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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 palí
chemikálií.

VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSTRELOV
Nepou¾ívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Re¹pektujte 
obmedzenia 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.

ci.

e 

lo, 
ním 

bný 
rázdnil 
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KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Telefónne prístroje smú in¹talova» a opravova» iba kvalifikovaní pracovní

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

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾iti
preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné 
výrobky.

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

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

VOLANIE
Presvedète sa, ¾e telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefóne èís
vrátane medzimestskej predvoåby, a stlaète . Hovor ukonèíte stlaèe

. Hovor prijmete stlaèením .

TIESÒOVÉ VOLANIA
Presvedète sa, ¾e telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlaète  potre
poèet krát (napríklad aby ste ukonèili hovor, vy¹li z menu atï.), aby sa vyp
displej. Navoåte tiesòové èíslo a stlaète . Uveïte svoju polohu. 
Neukonèujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.
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■ Slu¾by siete
Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre pou¾itie v sie»ach EGSM 900, 

eho 

 slu¾bu 
i» 
ajte od 

TCP/IP. 
e 
o cez 

s). Sú 
lu¾ieb. 
dna» u 

aky a/

 
CH-9 a 
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GSM 1800 a GSM 1900.

Mo¾nos» vyu¾íva» tri pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestn
poskytovateåa slu¾ieb, èi si mô¾ete túto funkciu objedna» a vyu¾íva» ju.

Tento bezdrôtový telefón, Nokia 6220, je terminál 3GPP GSM Release 99, podporujúci
(E)GPRS a je kon¹truovaný aj pre podporu sietí GPRS Release 97. Nemo¾no v¹ak zaruè
správne fungovanie vo v¹etkých sie»ach GPRS Release 97. Ïal¹ie informácie si vy¾iad
svojho poskytovateåa slu¾ieb alebo miestneho predajcu produktov Nokia.

Tento telefón podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré be¾ia nad protokolmi 
Niektoré funkcie telefónu, ako je MMS, prehliadanie Internetu, chat, roz¹írené funkci
kontaktov, vzdialená synchronizácia (SyncML) a naèítanie obsahu cez prehliadaè aleb
MMS, si vy¾adujú podporu týchto technológií zo strany siete..

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 zn
alebo slu¾by.

■ O príslu¹enstve
Vopred si skontrolujte èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, ktorú chcete s týmto zariadením
pou¾i». Toto zariadenie je urèené pre pou¾itie s napájaním z ACP-12, ACP-8, ACP-7, L
LCH-12.
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Výstraha: Pou¾ívajte výluène batérie, nabíjaèky a príslu¹enstvo, schválené 
výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri pou¾ití akýchkoåvek 

a 

o sa 

 nie 

náva» 
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iných typov mô¾u strati» platnos» v¹etky povolenia a záruky, vz»ahujúce sa n
telefón, a vystavujete sa nebezpeèenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateåa, aké schválené príslu¹enstv
dodáva k vá¹mu telefónu.

Niekoåko praktických pravidiel pre pou¾ívanie príslu¹enstva
• V¹etky súèasti príslu¹enstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.

• Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek zariadenia, uchopte a »ahajte zástrèku a
¹núru.

• Pravidelne kontrolujte, ¾e v¹etky súèasti príslu¹enstva, in¹talované vo vozidle, sú 
upevnené a správne pracujú.

• In¹taláciu v¹etkých komplexných súèastí automobilového príslu¹enstva smú vyko
iba kvalifikovaní pracovníci.
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V¹eobecné informácie

avený 
ènom 

kód 

èíslo) 
a 

. 
lu so 
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■ Prístupové kódy

Bezpeènostný kód (5 a¾ 10 èíslic)
Bezpeènostný kód chráni vá¹ telefón pred neoprávneným pou¾itím. Prednast
je kód 12345. Tento kód zmeòte a nový kód udr¾iavajte v tajnosti a na bezpe
mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeni» a nastavi» telefón, aby 
vy¾adoval, sa dozviete v èasti Ochranné nastavenia na strane 122.

PIN a PIN2 kód (4 a¾ 8 èíslic), PIN modulu a podpisový PIN
• PIN kód (z angl. Personal Identification Number – Osobné identifikaèné 

chráni va¹u SIM kartu pred neoprávneným pou¾itím. PIN kód sa spravidl
dodáva so SIM kartou. Nastavte telefón, aby vy¾adoval PIN kód v¾dy po 
zapnutí, pozrite si èas» Ochranné nastavenia na strane 122.

• PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k 
niektorým funkciám, napríklad k poèítadlám tarifných jednotiek.

• PIN modulu sa vy¾aduje pre prístup k informáciám v ochrannom module
Pozrite si èas» Ochranný modul na strane 166. PIN modulu sa dodáva spo
SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.
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• Podpisový PIN sa vy¾aduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si èas» Digitálny 
podpis na strane 168. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM 

IM 

¾aduje 
» 

 
o 

át po 
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karta obsahuje ochranný modul.

Ak zadáte nesprávny PIN kód trikrát za sebou, telefón zobrazí správu typu S
karta blokovaná alebo PIN kód blokovaný a bude si ¾iada» PUK kód.

Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic)
 PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vy
pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeni
zablokovaný PIN2 kód. 

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vy¾iadajte si ich od miestneho 
poskytovateåa slu¾ieb.

Blokovacie heslo (4 èíslice)
Blokovacie heslo sa vy¾aduje pri pou¾ití funkcie Slu¾ba blokovania hovorov,
pozrite si èas» Ochranné nastavenia na strane 122. Heslo dostanete od svojh
poskytovateåa slu¾ieb.

Kód peòa¾enky (4 a¾ 10 èíslic)
 Kód peòa¾enky sa vy¾aduje pre prístup k slu¾bám peòa¾enky. Ak niekoåkokr
sebe zadáte nesprávny kód peòa¾enky, aplikácia peòa¾enky sa na pä» minút
zablokuje. Ïal¹ie informácie nájdete v èasti Peòa¾enka na strane 148.
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■ Prehåad funkcií telefónu
Telefón Nokia 6220 ponúka mnoho funkcií, ktoré sú praktické v be¾nom ¾ivote, 
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napríklad kalendár, hodiny, budík, rádio a zabudovanú kameru. Kameru mô¾
pou¾i» na záznam videoklipov a fotografovanie; fotografie mô¾ete pou¾i» ak
tapety v pohotovostnom re¾ime alebo ako miniatúrne obrázky v adresári Kon
Pozrite si èas» Kamera na strane 127. Pre vá¹ telefón sa navy¹e dodáva ¹iroká
farebných krytov Nokia Xpress-onTM. O výmene krytov sa viac dozviete v èas
Výmena krytov na strane 24.

Vá¹ telefón okrem toho podporuje

• EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution - Zvý¹ené dátové rýchlost
globálny rozvoj), pozrite si èas» (E)GPRS na strane 113. V paketových sie»
EDGE je spojenie rýchlej¹ie ne¾ v GPRS sie»ach.

• Slu¾bu multimediálnych správ (MMS), a doká¾e odosiela» a prijíma» 
multimediálne správy, pozostávajúce z textu, obrázku, zvukového klipu a
videoklipu. Obrázky a tóny zvonenia si mô¾ete ulo¾i» a prispôsobi» si pom
nich telefón podåa svojich potrieb. Pozrite si èas» Multimediálne správy n
strane 60.

• xHTML prehliadaè, ktorý vám umo¾òuje prebera» z web serverov farebne
bohat¹í grafický obsah a prezera» si ho. Pozrite si èas» Slu¾by (Menu 11) 
strane 157.

• E-mailové funkcie, umo¾òujúce prijíma», èíta» a odosiela» e-maily. Pozrit
èas» E-mailové správy na strane 66.
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• Kontakty, roz¹írené o prezenènú slu¾bu, ktorá vám umo¾òuje pohodlne 
sprostredkova» informácie o va¹ej dostupnosti svojim kolegom, rodine a 
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priateåom. Pozrite si èas» Moja prítomnos» na strane 95.

• Chat, èo je spôsob odosielania krátkych textových správ, ktoré sa on-line
adresátom doruèujú okam¾ite. Pozrite si èas» Chat na strane 73.

• Polyfonický zvuk (MIDI), ktorý pozostáva z niekoåkých zvukových 
komponentov, ktoré sa prehrávajú súèasne. Telefón má zvukové kompon
viac ne¾ 40 nástrojov, ale doká¾e súèasne prehráva» zvuk iba 16 nástrojo
Polyfonické zvuky sa pou¾ívajú ako tóny zvonenia a tóny hlásenia správy
Telefón podporuje ¹kálovateåný polyfonický MIDI (SP-MIDI) formát.

• Java 2 Micro Edition, J2METM, a obsahuje niekoåko Java aplikácií a hier, k
boli vytvorené ¹peciálne pre mobilné telefóny. Do svojho telefónu si mô¾
naèíta» nové aplikácie a hry, pozrite si èas» Aplikácie (Menu 9) na strane

Spoloèná pamä»
Spoloènú pamä» mô¾u vyu¾íva» nasledujúce funkcie telefónu: kontakty, tex
chatové a multimediálne správy, e-maily, hlasové menovky a distribuèné lis
rozosielanie SMS správ, obrázky, tóny zvonenia, videoklipy a zvukové klipy  
galérii, kamera, kalendár, zoznam úloh a Java hry a aplikácie a aplikácia 
Poznámky. Pri pou¾ití týchto funkcií sa zmen¹uje mno¾stvo pamäti, dostupn
ostatné funkcie, ktoré sa delia o spoloènú pamä». To hlavne platí, ak niektor
funkciu vyu¾ívate veåmi intenzívne (aj keï niektoré funkcie mô¾u ma» osobi
vyhradené urèité mno¾stvo pamäti popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatným
funkciami). Napríklad ak si ulo¾íte mno¾stvo obrázkov, Java aplikácií a pod.,
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mô¾ete úplne obsadi» spoloènú pamä» a vá¹ telefón zobrazí upozornenie, ¾e 
pamä» je plná. Ak k tomu dôjde, musíte vymaza» niektoré údaje alebo polo¾ky zo 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

spoloènej pamäti, aby ste mohli pokraèova» ïalej.
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1. Zaèíname

m, 

ojený 
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■ In¹talácia SIM karty a batérie
• Uchovávajte v¹etky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.

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

Pred in¹talovaním SIM karty sa v¾dy presvedète, ¾e telefón je vypnutý a odp
od v¹etkých doplnkov, a potom vyberte batériu.

1. Snímte zadný kryt telefónu; postupujte takto:

Dr¾te telefón zadnou stranou k sebe, zatlaète 
gombík poistky zadného krytu (1) a zosuòte 
zadný kryt úplne z telefónu (2).

2. Batériu nadvihnite za záchytku na konci (3) a 
vytiahnite ju.
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3. Dr¾iak SIM karty uvoånite posunutím dozadu (4) a zdvihnutím ho otvorte (5).
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Vlo¾te SIM kartu do dr¾iaka SIM karty (6). Dbajte na 
to, aby bola SIM karta vlo¾ená správne a zlatá 
plô¹ka kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej 
strane.

5. Zatvorte dr¾iak SIM karty (7) a zasunutím dopredu ho zaistite (8).
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6. Znova nasaïte na miesto batériu (9).
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7. Zasuòte zadný kryt spä» na miesto (10).
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■ Výmena krytov
Pred výmenou krytu telefón v¾dy vypnite a odpojte ho od nabíjaèky a v¹etkých ïal¹ích 

v¾dy 

 a 
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zariadení. Pri výmene krytov sa nedotýkajte ¾iadnych elektronických súèastí. Telefón 
uchovávajte a pou¾ívajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu. Pozrite si 1. krok v èasti In¹talácia SIM karty
batérie na strane 21.

2. Pozorne vyberte telefón z predného krytu; zaènite 
ho zdvíha» od spodnej èasti (1).

3. Vlo¾te kryt tlaèidiel do nového predného krytu 
(2).
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4. Keï chcete znova nasadi» predný kryt, 
umiestnite úchyty krytu do príslu¹ných otvorov v 

ie 
odinu 
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telefóne (3) a potom jemne zatlaète kryt na 
miesto.

5. Nasaïte na miesto zadný kryt telefónu. Pozrite si 
7. krok v èasti In¹talácia SIM karty a batérie na 
strane 21.

■ Nabitie batérie
1. Zapojte káblik z nabíjaèky do konektora 

na spodnej strane telefónu.

2. Zapojte nabíjaèku do sie»ovej zásuvky.

Ak je telefón zapnutý, na displeji sa 
krátko zobrazí text Nabíja. Ak je batéria 
úplne vybitá, mô¾e trva» niekoåko 
minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môc» 
telefonova».

Telefón mô¾ete pou¾íva», aj keï je zapojená nabíjaèka.

Èas nabíjania závisí od pou¾itej nabíjaèky a batérie. Napríklad nabitie batér
BLD-3 nabíjaèkou ACP-12 trvá v pohotovostnom re¾ime telefónu pribli¾ne h
a tridsa» minút.
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■ Zapnutie a vypnutie telefónu
Výstraha: Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, 

enia 

ríklad 
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alebo keï jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

Stlaète a pridr¾te vypínaè .

Ak telefón zobrazí správu Vlo¾te SIM kartu, hoci ste u¾ SIM 
kartu správne vlo¾ili, alebo sa zobrazí správu SIM karta bez 
podpory, obrá»te sa na operátora siete alebo poskytovateåa 
slu¾ieb. Vá¹ telefón nepodporuje 5-voltové SIM karty a mo¾no 
budete musie» svoju kartu vymeni».

• Ak si telefón vy¾iada PIN kód, zadajte ho (mô¾e sa zobrazi» 
napríklad ako ****) a stlaète OK.

Pozrite si tie¾ popis funkcie Ochrana PIN kódom v èasti Ochranné nastav
na strane 122 a èas» Prístupové kódy na strane 16.

• Ak si telefón vy¾iada bezpeènostný kód, zadajte ho (mô¾e sa zobrazi» nap
ako ****) a stlaète OK.

Pozrite si aj èas» Prístupové kódy na strane 16.
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TIPY NA ÚÈELNÉ POU®ÍVANIE: Vá¹ telefón má 
zabudovanú anténu. Podobne ako u iných 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

rádiofrekvenèných zariadení sa zbytoène nedotýkajte 
antény, keï je telefón zapnutý. Kontakt s anténou 
zhor¹uje kvalitu hovoru a mô¾e spôsobi», ¾e telefón bude 
pracova» s vy¹¹ím výkonom, ne¾ je normálne potrebné. 
Ak sa poèas hovoru nebudete dotýka» antény, dosiahnete 
optimálnu výkonnos» antény a dlh¹í hovorový èas.
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2. Vá¹ telefón
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Tlaèidlá a konektory
1. Vypínaè 

Slú¾i na zapnutie a vypnutie 
telefónu.

Keï sú tlaèidlá zablokované, 
krátkym stlaèením vypínaèa zapnete 
na pribli¾ne 15 sekúnd osvetlenie 
displeja telefónu.

2. Slúchadlo
3. Tlaèidlá regulácie hlasitosti

Regulujú hlasitos» v slúchadle alebo 
reproduktore, alebo v headsete, keï 
je pripojený k telefónu.

4. Výberové tlaèidlá  a
Funkcia týchto tlaèidiel závisí od 
vodiaceho textu, zobrazeného na 
displeji nad tlaèidlami. Pozrite si èas» 
Pohotovostný re¾im na strane 30.
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5.  volí telefónne èíslo a prijíma hovor. V pohotovostnom re¾ime zobrazí 
zoznam naposledy volaných èísel.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6.  –  slú¾ia na vkladanie èíslic a ïal¹ích znakov.

 a  sa pou¾ívajú na rozlièné úèely v rôznych funkciách.

