰tatutárne, zmluvné alebo iné.
SpoloãnosÈ Nokia nie je v Ïiadnom prípade
zodpovedná za Ïiadne sprievodné, následné alebo
nepriame ‰kody, náklady alebo v˘davky. SpoloãnosÈ
Nokia nie je tieÏ zodpovedná za Ïiadne priame
po‰kodenie, náklady alebo v˘davky, ak zákazník je
právnická osoba.

9. Akékoºvek zmeny alebo doplnky k tejto obmedzenej
záruke vyÏadujú predchádzajúci písomn˘ súhlas
spoloãnosti  Nokia.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA V¯ROBCU
âASË REGIÓNU EURÓPY A AFRIKY
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VYPL≈TE PALIâKOV¯M PÍSMOM
Meno kupujúceho: ____________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________

____________________________________________________________
·tát:     ____________________________________________________________
Telefón: ____________________________________________________________

Dátum kúpy (dd/mm/rr):
Typ v˘robku (na ‰títku s typom telefónu pod batériou):
Model v˘robku (na ‰títku s typom telefónu pod batériou):
Sériové ãíslo telefónu (na ‰títku s typom telefónu pod batériou):

Miesto kúpy: ________________________________________________________
Názov obchodu: ______________________________________________________
Adresa obchodu: ______________________________________________________

ZÁRUâNÁ KARTA
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