7.   ukonèuje aktívny hovor. Slú¾i na návrat z åubovoånej funkcie.
8. Tlaèidlá pre posun v ¹tyroch smeroch , ,  a 

Umo¾òujú napríklad pohyb v zozname kontaktov, v systéme menu a 
nastaveniach, v kalendári, a tie¾ posun kurzora pri písaní textu.

9. Reproduktor

1. Konektor pre nabíjaèku

2. Pop-PortTM konektor, vyu¾ívaný 
napríklad pre headsety a dátový 
kábel. Doplnky mô¾ete zapája» 
do Pop-Port konektora tak, ako 
ukazuje obrázok.
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3. Infraèervený (IÈ) port
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Objektív fotoaparátu na zadnom kryte telefónu.

■ Pohotovostný re¾im
Keï je telefón pripravený na pou¾itie a nevlo¾ili ste 
¾iadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom re¾ime.

1. Zobrazuje názov siete alebo logo operátora a 
informuje o tom, v ktorej celulárnej sieti sa 
telefón práve pou¾íva.

2. Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v 
mieste, kde sa práve nachádzate. Èím je stµpec 
vy¹¹í, tým väè¹ia je intenzita signálu.

3. Zobrazuje úroveò nabitia batérie. Èím je stµpec 
vy¹¹í, tým viac energie e¹te zostáva v batérii.
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4. Åavé výberové tlaèidlo v pohotovostnom re¾ime je Menu.

5. Pravé výberové tlaèidlo v pohotovostnom re¾ime mô¾e by» Kontakty alebo 
rové 

o si 
 

 
.

triè 
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Choï na, alebo mô¾e ma» názov podåa operátora. Ak stlaèíte pravé výbe
tlaèidlo, keï má funkciu

• Kontakty, mô¾ete vstúpi» do menu Kontakty.

• tlaèidla operátora, mô¾ete vstúpi» na domovskú stránku operátora.

• Choï na, mô¾ete prejs» na po¾adovanú funkciu a vybra» ju. O tom, ak
mô¾ete zostavi» vlastný súbor skratiek k funkciám, sa dozviete v èasti
Osobné skratky na strane 111. Tieto funkcie mô¾ete aktivova» aj keï 
vyberiete menu Ís» na, pozrite si èas» Ís» na (Menu 12) na strane 169.

Tapeta
Mô¾ete nastavi», aby telefón v pohotovostnom re¾ime zobrazoval na pozadí
displeja obrázok – tapetu. Pozrite si èas» Nastavenia displeja na strane 108

©etriè displeja
Pre úsporu energie v pohotovostnom re¾ime telefón automaticky aktivuje ¹e
displeja vo forme digitálnych hodín. Pozrite si èas» Nastavenia displeja na 
strane 108.
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Základné indikátory v pohotovostnom re¾ime
Dostali ste jednu alebo niekoåko textových alebo obrazových správ. 

as» 

ine, 
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l 

ením, 
n 
 tónov 

4.
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Pozrite si èas» Èítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí na 
strane 56.

Dostali ste jednu alebo niekoåko multimediálnych správ. Pozrite si è
Èítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí na strane 63.

 alebo 
Vá¹ telefón je pripojený k chatovej slu¾be a stav dostupnosti je on-l
resp. off-line. Pozrite si èas» Pripojenie a odpojenie od chatovej slu¾
strane 75.

Dostali ste jednu alebo niekoåko chatových správ a ste pripojení k ch
slu¾be. Pozrite si èas» Pripojenie a odpojenie od chatovej slu¾by na 
strane 75.

Tlaèidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si èas» Blokovanie tlaèidie
(Keyguard) na strane 34.

Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvon
keï je Hlásenie prichádzajúceho hovoru nastavené na Vypnuté a Tó
hlásenia správy je nastavený na Vypnutý. Pozrite si èas» Nastavenia
na strane 107.

Je aktivovaný – Zapnutý – budík. Pozrite si èas» Budík na strane 13

Be¾í odpoèítavanie èasu. Pozrite si èas» Èasovaè odpoèítavania na 
strane 146.
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Na pozadí be¾ia stopky. Pozrite si èas» Stopky na strane 147.

Keï je re¾im (E)GPRS spojenia nastavený na V¾dy online a je k dispozícii 
pleja. 

orené 
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a pre 
ia 

a je 
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(E)GPRS slu¾ba, zobrazuje sa tento indikátor v hornej åavej èasti dis
Pozrite si èas» (E)GPRS spojenie na strane 114.

Tento indikátor sa zobrazuje v åavej hornej èasti displeja, keï je vytv
(E)GPRS spojenie. Pozrite si èasti (E)GPRS spojenie na strane 114 a 
Prehliadanie stránok slu¾by na strane 160.

(E)GPRS spojenie je doèasne pozastavené (podr¾ané), napríklad keï
prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor poèas (E)GPRS 
pripojenia k sieti. Tento indikátor sa zobrazuje v pravej hornej èasti 
displeja.

Indikátor infraèerveného spojenia, pozrite si èas» Infraèervené na 
strane 112.

V¹etky va¹e hovory sú presmerované na iné èíslo, Presmerova» v¹etk
hovory. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovani
prvú linku bude  a pre druhú linku . Pozrite si èas» Nastaven
hovoru na strane 116.

 alebo 
Ak máte dve telefónne linky, indikátor ukazuje, ktorá telefónna link
zvolená. Pozrite si èas» Nastavenia hovoru na strane 116.

Bol aktivovaný reproduktor, pozrite si èas» Voåby poèas hovoru na 
strane 39.
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Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu u¾ívateåov. Pozrite si èas» 
Ochranné nastavenia na strane 122.

 pre 

 

voru 
nete 
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Je vybraný èasovaný profil. Pozrite si èas» Profily na strane 106.

, ,  alebo 
K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukèná sluèka
nedoslýchavých alebo hudobný stojan.

Dátum a èas
Pozrite si èas» Nastavenie dátumu a èasu na strane 109.

■ Blokovanie tlaèidiel (Keyguard)
Tlaèidlá telefónu mô¾ete zablokova», aby sa zabránilo náhodnému stláèaniu
tlaèidiel, napríklad keï máte telefón v kabelke.

• Zablokovanie tlaèidiel
V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a potom do 1,5 sekundy .

• Odblokovanie tlaèidiel

Stlaète Odblokuj a potom do 1,5 sekundy , alebo ak je aktivovaná 
Ochrana tlaèidiel (nastavená na Zapnutá), stlaète Odblokuj a zadajte 
bezpeènostný kód.

Keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾ete prija» hovor stlaèením . Poèas ho
mô¾ete telefón obsluhova» obvyklým spôsobom. Keï ukonèíte alebo odmiet
hovor, tlaèidlá sa automaticky zablokujú.
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O automatickom blokovaní tlaèidiel sa viac dozviete v èasti Nastavenia telefónu 
na strane 118.

 na 
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O zablokovaní tlaèidiel poèas hovoru sa dozviete v èasti Voåby poèas hovoru
strane 39.

Poznámka: Keï je aktívne blokovanie tlaèidiel (Keyguard), mô¾e sa da» vola
tiesòové èíslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné ofi
tiesòové èíslo). Navoåte tiesòové èíslo a stlaète . Èíslo sa zobrazí a¾ p
navolení poslednej èíslice.

■ Slu¾ba OTA nastavení
Aby ste mohli pou¾íva» MMS, (E)GPRS a ïal¹ie mobilné slu¾by, musíte ma» n
svojom telefóne správne nastavenia spojenia. Tieto nastavenia mô¾ete dost
priamo ako inteligentnú (OTA) správu, a potom si ich u¾ len musíte ulo¾i» do
telefónu. Po ïal¹ie informácie o dostupnosti nastavení sa obrá»te na operát
siete, poskytovateåa slu¾ieb alebo najbli¾¹ieho autorizovaného predajcu prod
Nokia.

Takto mô¾ete dosta» nastavenia spojenia pre multimediálne správy, (E)GPRS
synchronizáciu, chat a prezenènú slu¾bu, a pre multimódový prehliadaè.

Keï dostanete nastavenia spojenia v inteligentnej správe a tieto sa automa
neulo¾ia a neaktivujú, zobrazí sa správa Nastavenia spojenia prijaté.

• Ak chcete prijaté nastavenia ulo¾i», stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Ak vá
telefón po¾iada Zadajte PIN nastavení:, zadajte PIN kód pre nastavenia a
stlaète OK. PIN kód si vy¾iadajte od poskytovateåa slu¾by, ktorý dodáva 
príslu¹né nastavenia.
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Ak e¹te nemáte ulo¾ené ¾iadne nastavenia, prijaté nastavenia sa ulo¾ia do 
prvého voåného súboru nastavení spojenia.

káza». 

a 
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• Ak si chcete prijaté nastavenia najskôr prezrie», stlaète Voåby a vyberte U
Ak chcete nastavenia ulo¾i», stlaète Ulo¾.

• Ak chcete prijaté nastavenia zru¹i», stlaète Voåby a vyberte Zru¹i».

O aktivácii nastavení sa viac dozviete napríklad v èasti Pripojenie k slu¾be n
strane 159.
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3. Hovorové funkcie
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■ Volanie
1. Navoåte telefónne èíslo vrátane medzimestskej predvoåby. Ak zadáte nesp

znak, vyma¾te ho stlaèením Vyma¾.
Pri hovoroch do zahranièia vlo¾te dvoma stlaèeniami  medzinárodn
predvoåbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a po
navoåte kód krajiny, medzimestskú predvoåbu (bez poèiatoènej nuly) a 
telefónne èíslo.

2. Stlaèením  èíslo zavolajte.

3. Stlaèením  mô¾ete ukonèi» hovor alebo zru¹i» pokus o spojenie.

Pozrite si aj èas» Voåby poèas hovoru na strane 39.

Volanie s vyu¾itím adresára kontaktov
• O tom, ako mo¾no vyhåada» meno/telefónne èíslo, ktoré ste si ulo¾ili do 

adresára Kontakty, sa dozviete v èasti Vyhåadanie kontaktu na strane 93
Stlaèením  èíslo zavolajte.

Volanie odkazovej schránky
• V pohotovostnom re¾ime stlaète a pridr¾te , alebo stlaète  a 

Ak si telefón vy¾iada èíslo odkazovej schránky, navoåte ho a stlaète OK. P
si aj èas» Odkazy na strane 82.
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Rýchla voåba telefónneho èísla
Aby ste mohli vyu¾íva» rýchlu voåbu, priraïte telefónne èíslo jednému z tlaèidiel 
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Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

rýchlej voåby  – ; pozrite si èas» Rýchla voåba na strane 101. Èíslo
potom mô¾ete zavola» jedným z nasledujúcich postupov:

• Stlaète príslu¹né tlaèidlo rýchlej voåby a potom stlaète .

• Ak je aktivovaná funkcia Rýchla voåba, stlaète a pridr¾te príslu¹né tlaèidl
rýchlej voåby, kým nezaène hovor. Pozrite si èas» Nastavenia hovoru na 
strane 116.

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho
hovoru

Stlaèením  prijmete prichádzajúci hovor a stlaèením  hovor ukon

Stlaèením  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak stlaèíte Stí¹, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom mô¾ete hovor prija» 
odmietnu».

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlaèidlom, mô
prija» a ukonèi» hovor stlaèením tohoto tlaèidla.

Tip: Ak je aktivovaná funkcia Presmerova», ak je obsadené a va¹e hov
presmerované napríklad do odkazovej schránky, dôjde k presmerovan
hovoru aj v prípade, ¾e hovor odmietnete. Pozrite si èas» Nastavenia h
na strane 116.

Upozoròujeme, ¾e ak vám niekto volá, telefón zobrazí meno volajúceho, tele
èíslo, alebo text Súkromné èíslo alebo Hovor. Ak sa v adresári Kontakty nájd
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ne¾ jedno meno s telefónnym èíslom, ktoré má posledných sedem èíslic rovnakých 
ako èíslo volajúceho, zobrazí sa iba telefónne èíslo, ak je dostupné. Telefón mô¾e 

akty, 
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odr¾í. 

nosti 

olieb:
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zobrazi» nesprávne meno, ak èíslo volajúceho nie je ulo¾ené v adresári Kont
ale je tam ulo¾ené iné meno s telefónnym èíslom, ktoré má posledných sede
èíslic rovnakých ako telefónne èíslo volajúceho.

Slu¾ba èakania na hovor
Poèas hovoru mô¾ete stlaèením  prija» èakajúci hovor. Prvý hovor sa p
Stlaèením  ukonèíte aktívny hovor.

O tom, ako aktivova» funkciu Slu¾ba èakania na hovor, sa dozviete v èasti 
Nastavenia hovoru na strane 116.

■ Voåby poèas hovoru
Mnohé voåby, ktoré mô¾ete vyu¾i» poèas hovoru, sú slu¾bami siete. O dostup
sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateåa slu¾ieb.

Poèas hovoru získate stlaèením Voåby prístup k niektorým z nasledujúcich v

• Stlmi» alebo Ozvuèi», Ukonèi» hovor, Ukonèi» v¹etky, Kontakty, Menu a Po
alebo Uvoåni», Nový hovor, Súkromne, Odpoveda» a Odmietnu».

• Konferenèný slú¾i na vytvorenie konferenèného hovoru, ktorý umo¾òuje
piatim úèastníkom zúèastni» sa spoloèného hovoru. Poèas hovoru zavola
nového úèastníka (Nový hovor). Prvý hovor sa podr¾í. Keï sa nový úèastn
prihlási, vyberte Konferenèný, aby ste prvého úèastníka zapojili do 
konferenèného hovoru . Ak sa chcete dôverne pozhovára» s niektorým 



40

úèastníkom, vyberte Súkromne a vyberte po¾adovaného úèastníka. Ak chcete 
vráti» ku konferenènému hovoru, vyberte Konferenèný.
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• Blokova» tlaèidlá aktivuje blokovanie tlaèidiel.

• Posla» DTMF umo¾òuje vysiela» re»azce DTMF (Dial Tone Multi Frequency
tónov, napríklad heslá alebo èísla bankových úètov. Systém DTMF sa vyu
v¹etkých telefónov, vysielajúcich tóny tlaèidiel. Zadajte DTMF re»azec ale
vyhåadajte v adresári Kontakty a stlaète OK. Poznamenávame, ¾e do re»a
mô¾ete vlo¾i» znak èakania w alebo znak pauzy p opakovaným stláèaním
tlaèidla .

• Vymeni» umo¾òuje prechod od aktívneho hovoru k podr¾anému a naopa
Prepoji» umo¾òuje prepoji» podr¾aný hovor s aktívnym a súèasne sa od o
hovorov odpoji».

• Reproduktor umo¾òuje pou¾íva» telefón pre hlasný hovor. Keï je v prevá
reproduktor, nedr¾te telefón pri uchu. Ak chcete aktivova»/deaktivova» 
reproduktor, vyberte Reproduktor / Handset, alebo stlaète Reprod. / Han
Reproduktor sa automaticky deaktivuje, keï ukonèíte hovor alebo volani
alebo keï k telefónu pripojíte handsfree jednotku alebo headset.

Ak ste k telefónu pripojili kompatibilnú handsfree jednotku alebo headse
voåbu Handset v zozname volieb nahradí voåba Handsfree alebo Headset
namiesto výberového tlaèidla Handset bude k dispozícii Handsfr., resp. 
Headset.
O pou¾ití reproduktora pri poèúvaní rádia sa viac dozviete v èasti Pou¾ív
rádia na strane 131.
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4. Písanie textu
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Text mô¾ete vklada», napríklad pri písaní správ, tradiènou alebo prediktívno
metódou vkladania textu.

Pri písaní textu je re¾im prediktívneho vkladania textu oznaèený symbolom 
re¾im tradièného vkladania textu symbolom  v åavom hornom rohu displ
Veåkos» vkladaných písmen oznaèujú symboly , , alebo  vedåa
indikátora vkladania textu. Veåkos» písmen mô¾ete zmeni» stlaèením . 
Èíselný re¾im oznaèuje symbol  a medzi re¾imami vkladania písmen a è
mô¾ete prechádza» stlaèením a pridr¾aním .

■ 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, uveden
zozname.

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

Tip: Re¾im prediktívneho vkladania textu mô¾ete poèas písania rých
aktivova» alebo deaktivova» dvoma stlaèeniami , alebo mô¾ete 
a pridr¾a» Voåby.
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■ Ako pou¾íva» prediktívne vkladanie textu
V¹etky písmená mô¾ete zadáva» jediným stlaèením príslu¹ného tlaèidla. 
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Prediktívne vkladanie textu je zalo¾ené na zabudovanom slovníku, do ktoréh
mô¾ete pridáva» nové slová.

1. Zaènite písa» slovo pomocou tlaèidiel  – . Pri zadávaní jednot
písmen stláèajte príslu¹né tlaèidlo v¾dy iba raz. Po ka¾dom stlaèení tlaèid
slovo na displeji zmení.

Príklad: Ak chcete napísa» Nokia a máte vybraný anglický slovník
stlaète , , ,  a .

Ak chcete v re¾ime vkladania písmen vlo¾i» èíslicu, stlaète a pridr¾te prís
èíselné tlaèidlo.

Ïal¹ie pokyny k písaniu textu nájdete ni¾¹ie v èasti Tipy k písaniu textu n
strane 44.

2. Keï ste dopísali slovo a je správne, potvrïte ho vlo¾ením medzery stlaèe
, alebo stlaèením niektorého posúvacieho tlaèidla. Stlaèením posúv

tlaèidla súèasne presuniete kurzor.

Ak slovo nie je správne,

opakovanie stláèajte  alebo stlaète Voåby a vyberte Zhody. Keï sa o
po¾adované slovo, potvrïte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, ¾e slovo, ktoré ste ch
napísa», sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo ulo¾i» do slovn
stlaète Hláskuj, napí¹te slovo (pou¾íva sa tradièné písanie textu) a stlaète
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Keï sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vlo¾ili 
ako prvé.
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3. Zaènite písa» nasledujúce slovo.

Písanie zlo¾ených slov
Napí¹te prvú èas» slova a potvrïte ju stlaèením . Napí¹te zostávajúcu èas
a slovo potvrïte.

■ Pou¾itie tradièného vkladania textu
Opakovane stláèajte jedno z èíselných tlaèidiel,  – , kým sa nezo
po¾adovaný znak. Nie v¹etky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré èíselné 
tlaèidlo, sú na òom aj vyznaèené. Súbor dostupných znakov závisí od nastav
jazyka v menu Jazyk telefónu; pozrite si èas» Nastavenia telefónu na strane

Ak chcete v re¾ime vkladania písmen vlo¾i» èíslicu, stlaète a pridr¾te príslu¹n
èíselné tlaèidlo.

• Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlaèidle ako to, ktoré 
práve napísali, poèkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlaète niekto
posúvacie tlaèidlo a potom písmeno vlo¾te.

•  Be¾né interpunkèné a ¹peciálne znaky sú dostupné cez èíselné tlaèidlo 

Ïal¹ie pokyny k písaniu textu nájdete v èasti Tipy k písaniu textu na strane 4
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■ Tipy k písaniu textu
Pri písaní textu mô¾ete vyu¾i» aj nasledujúce funkcie:
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• Medzeru vlo¾íte stlaèením .

• Kurzor mô¾ete posúva» doåava, doprava, dole alebo hore stláèaním posú
tlaèidiel , , , resp. .

• Znak naåavo od kurzora odstránite stlaèením Vyma¾. Stlaèením a pridr¾a
Vyma¾ mô¾ete vymazávanie znakov urýchli».

Ak pí¹ete správu a chcete vymaza» v¹etky znaky, stlaète Voåby a vyberte
Vymaza» text.

• Ak chcete v re¾ime prediktívneho vkladania textu vlo¾i» slovo, stlaète Vo
vyberte Vlo¾i» slovo. Napí¹te slovo v re¾ime tradièného vkladania textu a
stlaète Ulo¾. Slovo sa zároveò ulo¾í aj do slovníka.

• Ak chcete v re¾ime tradièného vkladania textu vlo¾i» ¹peciálny znak, stla
, alebo - v prediktívnom re¾ime - stlaète a pridr¾te , alebo stlaè

Voåby a vyberte Vlo¾i» symbol.

Pomocou posúvacích tlaèidiel prejdite k po¾adovanému znaku a stlaèením
znak vyberte.

K po¾adovanému znaku mô¾ete prejs» aj stláèaním , ,  a 
a znak mô¾ete vybra» stlaèením .

Poèas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voåby:

• Ak chcete v re¾ime vkladania písmen vlo¾i» telefónne èíslo, stlaète Voåby
vyberte Vlo¾i» èíslo. Zadajte telefónne èíslo alebo ho vyhåadajte v adresá
Kontakty a stlaète OK.
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• Ak chcete vlo¾i» meno z adresára Kontakty, stlaète Voåby a vyberte Vlo¾i» 
kontakt. Ak chcete vlo¾i» telefónne èíslo alebo textovú polo¾ku, pripojenú k 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

menu, stlaète Voåby a vyberte Ukáza» detaily.
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5. Pou¾itie systému menu
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Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do ¹truktú
menu. Väè¹ina funkcií menu je sprevádzaná struèným vysvetåujúcim textom
chcete tento vysvetåujúci text prezrie», prejdite na po¾adovanú funkciu men
poèkajte 15 sekúnd. Z re¾imu prezerania textu sa vrátite stlaèením Spä». Po
èas» Nastavenia telefónu na strane 118.

■ Prístup do funkcie menu
Prechodom cez strom menu
1. Do menu vstúpite stlaèením Menu.

2. Cez menu mô¾ete prechádza» pomocou  a  (alebo pomocou v¹
posúvacích tlaèidiel, ak je vybrané zobrazenie menu vo forme ikon), a mô
vybra» napríklad Nastavenia stlaèením Zvoå. O tom, ako zmeni» zobrazen
menu, sa dozviete v èasti Zobrazenie menu v èasti Nastavenia displeja na
strane 108.

3. Ak vybraná polo¾ka menu obsahuje submenu, vyberte po¾adované subm
napríklad Nastavenia hovoru.

4. Ak vybraná polo¾ka submenu obsahuje ïal¹ie submenu, opakujte 3. krok
Vyberte polo¾ku z tohoto submenu, napríklad Príjem ka¾dým tlaèidlom.

5. Vyberte po¾adované nastavenie.

6. Stlaèením Spä» sa vrátite na predchádzajúcu úroveò menu, a stlaèením U
opustíte systém menu.
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Pomocou èíselnej skratky
Jednotlivé menu, submenu a voåby nastavení sú oèíslované a k niektorým mo¾no 

unkcie 
1, 
ratky.

nèi 
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pristupova» prostredníctvom ich èíselnej skratky. 

Do menu vstúpite stlaèením Menu. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte èíslo f
menu, ku ktorej sa chcete dosta». Ak chcete pristupova» k funkciám v menu 
musíte stlaèi» Menu, zada»   a , a potom zvy¹né èíslice èíselnej sk

Stlaèením Spä» sa vrátite na predchádzajúcu úroveò menu, a stlaèením Uko
opustíte systém menu.
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■ Zoznam funkcií menu
1. Správy
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Textové správy
2. Multimed. správy
3. E-mail
4. Chat
5. Odkazy
6. Info správy
7. Nastavenia správ
8. Príkazy na slu¾bu

2. Register
1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané èísla
4. Zru¹i» zoznam posledných hovorov
5. Trvanie hovoru
6. Poèítadlo dát GPRS
7. Meraè èasu spojenia GPRS

3. Kontakty
1. Håada»
2. Prida» kontakt
3. Zru¹i»
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4. Moja prítomnos»
5. Vy¾iadané mená
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

6. Kopírova»
7. Nastavenia
8. Rýchla voåba
9. Hlasové voåby
10.Info èísla1

11.Servisné èísla 1

12.Moje èísla2

13.Skupiny osôb2

4. Nastavenia
1. Profily
2. Nastavenia tónov
3. Nastavenia displeja
4. Nastavenia èasu a dátumu
5. Osobné skratky
6. Pripojiteånos»
7. Nastavenia hovoru
8. Nastavenia telefónu

1. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje va¹a SIM karta. O dostupnosti slu¾by sa informujte u 
operátora svojej siete alebo u poskytovateåa slu¾ieb.

2. Ak SIM karta nepodporuje Info èísla a/alebo Servisné èísla, èíslo tohoto menu sa 
zodpovedajúco zmení.
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9. Nastavenia Wireless village
10.Nastavenia doplnkov
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

11.Ochranné nastavenia
12.Obnovi» pôvodné nastavenia

5. Galéria
1. Ukáza» zlo¾ky
2. Prida» zlo¾ku
3. Zru¹i» zlo¾ku
4. Premenova»
5. Zoznam u¾ív. práv
6. Naèítania galérie

6. Médiá
1. Kamera
2. Rádio
3. Nahrávaè hlasu

7. Organizér
1. Budík
2. Kalendár
3. Zoznam úloh
4. Poznámky

8. Hry
1. Vybra» hru
2. Naèítania hier
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3. Pamä»
4. Nastavenia
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

9. Aplikácie
1. Zvoli» aplikáciu
2. Naèítania aplikácií
3. Pamä»

10.Extra
1. Kalkulaèka
2. Èasovaè odpoèítavania
3. Stopky
4. Peòa¾enka
5. Synchronizova»

11.Slu¾by
1. Dom. stránka
2. Zálo¾ky
3. Servisná schránka
4. Naèíta» odkazy
5. Nastavenia
6. Ís» na adresu
7. Vymaza» pamä»



52

12.Ís» na
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

13.Slu¾by SIM1

1. Zobrazuje sa iba v prípade, ¾e slu¾by podporuje va¹a SIM karta. Názov a obsah závisí od 
konkrétnej SIM karty.
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6. Funkcie menu
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■ Správy (Menu 1)
Mô¾ete èíta», písa», odosiela» a uklada» si textové, 
multimediálne a e-mailové správy. V¹etky správy sú usporiadané 
do zlo¾iek.

Aby ste mohli odosiela» textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte u
do telefónu èíslo centra správ; pozrite si èas» Nastavenia správ na strane 83

Textové správy (SMS)
Pomocou slu¾by SMS (Short Message Service - Slu¾ba krátkych správ) doká
telefón odosiela» a prijíma» zlo¾ené správy, pozostávajúce z niekoåkých 
obyèajných textových správ (slu¾ba siete). Cena za odoslanie zlo¾enej správ
závisí od poètu obyèajných správ, z ktorých sa takáto zlo¾ená správa skladá.

Mô¾ete odosiela» a prijíma» aj textové správy, ktoré obsahujú obrázky.

Funkcia textových správ vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná p
na strane 19.

Poznámka: Túto funkciu mo¾no pou¾íva» iba v prípade, ¾e ju podporuje ope
va¹ej siete alebo poskytovateå slu¾ieb. Obrazové správy mô¾u prijíma» a zobr
iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.
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Písanie a odosielanie správ
Poèet znakov, ktoré e¹te mô¾ete zada», a èíslo aktuálnej èasti zlo¾enej správy sa 
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zobrazujú v pravej hornej èasti displeja, napríklad 120/2.

1. Stlaète Menu a vyberte Správy, Textové správy a Vytvori» správu.

Tip: K písaniu správ sa rýchlo dostanete stlaèením  v pohotovo
re¾ime.

2. Napí¹te text správy. Pozrite si èas» Písanie textu na strane 41. O tom, ako
správy vlo¾i» textovú ¹ablónu alebo obrázok, sa dozviete v èasti ©ablóny 
strane 59. Ka¾dá obrazová správa pozostáva z niekoåkých textových sprá
Preto odoslanie jednej obrazovej správy mô¾e stá» viac ne¾ odoslanie jed
textovej správy.

3. Ak chcete správu odosla», stlaète Voåby a vyberte Posla».

4. Zadajte telefónne èíslo prijímateåa alebo ho vyhåadajte v adresári Kontak

Stlaèením OK správu odo¹lite.

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

Voåby pri odosielaní správ
Po dopísaní správy stlaète Voåby a vyberte Voåby pri poslaní.

• Ak chcete správu odosla» viacerým prijímateåom, vyberte Posla» viacerým
ste odoslali správu v¹etkým po¾adovaným adresátom, stlaète Koniec.
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• Ak chcete pre odoslanie správy pou¾i» distribuèný zoznam, vyberte Posla» na 
zoznam.
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O tom, ako  vytvori» distribuèný zoznam, sa dozviete v èasti Distribuèné 
zoznamy na strane 58.

• Ak chcete odosla» správu s vyu¾itím ¹pecifického profilu správ, vyberte P
pri poslaní a potom vyberte profil správ, ktorý chcete pou¾i».

O definovaní profilu správ sa viac dozviete v èasti Nastavenia správ na 
strane 83.

Písanie e-mailových správ a ich odosielanie cez SMS
Aby ste mohli odosiela» e-mailové správy cez SMS, musíte si ulo¾i» nastaven
odosielanie elektronickej po¹ty, pozrite si èas» Nastavenia správ na strane 8
potrebujete informácie o dostupnosti slu¾by a chcete si slu¾bu objedna», ob
sa na operátora va¹ej siete alebo poskytovateåa slu¾ieb. O tom, ako si mô¾et
adresára Kontakty ulo¾i» e-mailovú adresu, sa dozviete v èasti Ukladanie 
viacerých èísel a textových polo¾iek s menom na strane 91.

1. Stlaète Menu a vyberte Správy, Textové správy a Vytvori» e-mail.

2. Zadajte e-mailovú adresu prijímateåa alebo ju vyhåadajte v adresári Kont
stlaète OK.

3. Ak chcete, napí¹te predmet e-mailovej správy a stlaète OK.

4. Napí¹te text e-mailovej správy. Pozrite si èas» Písanie textu na strane 41
Celkový poèet znakov, ktorý mô¾ete zada», je zobrazený v hornom pravom
displeja. Do celkového poètu znakov sa zapoèítavajú aj znaky e-mailovej 
a predmetu správy.
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Pozrite si aj èas» ©ablóny na strane 59. Do správy nemo¾no vklada» obrázky.

5. Ak chcete e-mailovú správu odosla», stlaète Voåby a vyberte Posla» e-mail. Ak 
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nemáte ulo¾ené nastavenia pre odosielanie e-mailových správ, telefón s
vy¾iada èíslo e-mailového servera.

Stlaèením OK e-mailovú správu odo¹lite.

Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ prostredníctvom sie»ovej slu
krátkych správ (SMS) mô¾e vá¹ telefón zobrazi» text „Správa poslaná". To zn
¾e telefón odoslal va¹u e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená t
¾e e-mailovú správa bola prijatá urèeným adresátom. Viac podrobností o slu
elektronickej po¹ty získate od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Èítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí
Keï dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa na displeji indikátor  a tex
Prijaté správy:, nasledovaný údajom o poète nových správ.

Blikanie ikony  znamená, ¾e pamä» správ je plná. Aby ste mohli prijíma» 
správy, musíte vymaza» niektoré zo star¹ích správ v zlo¾ke Schránka p.s..

1. Stlaète Uká¾, ak si novú správu chcete prezrie», alebo stlaète Ukonèi, ak 
chcete prezrie» neskôr.

Keï si neskôr chcete prezrie» prijatú správu:
Stlaète Menu a vyberte Správy, Textové správy a Schránka p.s..

2. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete preèíta». 
Nepreèítaná správa je oznaèená symbolom  pred hlavièkou správy.

3. Poèas èítania alebo prezerania správy mô¾ete stlaèi» Voåby.
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Mô¾ete si vybra» niektorú voåbu, napríklad vymaza» èi upravi» èítanú správu, 
posla» správu ïalej ako textovú správu alebo ako e-mail, premenova» ju alebo 
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presunú» do inej zlo¾ky.

Mô¾ete vybra» Kópia v kalendári, ak chcete, aby sa text zo zaèiatku správ
prekopíroval do kalendára vá¹ho telefónu ako pripomienka pre aktuálny 

Vyberte Detaily správy, ak si chcete pozrie» meno odosielateåa a jeho tele
èíslo, pou¾ité centrum správ a dátum a èas prijatia správy, ak sú tieto úd
dostupné.

Vyberte Pou¾i» detail, ak chcete z èítanej správy vybra» telefónne èíslo, 
e-mailovú adresu alebo internetovú adresu.

Pri èítaní obrazovej správy vyberte Ulo¾i» obraz, ak chcete ulo¾i» obrázok
zlo¾ky ©ablóny.

4. Vyberte Odpoveda», ak chcete na správu odpoveda». Vyberte buï Pôvodn
ak chcete do odpovede zaradi» pôvodný text, alebo ¹tandardnú odpoveï
sa zaradí do správy, alebo vyberte Prázdny displej.

Keï odpovedáte na e-mail, najskôr potvrïte alebo upravte e-mailovú ad
predmet. Potom napí¹te text odpovede.

5. Stlaète Voåby, vyberte Posla» a stlaèením OK odo¹lite správu na zobraze
èíslo.

Schránka prijatých správ a Odoslané polo¾ky
Telefón ukladá prichádzajúce textové správy do zlo¾ky Schránka p.s. a odosl
správy do zlo¾ky Odoslané polo¾ky v submenu Textové správy.
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Textové správy, ktoré chcete odosla» neskôr, si mô¾ete ulo¾i» v zlo¾kách Archív, 
Moje zlo¾ky alebo ©ablóny.
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Distribuèné zoznamy
Ak èasto potrebujete odosiela» správy rovnakej skupine adresátov, mô¾ete s
tento úèel definova» distribuèný zoznam. Takéto distribuèné zoznamy si mô
uklada» do pamäti telefónu. Upozoròujeme, ¾e telefón posiela správy osobit
ka¾dému adresátovi zo zoznamu. Preto odoslanie správy cez distribuèný zoz
bude stá» viac ne¾ odoslanie správy jedinému adresátovi.

Kontakty, ktoré chcete zaradi» do distribuèného zoznamu, musia by» ulo¾en
vnútornej pamäti kontaktov telefónu.

Distribuèné zoznamy vyu¾ívajú spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pam
strane 19.

Stlaète Menu a vyberte Správy, Textové správy a Distrib. zoznamy. Zobrazia
názvy existujúcich distribuèných zoznamov.

• Ak nemáte ulo¾ené ¾iadne zoznamy, stlaète Pridaj, ak chcete zoznam vy

Zadajte názov distribuèného zoznamu a stlaète OK. Stlaète Voåby a vybe
Ukáza» zoznam. Stlaète Pridaj a vyberte kontakt z pamäti kontaktov v tel
Ak chcete do vytvoreného zoznamu prida» kontakty, stlaète Voåby, vyber
Prida» kontakt a vyberte nový kontakt.

• Inak prejdite na niektorý zoznam, stlaète Voåby, a budete môc» vybra»

• Ukáza» zoznam, ak si chcete pozrie» kontakty vo vybranom zozname.
Stlaète Voåby a budete môc» vymaza» vybraný kontakt, prezrie» si pod
informácie o kontakte alebo prida» nový kontakt.
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• Prida» zoznam, ak chcete vytvori» nový distribuèný zoznam.

• Zmeni» názov, ak chcete vybraný zoznam premenova».
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• Vymaza» zoznam, ak chcete z vybraného zoznamu vymaza» v¹etky me
telefónne èísla.

• Zru¹i» zoznam, ak chcete vybraný distribuèný zoznam zru¹i».

Ak správu nebolo mo¾né odosla» niektorým adresátom z distribuèného 
zoznamu, vyberte Nedoruèené. Stlaète Voåby a vyberte

• Zas posla» na zoz., ak chcete znova posla» správu adresátom, uvedený
zozname Nedoruèené.

• Ukáza» zoznam, ak si chcete pozrie» zoznam adresátov, ktorým sa 
nepodarilo odosla» poslednú správu.

• Zru¹i» zoznam, ak chcete vymaza» zoznam  Nedoruèené.

• Ukáza» správu zobrazí správu, ktorú sa nepodarilo doruèi».

©ablóny
Vá¹ telefón obsahuje textové ¹ablóny, oznaèené symbolom , a obrázkové
¹ablóny, oznaèené symbolom .

Ak chcete vstúpi» do zoznamu ¹ablón, stlaète Menu a vyberte Správy, Texto
správy a ©ablóny.

• Ak chcete vlo¾i» textovú ¹ablónu do textovej alebo e-mailovej správy, kt
pí¹ete, alebo do odpovede, stlaète Voåby. Vyberte Pou¾i» ¹ablónu a zvoåt
¹ablónu, ktorú chcete vlo¾i» do správy.
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• Ak chcete do správy, ktorú pí¹ete, alebo do odpovede vlo¾i» obrázok, stlaète 
Voåby. Vyberte Vlo¾i» obraz a vyberte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. 
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Stlaète Vlo¾, ak chcete obrázok vlo¾i» do svojej správy. Indikátor  v hl
správy oznaèuje, ¾e k správe je pripojený obrázok. Poèet znakov, ktoré m
vlo¾i» do správy, závisí od veåkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrie» text spolu s obrázkom, stlaèt
Voåby a vyberte Predvies».

Zlo¾ka Archív a Moje zlo¾ky
Aby ste si mohli správy utriedi», mô¾ete niektoré presunú» do zlo¾ky Archív, 
si pre ne vytvori» nové zlo¾ky.

Poèas èítania správy stlaète Voåby. Vyberte Presunú», prejdite na zlo¾ku, do 
chcete správu presunú», a stlaète Zvoå.
Ak chcete vytvori» novú zlo¾ku alebo niektorú zlo¾ku odstráni», stlaète Men
vyberte Správy, Textové správy a Moje zlo¾ky.

• Ak chcete vytvori» novú zlo¾ku, stlaète Voåby a vyberte Prida» zlo¾ku.

• Ak chcete niektorú zlo¾ku odstráni», prejdite na òu, stlaète Voåby a vybe
Zru¹i» zlo¾ku.

Multimediálne správy
Poznámka: Túto funkciu mo¾no pou¾íva» iba v prípade, ¾e ju podporuje ope
va¹ej siete alebo poskytovateå slu¾ieb. Obrazové správy mô¾u prijíma» a zobr
iba telefóny, vybavené multimediálnymi funkciami pre príjem a zobrazovan
multimediálnych správ.



61

Multimediálna správa mô¾e obsahova» text, zvuk a obrázok alebo videoklip. 
Telefón podporuje multimediálne správy a¾ do veåkosti 100 kB. Ak správa 
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prekraèuje maximálnu veåkos», telefón ju pravdepodobne nedoká¾e prija». V
niektorých sie»ach mô¾ete dosta» textovú správu s adresou, na ktorej si mô¾
multimediálnu správu prezrie».

Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmen¹í, aby sa zmestil na plochu dis

Funkcia multimediálnych správ vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spo
pamä» na strane 19.

Poznámka: Ak máte Povoli» multi- mediálny príjem nastavený na Áno alebo
domácej sieti, mô¾e vám vá¹ operátor alebo poskytovateå slu¾ieb úètova» ka
prijatú správu.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

• Obrázok: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.

• Zvuk: ©kálovateåné polyfonické MIDI (SP-MIDI), AMR audio a monofónn
zvonenia.

• Videoklipy vo formáte H.263 s veåkos»ou obrázkov SubQCIF a AMR audio

Telefón nemusí podporova» v¹etky varianty vy¹¹ie uvedených súborových 
formátov. Ak prijatá správa obsahuje niektorý nepodporovaný prvok, tento b
nahradený názvom súboru a textom Formát objektu nemá podporu.

Upozoròujeme, ¾e nemô¾ete prijíma» ¾iadne multimediálne správy, ak máte
telefóne hovor. ak na òom be¾í hra alebo iná Java aplikácia, alebo ak máte a
spojenie prehliadaèa cez GSM dátový prenos (pozrite si èas» Manuálne zada
nastavení slu¾ieb na strane 158). Preto¾e príjem multimediálnych správ sa z
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najrôznej¹ích dôvodov nemusí podari», nespoliehajte sa na ne ako na jediný 
prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu.
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Písanie a odosielanie multimediálnych správ
O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v èasti Nastavenia p
multimediálne správy na strane 85. O dostupnosti a mo¾nostiach objednani
slu¾by multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskyto
slu¾by.

1. Stlaète Menu a vyberte Správy, Multimed. správy a Vytvori» správu.

2. Napí¹te text správy. Pozrite si èas» Písanie textu na strane 41.

Ak chcete vlo¾i» obrázok alebo zvukový klip, stlaète Voåby a vyberte Vlo¾
potom zvoåte Snímka, resp. Zvukový klip. Zobrazí sa zoznam zlo¾iek v me
Galéria. Otvorte vybranú zlo¾ku, prejdite na po¾adovaný obrázok alebo z
stlaète Voåby a vyberte Vlo¾i». Keï je k správe prilo¾ený obrázok alebo zv
v správe uvedený názov súboru. Ochrana autorských práv mô¾e bráni» 
kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tón
zvonenia alebo iného obsahu.

Namiesto obrázku a zvukového klipu mô¾ete vlo¾i» videoklip. Stlaète Voå
vyberte Vlo¾i» a Videoklip.

Ak chcete vlo¾i» meno z adresára Kontakty, stlaète Voåby, vyberte Ïal¹ie
a Vlo¾i» kontakt. Prejdite na po¾adované meno, stlaète Voåby a vyberte V
kontakt.

Ak chcete vlo¾i» èíslo, stlaète Voåby, vyberte Ïal¹ie voååby a Vlo¾i» èíslo. Z
èíslo alebo ho vyhåadajte v adresári Kontakty a stlaète OK.
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3. Ak si pred odoslaním chcete správu prezrie», stlaète Voåby a vyberte Predvies».

4. Keï chcete správu odosla», stlaète Voåby a vyberte Posla» na èíslo (alebo Posla» 
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na e-mail alebo Posla» viacerým).

5. Zadajte alebo vyhåadajte v adresári Kontakty telefónne èíslo prijímateåa 
jeho e-mailovú adresu). Stlaète OK, a správa sa presunie do zlo¾ky Na 
odoslanie, odkiaå sa odo¹le.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlh¹ie ne¾ odoslanie textovej správ
Kým sa odosiela multimediálna správa, je zobrazený animovaný indikátor
mô¾ete pou¾íva» ostatné funkcie telefónu. Ak poèas odosielania správy d
preru¹eniu, telefón sa e¹te niekoåkokrát pokúsi správu odosla». Ak sa to 
nepodarí, správa zostane v zlo¾ke Na odoslanie a mô¾ete sa pokúsi» odos
neskôr.

Správy, ktoré ste odoslali, sa ukladajú do zlo¾ky Odoslané polo¾ky, ak je fu
Ulo¾i» odoslané správy nastavená na Áno. Pozrite si èas» Nastavenia pre 
multimediálne správy na strane 85. Neznamená to ale, ¾e správa bola pr
urèeným adresátom.

Èítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí
Keï vá¹ telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indi

. Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text Multimediálna správa p

Blikanie ikony  znamená, ¾e pamä» multimediálnych správ je plná, pozri
èas» Pamä» multimediálnych správ je plná na strane 65.

1. Stlaète Uká¾, ak si správu chcete prezrie», alebo stlaète Ukonèi, ak si ju c
prezrie» neskôr.
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Keï si neskôr chcete prezrie» prijatú správu: Stlaète Menu a vyberte Správy, 
Multimed. správy a Schránka p.s..
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2. Pomocou posúvacích tlaèidiel mô¾ete prechádza» obsahom správy. Stlaè
Voåby a zobrazí sa zoznam, obsahujúci niektoré z nasledujúcich volieb.

• Zru¹i» správu umo¾òuje zmaza» ulo¾enú správu. 

• Odpoveda» alebo Odpoveda» v¹et., ak chcete na správu odpoveda». Ak
chcete odosla» odpoveï, stlaète Voåby a vyberte Posla».

• Postúpi» na èíslo, Postúpi» na e-mail alebo Postúpi» viacerým, ak chce
posla» správu ïalej.

• Upravi» umo¾òuje upravi» správu. Mô¾ete upravova» iba správy, ktoré
sami vytvorili. Pozrite si èas» Písanie a odosielanie multimediálnych s
na strane 62.

• Detaily správy, ak si chcete prezrie» predmet, veåkos» a typ správy. 

• Detaily, ak si chcete prezrie» podrobné údaje o pripojenom obrázku a
zvuku.

• Zaèa» prezentáciu, ak si chcete prezrie» prezentáciu, pripojenú k sprá

• Ulo¾i» snímku, ak si chcete ulo¾i» obrázok do menu Galéria.

• Ulo¾i» zvuk. klip, ak si chcete ulo¾i» tón zvonenia do menu Galéria.

• Ulo¾i» video klip, ak si chcete ulo¾i» videoklip do menu Galéria.

• Pozrite si aj voåby v menu Galéria v èasti Galéria (Menu 5) na strane 1
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Schránka prijatých správ, zlo¾ka Na odoslanie, Ulo¾ené a Odoslané 
polo¾ky
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Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zlo¾ky Schránka p.s. v subme
Multimed. správy.

Multimediálne správy, ktoré èakajú na odoslanie, sa ukladajú do zlo¾ky Na 
odoslanie v submenu Multimed. správy.

Multimediálne správy, ktoré chcete odosla» neskôr, si mô¾ete ulo¾i» do zlo¾k
Ulo¾ené polo¾ky v submenu Multimed. správy.

Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zlo¾ky Odoslané polo¾ky v 
submenu Multimed. správy, ak je funkcia Ulo¾i» odoslané správy nastavená 
Áno. Pozrite si èas» Nastavenia pre multimediálne správy na strane 85.

Pamä» multimediálnych správ je plná
Keï èaká na prijatie nová multimediálna správa a pamä» pre správy je plná, 
indikátor  a zobrazí sa správa Multim. pamä» plná, ukáza» èakajúcu spr.. 
chcete èakajúcu správu prezrie», stlaète Uká¾. Ak si chcete správu ulo¾i», stl
Voåby, vyberte Ulo¾i» správu a vyma¾te star¹ie správy tak, ¾e vyberiete najsk
zlo¾ku a potom star¹iu správu, ktorá sa má vymaza».

Ak chcete èakajúcu správu zru¹i», stlaète Ukonèi a Áno. Ak stlaèíte Nie, mô¾
správu prezrie».
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Vymazávanie správ
1. Ak chcete vymaza» niektoré textové správy, stlaète Menu a vyberte Správy, 
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Textové správy a Zru¹i» správy.

Ak chcete vymaza» v¹etky správy zo v¹etkých zlo¾iek, vyberte V¹etky sprá
keï sa zobrazí otázka Zru¹i» v¹etky správy vo v¹etkých zlo¾kách?, stlaète O
sa v zlo¾kách nachádzajú nepreèítané správy, telefón sa spýta, èi má vym
aj tieto.

Ak chcete vymaza» niektoré multimediálne správy, stlaète Menu a vyber
Správy, Multimed. správy a Zru¹i» správy.

2. Ak chcete z niektorej zlo¾ky vymaza» v¹etky správy, vyberte túto zlo¾ku a
stlaète OK. Ak sa v zlo¾ke nachádzajú nepreèítané správy, telefón sa spý
má vymaza» aj tieto.

E-mailové správy
Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ mô¾e vá¹ telefón zobrazi» t
Správa poslaná. To znamená, ¾e telefón odoslal va¹u e-mailovú správu na 
e-mailový server. Neznamená to ale, ¾e e-mailovú správa bola prijatá urèen
adresátom. Viac podrobností o slu¾bách elektronickej po¹ty získate od svojh
poskytovateåa slu¾ieb.

Pomocou svojho telefónu mô¾ete písa», odosiela» a èíta» e-mailové správy. 
E-mailové funkcie vá¹ho telefónu mô¾ete vyu¾i» pre podporu ïal¹ích 
kompatibilných e-mailových aplikácií, napríklad e-mailovej aplikácie, ktorú
pou¾ívate v práci alebo doma. Vá¹ telefón podporuje e-mailové servery POP
IMAP4.
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E-mail vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na strane 19.

Aby ste mohli odosiela» a prebera» elektronickú po¹tu, musíte: 
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• Ma» aktívne e-mailové konto a nastavenia e-mailovej slu¾by. Obrá»te sa
poskytovateåa e-mailovej slu¾by po informácie o mo¾nosti zriadenia 
e-mailového konta a o nastaveniach e-mailovej slu¾by. Ak chcete defino
potrebné nastavenia, stlaète Menu a vyberte Slu¾by, Nastavenia a Nasta
spojenia. Pozrite si èas» Manuálne zadanie nastavení slu¾ieb na strane 1

• Aktivova» nastavenia e-mailovej slu¾by, ktoré ste dostali od operátora si
alebo poskytovateåa e-mailovej slu¾by. Ak chcete aktivova» nastavenia, s
Menu a vyberte Správy, E-mail a Nastavenia slu¾by. Pozrite si èas» Voåby
e-mailovú aplikáciu na strane 72.

• Ak chcete definova» nastavenia pre e-mail na svojom telefóne, stlaète M
vyberte Správy, E-mail, Otvori» a Nastavenia. Pozrite si èas» Nastavenia 
e-mailu na strane 70.

Písanie a odosielanie e-mailových správ
Svoje e-mailové správy si mô¾ete napísa» predtým, ne¾ sa pripojíte k e-mail
slu¾be, alebo sa mô¾ete najprv pripoji» k e-mailovej slu¾be a a¾ potom svoje 
napísa» a odosla».

1. Stlaète Menu a vyberte Správy, E-mail, Otvori» a Vytvori» e-mail.

2. Zadajte e-mailovú adresu prijímateåa, stlaète Voåby a vyberte OK. Alebo

Stlaète Voåby a vyberte Håada», ak chcete vyhåada» e-mailovú adresu v 
kontaktoch; potom vyberte OK.

3. Ak chcete, mô¾ete napísa» predmet e-mailovej správy; potom stlaète Vo
vyberte OK.
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4. Napí¹te text e-mailovej správy, pozrite si èas» Písanie textu na strane 41. Poèet 
znakov, ktorý mô¾ete zada», je zobrazený v hornom pravom rohu displeja.
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5. Ak chcete e-mailovú správu odosla», stlaète Voåby a vyberte Posla» e-ma
Vyberte

• Posla» teraz, ak chcete správu odosla» okam¾ite. Ak e¹te nemáte vytv
spojenie s e-mailovou slu¾bou, telefón najskôr vytvorí spojenie a poto
správu odo¹le.

• Posla» neskôr, ak chcete správu odosla» neskôr; správa sa ulo¾í do zlo
odoslanie. Ak budete chcie» správu e¹te upravi» alebo dopísa», mô¾et
ulo¾i» do zlo¾ky Koncepty – vyberte Ulo¾i» koncept.

Keï chcete neskôr odosla» správy: Stlaète Menu a vyberte Správy, E
a Posla» teraz alebo Posla» a vybra».

Naèítanie e-mailových správ z e-mailového konta
Funkcia elektronickej po¹ty vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèn
pamä» na strane 19.

1. Stlaète Menu a vyberte Správy, E-mail, Otvori» a Vybra», ak chcete naèít
e-mailové správy, ktoré boli zaslané do va¹ej e-mailovej schránky.

Alebo:

Stlaète Menu a vyberte Správy, E-mail, Otvori» a Posla» a vybra», ak chce
naèíta» nové e-mailové správy a odosla» e-maily, ulo¾ené v zlo¾ke Na 
odoslanie.

Ak je pamä» správ plná, pred naèítaním nových správ vyma¾te niektoré s
správy.
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2. Telefón vytvorí spojenie s e-mailovou slu¾bou. Poèas naèítania e-mailových 
správ do telefónu sa zobrazuje stavová li¹ta.

ète 

mail, 

eda» 

t, ak 

resu a 

ala.

 

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Stlaète Zvoå, ak si chcete prezrie» novú správu v zlo¾ke Prijaté, alebo stla
Spä», ak si ju chcete prezrie» neskôr.

Keï si chcete neskôr preèíta» správy: Stlaète Menu, vyberte Správy, E-
Otvori» a Prijaté.

4. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete preèíta». 
Nepreèítaná textová správa je oznaèená symbolom .

Napísanie odpovede na e-mailovú správu
1. Poèas èítania alebo prezerania správy mô¾ete stlaèi» Voåby.

Správu, ktorú èítate, mô¾ete napríklad vymaza», odpoveda» na òu, odpov
v¹etkým adresátom, posla» ju ïalej, alebo ju archivova».

2. Vyberte Odpoveda», ak chcete na e-mail odpoveda». Vyberte Pôvodný tex
chcete do odpovede zaradi» pôvodný text, alebo vyberte Prázdny displej.

Keï odpovedáte na e-mail, najskôr potvrïte alebo upravte e-mailovú ad
predmet; potom napí¹te vlastnú odpoveï.

3. Stlaète Voåby a vyberte Posla» e-mail a Posla» teraz, aby sa správa odosl

Zlo¾ky Prijaté, Na odoslanie, Zru¹ené polo¾ky, Odoslané polo¾ky,
Koncepty a Archív
Vá¹ telefón má v menu E-mail nasledujúce zlo¾ky:

• Prijaté pre ukladanie e-mailov, ktoré ste si naèítali zo svojej e-mailovej 
schránky.
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• Na odoslanie pre ukladanie e-mailov, ktoré sa neodoslali, preto¾e ste vybrali 
Posla» neskôr; pozrite si èas» Písanie a odosielanie e-mailových správ na 
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strane 67.

• Zru¹ené polo¾ky pre e-maily, ktoré ste vymazali.

• Odoslané polo¾ky pre ukladanie odoslaných e-mailov.

• Koncepty pre ukladanie nedokonèených e-mailov.

• Archív pre utriedenie a ulo¾enie va¹ich e-mailov.

Nastavenia e-mailu
1. Stlaète Menu a vyberte Správy, E-mail, Otvori» a Nastavenia.

2. Vyberte Pou¾itá schránka, ak si chcete zobrazi» zoznam schránok, potom
prejdite na schránku, ktorú chcete upravi» a vyberte ju.

Máte k dispozícii pä» po¹tových schránok, ktoré mô¾ete pou¾i» pre defino
e-mailových nastavení ukladania a preberania po¹ty vo va¹om telefóne.

3. Vyberte Upravi» schránku a postupne vyberajte jednotlivé nastavenia. Za
v¹etky po¾adované nastavenia podåa údajov, ktoré ste dostali od svojho 
poskytovateåa e-mailovej slu¾by.

• Názov schránky. Zadajte názov, ktorý chcete pou¾i» pre po¹tovú schrá

• E-mailová adresa. Zadajte svoju e-mailovú adresu. 

• Moje meno. Zadajte svoje meno alebo prezývku, ak chcete, aby ju adr
videl.

• Server odosielanej po¹ty (SMTP). Zadajte adresu e-mailového servera
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• Port odosielanej po¹ty (SMTP). Zadajte èíslo portu e-mailového servera pre 
odchádzajúcu po¹tu. Najèastej¹ia ¹tandardná hodnota je 25.

uje 
te 

e 
.

ov. Ak 
 

vým 

 pre 

 

u¾ije 

te 
ho 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

• Pou¾i» autorizáciu SMTP. Ak vá¹ poskytovateå e-mailovej slu¾by vy¾ad
pri odosielaní e-mailov autentifikáciu, zapnite toto nastavenie. Musí
okrem toho definova» svoje Meno u¾ívateåa SMTP a Heslo SMTP.

• Meno u¾ívateåa SMTP. Zadajte u¾ívateåské meno pre odchádzajúc
e-maily; toto meno dostanete od poskytovateåa e-mailovej slu¾by

• Heslo SMTP. Napí¹te svoje heslo pre server odchádzajúcich e-mail
ste heslo neuviedli, mô¾e si telefón vy¾iada» zadanie hesla, keï sa
telefón pripája k e-mailovému kontu.

• Prida» podpis. Potvrïte tento výber, ak chcete, aby sa k va¹im e-mailo
správam pridával preddefinovaný podpis.

• Server prich. po¹ty (POP3/IMAP). Zadajte adresu e-mailového servera
prichádzajúci e-mail (POP3 alebo IMAP4).

• Port prich. po¹ty (POP3/IMAP). Zadajte èíslo portu, ktoré ste dostali od
poskytovateåa e-mailovej slu¾by.

• Meno u¾ívateåa POP3/IMAP. Zadajte u¾ívateåské meno pre prístup k 
po¹tovej schránke. Ak ste nedefinovali svoje Meno u¾ívateåa SMTP, po
e-mailový server namiesto neho toto meno.

• Heslo POP3/IMAP. Zadajte heslo pre prístup k po¹tovej schránke. Ak s
nedefinovali svoje Heslo SMTP, pou¾ije e-mailový server namiesto ne
Heslo POP3/IMAP.
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• Adresa odpovede. Napí¹te e-mailovú adresu, na ktorú chcete prijíma» 
odpovede, ak je iná ne¾ va¹a e-mailová adresa.
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• Typ servera pri- chádzajúcej po¹ty. Vyberte POP3 alebo IMAP4. Ak sú 
podporované oba typy, vyberte IMAP4. Pri zmene typu servera sa zme
èíslo portu pre prichádzajúcu po¹tu.

• Ochranný login APOP. Vyberte Zapnutý, ak si va¹e spojenie vy¾aduje 
¹ifrované prihlásenie, inak nechajte nastavenú hodnotu Vypnutý. Ak 
pochybnosti, obrá»te sa na poskytovateåa slu¾by. Táto voåba sa zobra
iba ak ste ako typ schránky nastavili POP3. Pou¾itie ¹ifrovaného prihl
zvy¹uje bezpeènos» u¾ívateåských mien a hesiel. Nezvy¹uje bezpeèno
samotného spojenia.

• Vybra» e-maily. Uveïte, koåko e-mailov chcete prevzia» pri ka¾dom vý

Voåby pre e-mailovú aplikáciu
Stlaète Menu a vyberte Správy a E-mail. Vyberte

• Nastavenia slu¾by, ak chcete aktivova» nastavenia sie»ového spojenia pr
e-mailovú funkciu. Vyberte Aplikácia, ak chcete aktivova» nastavenia, kt
pou¾ívajú pre e-mailovú aplikáciu, alebo vyberte Predvolené, èím potvrd
e-mailová aplikácia pou¾ije rovnaké nastavenia ako WAP prehliadaè, poz
èas» Manuálne zadanie nastavení slu¾ieb na strane 158. Ak máte pochyb
obrá»te sa na poskytovateåa e-mailovej slu¾by.

• Detaily - tu nájdete ïal¹ie informácie o aplikácii.
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Chat
Upozornenie: Túto funkciu mo¾no pou¾íva» iba v prípade, ¾e ju podporuje operátor 
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va¹ej siete alebo poskytovateå slu¾ieb. Chatové správy mô¾u prijíma» a zobr
iba telefóny, vybavené kompatibilnými funkciami chatu.

Chat je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré s
prená¹ajú cez TCP/IP protokoly on-line adresátom (slu¾ba siete). Vá¹ zoznam
kontaktov ukazuje, kedy sú kontakty na zozname on-line a mô¾u sa zúèastn
chatovej diskusie. Po napísaní a odoslaní správy zostane táto na displeji. Od
sa zobrazí pod va¹ou pôvodnou správou.

Aby ste mohli pou¾íva» chat, musíte si túto slu¾bu objedna». O dostupnosti, 
cenách a mo¾nostiach objednania slu¾by sa informujte u svojho operátora a
poskytovateåa slu¾ieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznaèný identifikát
heslo, ako aj nastavenia pre chat.

O tom, ako definova» potrebné nastavenia pre slu¾bu chatu sa dozviete v èa
Nastavenia pre chat a prezenènú slu¾bu na strane 120.

Kým ste pripojení k chatovej slu¾be, mô¾ete pou¾íva» ostatné funkcie telefó
chatové spojenie je aktívne na pozadí.

Chat vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na strane 19.

Základný postup pri pou¾ívaní chatu
1. O tom, ako vstúpi» do menu chatu (off-line), sa dozviete v èasti Vstup do

Chat na strane 75.

2. O tom, ako sa pripoji» k chatovej slu¾be (on-line), sa dozviete v èasti Prip
a odpojenie od chatovej slu¾by na strane 75.
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3. O tom, ako zaèa» chat s kontaktom, sa dozviete z popisu funkcie Chatové 
kontakty v èasti Zaèatie chatovej diskusie na strane 76.
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O tom, ako si mô¾ete vytvori» svoj vlastný zoznam kontaktov pre chat, sa
dozviete v èasti Kontakty pre chat na strane 80.

4. O tom, ako sa mô¾ete pripoji» k verejnému chatu, sa dozviete z popisu m
Skupiny v èasti Zaèatie chatovej diskusie na strane 76.

O tom, ako sa pripoji» ku skupinovému chatu prostredníctvom pozvánky,
dozviete v èasti Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu na strane 7

O tom, ako si mô¾ete vytvára» vlastné chatové skupiny, alebo sa pripája»
verejným skupinám alebo sa z nich odhlási», sa dozviete v èasti Skupiny n
strane 81.

5. O tom, ako si upravi» vlastné údaje, sa dozviete v èasti Úprava vlastných 
informácií na strane 79.

6. O tom, ako mô¾ete vyhåadáva» u¾ívateåov a skupiny, sa dozviete z popisu
funkcie Håada» v èasti Zaèatie chatovej diskusie na strane 76.

7. O tom, ako si mô¾ete preèíta» správu z nového chatu, sa dozviete v èasti È
prijatej chatovej správy na strane 78.

8. O písaní a odosielaní správ poèas aktívneho chatu sa dozviete v èasti Úèa
chatovej diskusii na strane 79.

9. Ak si chcete prezrie», premenova» alebo vymaza» ulo¾enú chatovú diskus
vyberte Ulo¾ené diskusie v menu Chat.

10.O blokovaní a odblokovaní kontaktov sa dozviete v èasti Blokovanie a 
odblokovanie správ na strane 81.
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11.O tom, ako sa odpoji» od chatovej slu¾by, sa dozviete v èasti Pripojenie a 
odpojenie od chatovej slu¾by na strane 75.
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Vstup do menu Chat
Ak chcete vstúpi» do menu Chat, teda do off-line chatu, stlaète Menu a vyb
Správy a Chat. Mô¾ete si vybra»

• Prihlási» sa, ak sa chcete pripoji» k chatovej slu¾be.

Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k chatovej slu¾be v¾dy, ke
vstúpite do menu Chat, pozrite si èas» Pripojenie a odpojenie od chatove
slu¾by na strane 75.

• Ulo¾ené diskusie, ak si chcete prezrie», vymaza» alebo premenova» diskus
ktoré ste si ulo¾ili v priebehu chatu. Voåbu Ulo¾ené diskusie máte k dispo
poèas pripojenia k chatovej slu¾be.

• Nastavenia WV, ak chcete upravi» nastavenia spojenia pre výmenu chato
správ a prezenènú slu¾bu. Pozrite si èas» Nastavenia pre chat a prezenèn
slu¾bu na strane 120. Voåbu Nastavenia WV máte k dispozícii aj poèas 
pripojenia k chatovej slu¾be.

Pripojenie a odpojenie od chatovej slu¾by
Ak sa chcete pripoji» k chatovej slu¾be, vstúpte do menu Chat a vyberte Prih
sa. Po úspe¹nom pripojení telefónu sa zobrazí správa Prihlásený.

Tip: Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k chatovej slu¾be,
vstúpite do menu Chat, pripojte sa k chatovej slu¾be, vyberte Moje 
informácie, Automatický login a Pri zaèatí chatu.

Ak sa chcete odpoji» od chatovej slu¾by, vyberte Odhlási» sa.
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Zaèatie chatovej diskusie
Vstúpte do menu Chat a pripojte sa k chatovej slu¾be. Mô¾ete si vybra»
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• Diskusie, ak si poèas aktívneho chatového spojenia chcete prezrie» zozna
nových a sledovaných chatov alebo pozvánok do chatov. Prejdite na 
po¾adovanú správu a stlaète Voåby. Vyberte Èíta» pozvanie, ak si chcete 
preèíta» pozvánku, alebo Otvori», ak si chcete preèíta» správu.

 oznaèuje nové a  preèítané chatové správy.

 oznaèuje nové a  preèítané správy skupín.

 oznaèuje pozvánky.

• Chatové kontakty obsahuje kontakty, ktoré ste si doplnili z pamäti konta
telefónu. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete vies» chat, stlaète Voåby a
vyberte Chat.

Ak ste od kontaktu dostali novú správu, signalizuje ju symbol .

 oznaèuje on-line a  off-line kontakty v pamäti kontaktov telefónu

 oznaèuje zablokovaný kontakt, pozrite si èas» Blokovanie a odblokov
správ na strane 81.

O tom, ako pridáva» nové kontakty, sa viac dozviete v èasti Kontakty pre 
na strane 80.

• Skupiny a Verejné skupiny. Zobrazí sa oznam zálo¾iek s odkazmi na verej
skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateå slu¾ieb. A
chcete zaèa» chatovú diskusiu, prejdite na niektorú skupinu, stlaète Voåb
vyberte Pripoji» sa. Zadajte svoje krycie meno, ktoré chcete pou¾íva» ako
prezývku v diskusii. Po úspe¹nom zapojení do diskusie skupiny zobrazí te
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správu Pripojený ku skupine: a názov skupiny, a budete sa môc» zapoji» do 
chatovej diskusie skupiny. O tom, ako si vytvori» privátnu skupinu, sa dozviete v 
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èasti Skupiny na strane 81.

• Håada» a vyberte U¾ívatelia alebo Skupiny, ak chcete vyhåada» v sieti ïal
úèastníkov chatu alebo verejné diskusné skupiny.

• Ak vyberiete U¾ívatelia, budete môc» vyhåadáva» úèastníkov podåa 
telefónneho èísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena.

• Ak vyberiete Skupiny, budete môc» vyhåada» skupinu podåa èlena sku
názvu skupiny, témy alebo identifikaèného èísla.

Ak chcete zaèa» chat, keï sa vám podarilo nájs» håadaného úèastníka ale
skupinu, stlaète Voåby a vyberte Chat alebo Pripoji» sa.

• O tom, ako mô¾ete zaèa» chat z adresára Kontakty, sa dozviete v èasti 
Zobrazenie vy¾iadaných kontaktov na strane 99.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu
Keï máte vytvorené spojenie s chatovou slu¾bou a dostanete novú pozvánk
chatu, zobrazí sa v pohotovostnom re¾ime správa Prijaté nové pozvanie. Stla
Èítaj, ak si pozvanie chcete preèíta».

Ak dostanete viac ne¾ jedno pozvanie, zobrazí sa text Prijaté nové pozvania:
poèet prijatých správ. Stlaète Èítaj, prejdite na pozvánku, ktorú si chcete po
stlaète Voåby a vyberte Èíta» pozvanie. Stlaète Voåby a vyberte

• Prija», ak sa chcete zapoji» do diskusie v príslu¹nej privátnej skupine. Zad
svoje krycie meno, ktoré chcete pou¾íva» ako prezývku v chatovej diskusi
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úspe¹nom zapojení do diskusie zobrazí telefón správu Pripojený ku skupine: a 
názov skupiny.
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• Odmietnu» a mô¾ete napísa» dôvod svojho odmietnutia.

• Zru¹i», ak chcete pozvánku vymaza».

Èítanie prijatej chatovej správy
Keï máte vytvorené spojenie s chatovou slu¾bou a dostanete novú správu, k
nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom re¾im
správa Nová okam¾itá správa. Stlaète Èítaj, ak si správu chcete preèíta».

• Ak dostanete viac ne¾ jednu správu, zobrazí sa text Nové okam¾ité správ
poèet prijatých správ. Stlaète Èítaj, prejdite na správu, ktorú si chcete po
stlaète Voåby a vyberte Otvori».

Nové správy, prijaté poèas aktívneho chatového spojenia, sa nachádzajú v z
Diskusie v menu Chat. Ak ste dostali chatovú správu od osoby, ktorej kontak
informácie sa nenachádzajú vo va¹om zozname chatových kontaktov v subm
Chatové kontakty, zobrazí sa ID èíslo odosielateåa. Ak sa kontaktné údaje te
osoby nachádzajú v pamäti kontaktov telefónu a telefón ich rozpozná, zobr
meno osoby. Ak si chcete ulo¾i» nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamät
kontaktov telefónu, stlaète Voåby a vyberte

• Ulo¾i» kontakt a uveïte meno osoby. Kontakt sa ulo¾í do pamäti telefónu

• Prida» ku kontakt., vyberte z pamäti kontaktov telefónu kontakt, ku ktoré
chcete prida» nový údaj, a stlaète Pridaj.
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Úèas» v chatovej diskusii
Zapojte sa do skupiny alebo zaènite chat, a mô¾ete hneï zaèa» písa» svoju správu 
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(alebo stlaète Voåby a vyberte Písa» správu, keï chcete napísa» správu).

Tip: Ak poèas chatu dostanete novú správu od osoby, ktorá nie je 
úèastníkom chatovej diskusie, zobrazí sa v hornej èasti displeja indik

.

Napí¹te svoju správu a stlaète Voåby; budete ma» k dispozícii niektoré z 
nasledujúcich volieb:

• Posla» - umo¾òuje odosla» správu sieti. K správe sa pridá va¹e krycie men

Tip: Po dopísaní mô¾ete správu rýchlo odosla» stlaèením .

•Ukáza» diskusiu vám umo¾òuje pozrie» si prebiehajúcu diskusiu.
chcete chatovú diskusiu ulo¾i», stlaète Ulo¾ a zadajte meno diskusie.

• Ulo¾i» kontakt: pozrite si èas» Èítanie prijatej chatovej správy na strane 7

• Prida» ku kontakt.: pozrite si èas» Èítanie prijatej chatovej správy na stra

• Èlenovia skupiny zobrazí zoznam èlenov vybranej privátnej skupiny, ktor
vytvorili.

• Skonèi» diskusiu vám umo¾òuje ukonèi» svoju úèas» v prebiehajúcej disku

• Slovník: pozrite si èas» Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania text
strane 41.

Úprava vlastných informácií
Vstúpte do menu Chat a pripojte sa k chatovej slu¾be. Vyberte Moje informá
si chcete prezrie» a upravi» svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno. Vyb
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Dostupnos» a Pre v¹etkých alebo Pre kontakty (alebo Zda» sa off-line) aby v¹etci 
ostatní úèastníci chatu alebo iba úèastníci z vá¹ho zoznamu chatových kontaktov 
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videli, ¾e ste on-line, keï sa pripojíte k chatovej slu¾be. Po pripojení k chato
slu¾be oznaèuje indikátor  ¾e ste on-line, a indikátor  ¾e nie ste viditeå
ostatných úèastníkov.

Kontakty pre chat
Kontakty z pamäti kontaktov svojho telefónu mô¾ete prida» do zoznamu 
chatových kontaktov.

Pripojte sa k chatovej slu¾be, vyberte Chatové kontakty a

• ak chcete prida» kontakt, stlaète Voåby a vyberte Prida» kontakt, alebo, a
nemáte e¹te ¾iadne chatové kontakty, stlaète Pridaj. Zo zoznamu kontak
pridajte meno, ktoré chcete prida» do zoznamu chatových kontaktov. Po
pridaní kontaktu zobrazí telefón správu Pridané do chatových kontaktov
meno kontaktu.

Prejdite na niektorý kontakt, stlaète Voåby, a vyberte

• Chat, ak chcete zaèa» chat.

• Info o kontakte, ak si chcete prehliada» údaje, zaznamenané k vybraném
kontaktu. Ak chcete údaje upravi», pozrite si èas» Úprava a vymazávanie ú
o kontaktoch na strane 95.

• Zablokov. kontakt (alebo Odblokov. kontakt), ak chcete zablokova» (resp.
odblokova») správy od vybraného kontaktu.

• Prida» kontakt, ak chcete prida» nový kontakt z pamäti kontaktov telefón



81

• Odstráni» kontakt, ak chcete odstráni» kontakt zo zoznamu chatových 
kontaktov.
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Blokovanie a odblokovanie správ
Pripojte sa k chatovej slu¾be a vyberte Diskusie alebo Chatové kontakty. Zo 
zoznamu kontaktov vyberte kontakt, správy od ktorého chcete zablokova». S
Voåby, vyberte Zablokov. kontakt a stlaèením OK zablokovanie potvrïte.

Ak chcete správy odblokova», pripojte sa k chatovej slu¾be a vyberte Zoznam
blokovan.. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokova», a stlaè
Odblokuj.
Správy mô¾ete odblokova» aj zo zoznamu kontaktov, pozrite si èas» Kontakt
chat na strane 80.

Skupiny
Mô¾ete vytvára» vlastné privátne skupiny pre chatové diskusie, alebo pou¾i»
verejné skupiny, ak to umo¾òuje poskytovateå slu¾ieb. Privátne skupiny exis
iba poèas jedinej chatovej diskusie. K privátnej skupine mô¾ete prida» iba on
kontakty, ktoré sa nachádzajú vo va¹om zozname kontaktov a teda aj v pam
kontaktov telefónu, pozrite si èas» Ukladanie mien a telefónnych èísel (Prida
kontakt) na strane 91. 

Verejné skupiny

Mô¾ete si ulo¾i» zálo¾ky s odkazmi na verejné skupiny, ktorých zoznam mô¾
udr¾iava» vá¹ poskytovateå slu¾ieb. Pripojte sa k chatovej skupine, vyberte Sk
a Verejné skupiny. Stlaète Voåby a vyberte

• Pripoji» sa, a ak nie ste èlenom skupiny, zadajte svoje krycie meno.
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• Odstráni» skupinu, ak chcete vymaza» skupinu zo svojho zoznamu skupín.

• Håada» skupiny, ak chcete vyhåada» skupinu podåa èlena skupiny alebo jej 
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názvu, témy, èi identifikaèného èísla.

Vytvorenie privátnej skupiny
Pripojte sa k chatovej slu¾be, vyberte Skupiny a Vytvori» skupinu. Zadajte ná
skupiny a potom svoje krycie meno, ktoré budete pou¾íva» ako svoju prezývk
tejto skupine. V inej skupine mô¾ete pou¾i» iné krycie meno. Stlaète Pridaj a
zobrazí sa zoznam kontaktov. Vyberte zo zoznamu kontaktov meno, ktoré ch
prida» na zoznam privátnej skupiny. Ak chcete do zoznamu prida» ïal¹ie kon
stlaète Voåby a vyberte Prida» èlena a vyberte ïal¹ie meno.

Ak chcete niektoré meno zo zoznamu privátnej skupiny odstráni», stlaète  V
vyberte Odstráni» èlena.

Novým èlenom, ktorých ste pridali do skupiny, musíte odosla» pozvánku: stl
Voåby a vyberte Posla» pozvanie. Keï telefón zobrazí Pozvanie:, napí¹te text
pozvánky.

Z pamäti kontaktov telefónu mô¾ete vybra» iba on-line kontakty, oznaèené 
symbolom . Off-line kontakty sú oznaèené symbolom .

Odkazy
Odkazová schránka je slu¾ba siete a budete si ju pravdepodobne musie» obje
Ïal¹ie informácie a èíslo odkazovej schránky si vy¾iadajte od svojho poskyto
slu¾ieb.

Stlaète Menu a vyberte Správy a Odkazy. Vyberte
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• Poèúva» odkazy, ak chcete zavola» na èíslo odkazovej schránky, ktoré ste ulo¾ili 
v menu Èíslo odkazovej schránky.
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Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (slu¾ba siete), mô¾e ma» ka¾dá li
vlastné èíslo odkazovej schránky. Pozrite si èas» Nastavenia hovoru na st
116.

• Èíslo odkazovej schránky, ak chcete zada», vyhåada» alebo upravi» èíslo s
odkazovej schránky; stlaèením OK èíslo ulo¾te.

Ak to sie» umo¾òuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlaèením
Poèúvaj zavoláte na èíslo svojej odkazovej schránky.

Tip: Svoju odkazovú schránku mô¾ete zavola» stlaèením a pridr¾aním
.

Info správy
Slu¾ba info správ je slu¾ba siete, ktorá vám umo¾òuje prijíma» od poskytova
slu¾by správy na rozlièné témy. Takýmito správami mô¾u by» napríklad správ
poèasí alebo dopravnej situácií. Informácie o dostupnosti, témach a èíslach 
príslu¹ných tém si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Nastavenia správ
Nastavenia správ ovplyvòujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania

Nastavenia pre textové a e-mailové správy
1. Stlaète Menu a vyberte Správy, Nastavenia správ, Textové správy a Profi

poslaní.
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2. Ak va¹a SIM karta podporuje viac ne¾ jeden profilový súbor správ, vyberte 
súbor, ktorý chcete zmeni». 
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• Èíslo centra správ umo¾òuje ulo¾i» telefónne èíslo centra správ, ktoré
potrebné pre odosielanie textových správ. Toto èíslo dostanete od svo
poskytovateåa slu¾ieb.

• Vyberte Formát správ, ak chcete nastavi» typ správ: Text, E-mail, Page
alebo Fax.

• Vyberte Platnos» správy, ak chcete nastavi» dobu, poèas ktorej sa sie»
pokú¹a» doruèi» va¹u správu.

• Pre správy typu Text vyberte Predvolené èíslo príjemcu, ak chcete ulo¾
èíslo, na ktoré sa ¹tandardne budú posiela» správy s týmto profilom.

Pre správy typu E-mail vyberte E-mailový server, ak chcete ulo¾i» tele
èíslo e-mailového servera.

• Vyberte Výpisy o doruèení, ak si chcete od siete vy¾iada» zasielanie výp
doruèení va¹ich správ (slu¾ba siete).

• Vyberte Pou¾i» GPRS a nastavte Áno, ak chcete nastavi» GPRS ako 
preferovaný nosiè SMS. Zároveò nastavte Spojenie GPRS na V¾dy onli
pozrite si èas» (E)GPRS spojenie na strane 114.

• Vyberte Odpoveï cez to isté centrum, ak chcete umo¾ni» príjemcovi v
správy, aby vám poslal odpoveï cez va¹e centrum správ (slu¾ba siete)

• Vyberte Premenova» profil pri poslaní, ak chcete zmeni» meno vybran
profilu správ. Profilové súbory správ sa zobrazujú iba ak va¹a SIM kar
podporuje viac ne¾ jeden takýto súbor.



85

Prepisovanie star¹ích správ
Keï sa pamä» textových správ naplní, telefón nemô¾e prijíma» ani odosiela» nové 
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správy. Mô¾ete v¹ak nastavi», aby telefón automaticky nahrádzal star¹ie tex
správy v zlo¾kách Schránka p.s. a Odoslané polo¾ky novými správami.

Stlaète Menu a vyberte Správy, Nastavenia správ, Textové správy a Prepis v 
laných polo¾kách alebo Prepis v schránke prijatých správ. Vyberte Povolený,
chcete, aby telefón prepisoval star¹ie textové správy v zlo¾ke Odoslané polo
resp. v zlo¾ke Schránka p.s..

Nastavenia pre multimediálne správy
Nastavenia spojenia pre multimediálnu slu¾bu mô¾ete dosta» od svojho ope
alebo poskytovateåa slu¾ieb vo forme inteligentnej (OTA) správy. O prijíman
nastavení vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v èasti Slu¾ba OTA
nastavení na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

Stlaète Menu a vyberte Správy, Nastavenia správ a Multimed. správy. Vyber

• Ulo¾i» odoslané správy. Nastavte Áno, ak chcete, aby telefón ukladal odo
multimediálne správy do zlo¾ky Odoslané polo¾ky. Ak nastavíte Nie, odos
správy sa nebudú uklada».

• Výpisy o doruèení, ak si chcete od siete vy¾iada» zasielanie výpisov o doru
va¹ich správ (slu¾ba siete).

• Zmen¹i» rozmery snímky, ak chcete definova» veåkos» obrázku, ktorá sa p
pri jeho vlo¾ení do multimediálnej správy.
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• Povoli» multi- mediálny príjem. Nastavte pou¾itie multimediálnej slu¾by na 
Nie, Áno alebo V domácej sieti. Ak vyberiete V domácej sieti, nebudete môc» 
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prijíma» multimediálne správy, keï sa budete nachádza» mimo svojej do
siete. ©tandardné nastavenie je V domácej sieti.

• Prichádzajúce mul- timediálne správy. Nastavte Vybra», ak chcete nastav
telefón, aby automaticky preberal novoprijaté multimediálne správy, ale
vyberte Odmietnu», ak nechcete prijíma» multimediálne správy. Toto 
nastavenie sa nezobrazuje, keï je funkcia Povoli» multi- mediálny príjem
nastavená na Nie.

• Nastavenia spojenia, ak chcete definova» nastavenia spojenia pre preber
multimediálnych správ. Najskôr vyberte Aktívne multime- diálne nastave
aktivujte súbor nastavení, do ktorého chcete ulo¾i» nastavenia spojenia. 
Vyberte Upravi» aktívne multim.nastavenia a upravte aktívne nastavenia

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte v¹etky po¾adované ú
Nastavenia si vy¾iadajte od operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb.

• Názov nastavení. Zadajte nový názov súboru nastavení a stlaète OK.

• Domovská stránka. Zadajte adresu domovskej stránky poskytovateåa s
ktorú chcete pou¾i», stlaèením  mô¾ete vlo¾i» bodku, a stlaète O

• Proxy servery. Vyberte Aktivova» alebo Deaktivova».

• Ak ste aktivovali proxy servery, mô¾ete vybra» Primárny proxy server a
Sekundárny proxy server, a upravi» príslu¹né nastavenia.

• Nosiè dát. Vyberte GPRS.

• Nastavenia nosièa umo¾òuje definova» nastavenia pre vybraný nosiè
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• Miesto prístupu GPRS. Zadajte meno prístupového bodu, cez ktorý sa 
bude vytvára» spojenie s GPRS sie»ou, a stlaète OK.
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• Typ autentifikácie. Vyberte Ochranná alebo Normálna.

• Meno u¾ívateåa. Zadajte u¾ívateåské meno a stlaète OK.

• Heslo. Zadajte heslo a stlaète OK.

• Povoli» reklamy. Mô¾ete povoli» alebo zakáza» prijímanie reklamy. Toto 
nastavenie sa nezobrazuje, keï je funkcia Povoli» multi- mediálny príjem
nastavená na Nie.

Nastavenie veåkosti písma
Ak chcete nastavi» veåkos» písma pre èítanie a písanie správ, stlaète Menu a
vyberte Správy, Nastavenia správ, Iné nastavenia a Veåkos» písma.

Príkazy pre slu¾by
Stlaète Menu a vyberte Správy a Príkazy na slu¾bu. Tu mô¾ete zadáva» po¾ia
na slu¾by (známe tie¾ ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sie»
slu¾ieb, a odosiela» ich svojmu poskytovateåovi slu¾ieb.

■ Register (Menu 2)
Telefón zaznamenáva telefónne èísla neprijatých a prijatých 
hovorov a volané èísla, ako aj pribli¾nú dµ¾ku va¹ich hovorov.

Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje s
telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sie»ou.
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Keï v menu Neprijaté hovory, Prijaté hovory alebo Volané èísla stlaèíte Voåby, 
budete si môc» prezrie» napríklad dátum a èas volania, upravi» alebo vymaza» 
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telefónne èíslo zo zoznamu, ulo¾i» èíslo do adresára Kontakty, alebo odosla»
èíslo správu.

Zoznamy posledných hovorov
Stlaète Menu a vyberte Register a potom vyberte

• Neprijaté hovory, ak si chcete prezrie» zoznam posledných 20 telefónnyc
èísel, z ktorých sa vám niekto pokú¹al dovola» (slu¾ba siete). Èíslo pred (m
alebo) telefónnym èíslom informuje o poète pokusov o volanie od príslu¹
volajúceho.

Tip: Keï sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, m
stlaèením Zoznam otvori» zoznam telefónnych èísel. Prejdite na è
na ktoré chcete zavola» spä», a stlaète .

• Prijaté hovory, ak si chcete prezrie» zoznam posledných 20 telefónnych è
ktorých ste naposledy prijali hovor (slu¾ba siete).

• Volané èísla, ak si chcete prezrie» zoznam dvadsiatich telefónnych èísel, 
ktoré ste naposledy volali alebo sa pokú¹ali vola».

Tip: V pohotovostnom re¾ime otvoríte zoznam posledných volaný
èísel jedným stlaèením . Prejdite k po¾adovanému èíslu aleb
menu a stlaèením  ho zavolajte.

• Zru¹i» zoznam posledných hovorov, ak chcete vymaza» zoznamy posledn
hovorov. Vyberte si, èi chcete vymaza» v¹etky telefónne èísla v zozname 
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posledných hovorov, alebo iba èísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých 
hovorov alebo volaných èísel. Túto operáciu nemo¾no odvola».
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Poèítadlá tarifných jednotiek a èasu hovorov
Poznámka: Skutoèná cena, fakturovaná za hovory a slu¾by va¹ím poskytova
slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fak
daní ap.

Stlaète Menu a vyberte Register a potom vyberte

• Trvanie hovoru, a budete si môc» postupne zobrazi» pribli¾nú dµ¾ku 
prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekun
Na vynulovanie meraèov èasu hovorov je potrebný bezpeènostný kód.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (slu¾ba siete), bude ma» ka¾dá li
vlastné poèítadlá dµ¾ky hovorov. Zobrazujú sa poèítadlá linky, ktorú máte
nastavenú. Pozrite si èas» Nastavenia hovoru na strane 116.

• Poèítadlo dát GPRS. Postupne si mô¾ete prehliadnu» mno¾stvo dát, prija
odoslaných v poslednom spojení, úhrnné mno¾stvo prijatých a odoslanýc
a budete tie¾ môc» vynulova» poèítadlá. Poèítadlá zaznamenávajú mno¾
dát v bajtoch. Na vynulovanie poèítadiel je potrebný bezpeènostný kód.

• Meraè èasu spojenia GPRS. Postupne si mô¾ete prehliadnu» dµ¾ku posled
GPRS spojenia a súhrnnú dµ¾ku GPRS spojení. Meraèe èasu mô¾ete aj 
vynulova». Na vynulovanie meraèov èasu je potrebný bezpeènostný kód.
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■ Kontakty (Menu 3)
Mená a telefónne èísla (kontakty) si mô¾ete uklada» do pamäti 
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telefónu a do pamäti SIM karty.

• Do pamäti telefónu mô¾ete vlo¾i» a¾ 500 mien s èíslami a textovými 
poznámkami ku ka¾dému menu. Pre urèitý poèet mien mô¾ete ulo¾i» aj 
obrázok. Poèet mien, ktoré mô¾ete ulo¾i», závisí od dµ¾ky mien a od poètu
dµ¾ky telefónnych èísel a textových polo¾iek.

Adresár Kontakty vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä
strane 19.

• Telefón podporuje SIM karty, na ktoré mo¾no ulo¾i» do 250 mien a telefó
èísel. Mená a telefónne èísla, ulo¾ené v pamäti SIM karty, sú oznaèené 
symbolom .

U dynamických kontaktov (prezenèná slu¾ba) mô¾ete zverejni» svoj aktuáln
dostupnosti, aby bol prístupný ka¾dému, kto má prístup k tejto slu¾be a kto 
informáciu vy¾aduje. Stav dostupnosti mô¾ete takisto zisti» pre ka¾dý z kont
pre ktorý ste si takúto informáciu vy¾iadali, a to v menu Vy¾iadané mená, ak
zobrazení detailov mena v adresári Kontakty.

Výber nastavení pre Kontakty
Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Nastavenia. Vyberte

• Voåba pamäti, ak chcete vybra», ktorá pamä» sa má pou¾íva» pre va¹e kon
Ak chcete, aby sa mená a telefónne èísla vyhåadávali v oboch pamätiach
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kontaktov, vyberte Telefón a SIM. Mená a telefónne èísla sa v tomto prípade 
budú uklada» do pamäti telefónu.

, èísla 

 

cu 

 textu 

sti 

íslo. 

» 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

• Zobrazenie Kontaktov, ak chcete nastavi», ako sa budú zobrazova» mená
a obrázky, ulo¾ené v Kontaktoch.

• Stav pamäti, ak si chcete pozrie», koåko miesta je k dispozícii vo vybranej
pamäti kontaktov.

Ukladanie mien a telefónnych èísel (Prida» kontakt)
Mená a èísla sa budú uklada» do pou¾ívanej pamäti, pozrite si predchádzajú
èas» Výber nastavení pre Kontakty.

1. Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Prida» kontakt.

2. Zadajte meno a stlaète OK. Pozrite si èas» Pou¾itie tradièného vkladania
na strane 43.

3. Vlo¾te telefónne èíslo a stlaète OK. O vkladaní èísel sa viac dozviete v èa
Volanie na strane 37.

4. Po ulo¾ení mena a èísla stlaète Koniec.

Tip: Rýchle ukladanie V pohotovostnom re¾ime navoåte telefónne è
Stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Napí¹te meno a stlaète OK a Koniec.

Ukladanie viacerých èísel a textových polo¾iek s menom
Do vnútornej pamäti telefónu pre kontakty mô¾ete s ka¾dým menom uklada
rozlièné typy telefónnych èísel a krátkych textových polo¾iek.



92

Prvé ulo¾ené telefónne èíslo sa automaticky nastaví ako predvolené a oznaèuje ho 
rámik okolo indikátora typu èísla, napríklad . Keï v adresári Kontakty 
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vyberiete meno, napríklad aby ste príslu¹nej osobe zavolali, pou¾ije sa predv
èíslo, pokiaå nevyberiete iné èíslo.

1. Skontrolujte, ¾e pou¾ívaná pamä» je buï Telefón alebo Telefón a SIM. Po
èas» Výber nastavení pre Kontakty na strane 90.

2. Do zoznamu mien a telefónnych èísel vstúpite v pohotovostnom re¾ime 
stlaèením .

3. Prejdite k menu, ulo¾enému vo vnútornej pamäti telefónu, ku ktorému c
doplni» nové èíslo alebo textový záznam, a stlaète Detaily.

4. Stlaète Voåby a vyberte Prida» èíslo alebo Prida» detail.

5. Ak chcete prida» èíslo alebo iný údaj, vyberte jeden z èíselných, resp. text
typov.

• Ak vyberiete textový typ ID u¾ívateåa:

Vyberte Håada», ak chcete vyhåada» ID podåa telefónneho èísla mobilu
e-mailovej adresy na serveri operátora alebo poskytovateåa slu¾ieb, a
pripojený k prezenènej slu¾be. Pozrite si èas» Moja prítomnos» na stra
Ak sa nájde iba jedno ID, automaticky sa ulo¾í. V opaènom prípade, ak
chcete ID ulo¾i», stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i».

Ak chcete ID sami zapísa», vyberte Zada» ID ruène. Zadajte ID a stlaèe
OK ho ulo¾te.
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Ak chcete zmeni» typ èísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu 
volieb Zmeni» typ. Upozoròujeme, ¾e nemô¾ete zmeni» typ ID u¾ívateåa, ktoré 

ená.
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Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

sa nachádza v zozname Chatové kontakty alebo v zozname Vy¾iadané m

Ak chcete nastavi» vybrané èíslo ako predvolené, vyberte Predvoli».

6. Navoåte èíslo alebo zadajte text a stlaèením OK ho ulo¾te.

7. Stlaèením Spä» a Ukonèi sa vrátite do pohotovostného re¾imu.

Pridanie obrázku k menu alebo èíslu v adresári Kontakty
K menu alebo èíslu, ulo¾enému vo vnútornej pamäti telefónu, mô¾ete prida»
obrázok v podporovanom formáte.

V pohotovostnom re¾ime stlaète , prejdite ku kontaktu, ku ktorému ch
prida» obrázok, a stlaète Detaily. Stlaète Voåby a vyberte Prida» snímku. Tele
otvorí zoznam zlo¾iek v menu Galéria. Prejdite na po¾adovaný obrázok, stla
Voåby a vyberte Ulo¾i» do kontakt.. Kópia obrázku sa pridá ku kontaktu.

Vyhåadanie kontaktu
1. Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Håada», alebo, ak chcete rýchlo nájs»

kontaktu, stlaète v pohotovostnom re¾ime . 

2. Do okienka, ktoré sa otvorí, mô¾ete zada» niekoåko prvých písmen mena,
håadáte. 

Stláèaním  a  sa mô¾ete pohybova» v zozname mien, a stláèan
a  presúva» kurzor vo vyhåadávacom okienku.
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3. Prejdite na håadané meno kontaktu a stlaète Detaily. Postupne si mô¾ete 
prehliada» údaje, zaznamenané k vybranému kontaktu.
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V závislosti od nastavenia Zobrazenie Kontaktov v èasti Výber nastavení 
Kontakty na strane 90 sa budú vy¾iadané kontakty zobrazova» odli¹ne. B
zobrazova» buï iba indikátor dostupnosti, alebo indikátor dostupnosti, o
logo a stavová správa. Stlaète Detaily a zobrazia sa v¹etky stavové inform

Tip: Zobrazenie kontaktu. Ak si chcete rýchlo prezrie» niektoré men
spolu s predvoleným èíslom, pri prechádzaní zoznamom mien kontak
tomto mene stlaète a pridr¾te .

Ak si chcete zobrazi» úplný text stavovej správy, pri prechádzaní zozn
mien kontaktov stlaète Detaily a stlaète a 
pridr¾te  na po¾adovanom dynamickom kontakte.

Vymazávanie kontaktov
Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Zru¹i», ak chcete vymaza» kontakty a v¹e
nimi spojené údaje.

• Ak chcete vymazáva» kontakty po jednom, vyberte Po jednom a prejdite 
meno, ktoré chcete vymaza». Stlaète Zru¹ a potvrïte vymazanie stlaèení

Ak má kontakt ID v zoznamoch Chatové kontakty alebo Vy¾iadané mená
zobrazí sa pred vymazaním kontaktu upozornenie Informácie o prítomno
budú zru¹ené.
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• Ak chcete naraz vymaza» v¹etky kontakty, vyberte Zru¹i» v¹etky a potom 
prejdite na príslu¹nú pamä» kontaktov, Telefón alebo SIM karta, a stlaète Zru¹. 
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Stlaète OK a potvrïte vymazanie zadaním bezpeènostného kódu.

Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch
Vyhåadajte kontakt, ktorého údaje chcete upravi» alebo vymaza», a stlaète D
Podåa toho, èo chcete upravi» alebo vymaza», prejdite na meno, èíslo, textov
polo¾ku alebo obrázok, a stlaète Voåby.

• Ak chcete upravi» meno, èíslo, textovú polo¾ku alebo zmeni» obrázok, vy
Upravi» meno, Upravi» èíslo, Upravi» detail, resp. Zmeni» snímku.

Upozoròujeme, ¾e nemô¾ete upravi» alebo vymaza» ID u¾ívateåa, ktoré sa
nachádza v zozname Chatové kontakty alebo v zozname Vy¾iadané men

• Ak chcete vymaza» èíslo alebo textovú polo¾ku, vyberte Zru¹i» èíslo resp.
detail. 

• Ak chcete odstráni» obrázok, pripojený ku kontaktu, vyberte Zru¹i» snímk
vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z men
Galéria.

Moja prítomnos»
Prezenèná slu¾ba (slu¾ba siete) vám poskytuje roz¹írené komunikaèné slu¾b
ktoré mô¾ete vyu¾íva» spoloène napríklad so svojou rodinou, priateåmi a kole
Mô¾ete zverejni» svoj aktuálny prezenèný stav pre ostatných, ktorí majú prís
tejto slu¾be a ktorí si takúto informáciu vy¾iadajú. Vy¾iadané informácie sa 
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zobrazujú v zozname Vy¾iadané mená v adresári Kontakty u¾ívateåa. Mô¾ete si 
vybra», o ktoré informácie sa chcete deli» s ostatnými, upravi» si tieto informácie, a 
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mô¾ete tie¾ kontrolova» zoznam åudí, ktorí si mô¾u prezera» va¹e prezenèné
informácie.

O dostupnosti prezenènej slu¾by sa informujte u svojho sie»ového operátora
poskytovateåa slu¾ieb. Aby ste mohli ostatným poskytnú» svoje prezenèné 
informácie, musíte sa najskôr spoji» s prezenènou slu¾bou. Ostatní u¾ívatelia
potrebova» prístup k prezenènej slu¾be a kompatibilný telefón, aby si mohli 
prehliadnu» va¹e prezenèné informácie.

Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Moja prítomn.. Vyberte

• Spoji» (alebo Odpoji»), ak sa chcete spoji» so slu¾bou (alebo sa od nej odp

• Moja aktuálna prítomnos», ak chcete zmeni» svoj prezenèný stav. Vybert

• Ukáza» aktuálnu prítomnos» a vyberte Privátna prítomn. alebo Verejn
prítomn., ak si chcete pozrie» svoj aktuálny súkromný alebo verejný st

• Moja dostupnos», ak chcete nastavi» svoj stav dostupnosti na Dostup
(oznaèuje ho symbol ), alebo na Zaneprázdnený (oznaèuje ho symb
alebo na Nedostupný (oznaèuje ho symbol ).

• Správa o mojej prítomnosti a napí¹te text, ktorý sa má zobrazi» ostatn
osobám, alebo stlaète Voåby a vyberte Predo¹lé správy a nastavte ako
stavovú správu niektorú zo star¹ích správ.

• Moje logo prítomnosti, ak si chcete vybra» ¹tandardné logo stavu 
dostupnosti alebo si vyberte vlastné logo zo zlo¾ky Grafika v galérii.
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• Ukáza», ak chcete vybra» skupiny, ktorým chcete alebo nechcete sprístupni» 
svoje prezenèné informácie. Vyberte Privát. a verejným, Privátnym alebo 
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Nikomu.

• Aktuálni úèastníci a vyberte

• Aktuálnym, ak chcete vidie» v¹etky osoby, ktoré si vy¾iadali va¹e prez
informácie.

• Zozn. privátnych, ak si chcete pozrie» zoznam osôb, ktoré majú povol
prezera» si va¹e osobné prezenèné informácie.

•  Zozn. blokovaných, ak si chcete prezrie» v¹etky osoby, ktorým ste 
zablokovali prístup k va¹im prezenèným informáciám.

• Nastavenia a vyberte

• Ukáza» aktuálnu prít.v stave kåudu, ak chcete, aby sa aktuálny stavový
indikátor zobrazoval v pohotovostnom re¾ime.

• Synchronizova» s profilmi, ak chcete nastavi», aby sa Správa o mojej 
prítomnosti a Moja dostupnos» aktualizovali manuálne alebo automa
cez ich prepojenie s nastaveným profilom. Pozrite si aj èas» Profily na 
106. Upozoròujeme, ¾e s profilom nemô¾ete prepoji» upravené stavov

• Typ spojenia, ak chcete vybra», èi sa má telefón po zapnutí automatic
pripoji» k slu¾be.

• Nastavenia WV, pozrite si èas» Nastavenia pre chat a prezenènú slu¾bu n
strane 120. 
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Vy¾iadané kontakty
Mô¾ete si vytvori» zoznam kontaktov, o prezenènom stave ktorých chcete by» 
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informovaní. Informácie si mô¾ete prezrie», ak vám kontakt prezeranie povo
kontakt alebo sie» prezeraniu nebráni. Tieto vy¾iadané kontakty si mô¾ete p
buï pri prechádzaní zoznamom kontaktov alebo v menu Vy¾iadané mená.

Skontrolujte, ¾e pou¾ívaná pamä» je buï Telefón alebo Telefón a SIM. Pozrit
èas» Výber nastavení pre Kontakty na strane 90.

Ak sa chcete pripoji» k prezenènej slu¾be, stlaète Menu a vyberte Kontakty, 
prítomn. a Spoji». Vy¾iadané kontakty si mô¾ete prezera» aj keï nie ste pripo
prezenènej slu¾be; nebudete ale vidie» informácie o prezenènom stave 
jednotlivých kontaktov.

Pridanie kontaktu k vy¾iadaným kontaktom
1. Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Vy¾iadané mená. Ak nie ste pripojený

prezenènej slu¾be, telefón sa spýta, èi sa teraz chcete pripoji».

2. Ak v svojom zozname nemáte ¾iadne kontakty, stlaète Pridaj. V opaènom
prípade stlaète Voåby a vyberte Vy¾iada» nové. Zobrazí sa zoznam va¹ich
kontaktov.

3. Vyberte kontakt zo zoznamu, a ak má kontakt ulo¾ené ID, kontakt sa prid
zoznamu vy¾iadaných kontaktov. Ak má kontakt viac ID, vyberte jedno z
Po vy¾iadaní kontaktu sa zobrazí správa Vy¾iadanie aktívne.
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Tip: Ak si chcete vy¾iada» kontakt z adresára Kontakty, stlaète v 
pohotovostnom re¾ime  a prejdite na kontakt, ktorý si chcete 
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vy¾iada». Stlaète Detaily a potom Voåby. Ak si chcete vy¾iada» preze
informácie kontaktu, vyberte ®iada» prítomn. a vyberte Ako vy¾iadan

Ak si iba chcete pozrie» prezenèné informácie, ale nechcete si kontak
vy¾iada», vyberte ®iada» prítomn. a Len raz.

Zobrazenie vy¾iadaných kontaktov
O zobrazení prezenèných informácií sa dozviete aj v èasti Vyhåadanie konta
strane 93.

1. Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Vy¾iadané mená.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname dynamick
kontaktov. Informácie, ktoré úèastník mô¾e zverejni» pre ostatných, mô¾
pozostáva» z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

,  alebo  oznamujú, ¾e úèastník je dostupný, tichý alebo nedostup

 oznamuje, ¾e prezenèné informácie úèastníka nie sú dostupné.

2. Stlaète Voåby a vyberte

• Vy¾iada» nové, ak chcete do zoznamu vy¾iadaných kontaktov prida» n
kontakt.

• Ukáza» detaily, ak si chcete prehliada» údaje, zaznamenané k vybrané
kontaktu.

• Chat, ak chcete zaèa» chatovú diskusiu.

• Posla» správu, ak chcete vybranému kontaktu posla» textovú správu.
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• Posla» e-mail, ak chcete vybranému kontaktu posla» e-mail.

• Posla» vizitku, ak chcete odosla» vizitku s údajmi vybraného kontaktu.
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• Zru¹i» vy¾iadanie, ak chcete odstráni» vybraný kontakt zo zoznamu 
vy¾iadaných kontaktov.

Zru¹enie vy¾iadania kontaktu
• Ak chcete zru¹i» vy¾iadanie kontaktu z adresára Kontakty, stlaète v 

pohotovostnom re¾ime  a prejdite na kontakt, ktorého vy¾iadanie c
zru¹i». Stlaète Detaily, vyberte príslu¹né ID a stlaète Voåby. Vy¾iadanie z
stlaèením Zru¹i» vy¾iadanie a stlaèením OK zru¹enie potvrïte.

• Ak chcete zru¹i» vy¾iadanie cez menu Vy¾iadané mená, pozrite si èas» 
Zobrazenie vy¾iadaných kontaktov na strane 99.

Kopírovanie kontaktov
Mená a telefónne èísla mô¾ete kopírova» z pamäti telefónu do pamäti svoje
karty a naopak. Upozoròujeme, ¾e na SIM kartu sa neprekopírujú ¾iadne tex
polo¾ky, ulo¾ené vo vnútornej pamäti telefónu, napríklad e-mailové adresy.

1. Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Kopírova».

2. Vyberte smer kopírovania, Z telefónu na SIM kartu alebo Zo SIM karty do
telefónu.

3. Prejdite na Po jednom, V¹etko alebo Predvolené èísla.

• Ak ste vybrali Po jednom, prejdite na meno, ktoré chcete kopírova», a s
Kopíruj.
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Voåba Predvolené èísla sa zobrazí pri kopírovaní z telefónu na SIM kartu. 
Prekopírujú sa iba predvolené èísla. 
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4. Aby ste urèili, èi sa pôvodné mená a èísla majú zachova» alebo vymaza», 
vyberte Necha» pôvodné alebo Presunú» pôvod..

• Ak ste vybrali V¹etko alebo Predvolené èísla, stlaète OK, keï sa zobra
Zaèa» kopírova»? alebo Zaèa» presúva»?.

Odosielanie a prijímanie vizitiek
Osobné kontaktné informácie mô¾ete vo forme vizitiek prijíma» a odosiela» 
kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú ¹tandard vCard.

Po prijatí vizitky stlaète Uká¾ a Ulo¾, aby sa vizitka ulo¾ila do pamäti telefón
chcete vizitku vymaza», stlaète Ukonèi a potom OK.

Keï chcete odosla» vizitku, vyhåadajte v adresári kontaktov meno a èíslo, kt
chcete odosla», stlaète Detaily a Voåby a vyberte Posla» vizitku.

• Ak chcete odosla» vizitku cez IÈ spojenie, vyberte Cez infraèervené. Pozri
èas» Infraèervené na strane 112.

• Ak chcete vizitku odosla» ako OTA (inteligentnú) správu a sie» to umo¾òu
vyberte Ako text. správu.

Rýchla voåba
Ak chcete tlaèidlu rýchlej voåby priradi» èíslo, stlaète Menu, vyberte Kontak
Rýchla voåba a prejdite na po¾adované tlaèidlo rýchlej voåby.
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Stlaète Prideå, alebo, ak tlaèidlu u¾ je priradené èíslo, stlaète Voåby a vyberte 
Zmeni». Stlaète Håadaj a vyberte meno a potom èíslo, ktoré chcete priradi». Ak je 
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funkcia Rýchla voåba vypnutá, telefón sa spýta, èi ju chcete aktivova». Pozrit
tie¾ popis funkcie Rýchla voåba v èasti Nastavenia hovoru na strane 116.

Ak chcete pri volaní vyu¾i» tlaèidlá rýchlej voåby, pozrite si èas» Rýchla voåba
telefónneho èísla na strane 38.

Hlasová voåba
Telefón vám umo¾òuje zavola» na telefónne èíslo vyslovením hlasovej meno
ktorú ste èíslu priradili. Hlasovou menovkou mô¾e by» åubovoåné vyslovené 
alebo skupina slov, napríklad meno osoby. Hlasové menovky mô¾ete priradi»
desiatim èíslam.

Kým zaènete vyu¾íva» voåbu hlasom, uvedomte si, ¾e:

• Jazyk nie je u hlasových menoviek dôle¾itý. Dôle¾itý je v¹ak hlas hovoriaceho.

• Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte ich a pou¾ívajte pri volan
tichom prostredí.

• Keï nahrávate hlasovú menovku alebo chcete vola» vyslovením hlasovej menovky
telefón v normálnej polohe pri uchu.

• Veåmi krátke mená telefón neprijme. Pou¾ívajte dlhé mená a vyhýbajte sa pou¾íva
podobných mien pre rozlièné èísla.

Upozornenie: Meno musíte vyslovi» presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahr
To mô¾e by» nároèné napríklad v hluènom prostredí alebo v tiesni, preto by s
nemali za ka¾dých okolností spolieha» výluène na voåbu hlasom.
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Vytváranie a úprava hlasových menoviek
Kontakty, ku ktorým chcete prida» hlasovú menovku, ulo¾te do pamäti telefónu. 
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Hlasové menovky mô¾ete priradi» aj k menám na SIM karte, ale ak potom SI
kartu nahradíte inou kartou, budete musie» najskôr vymaza» staré hlasové 
menovky, kým budete môc» prida» nové.

Hlasové menovky vyu¾ívajú spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä»
strane 19.

1. V pohotovostnom re¾ime stlaète .

2. Prejdite na kontakt, ku ktorému chcete prida» hlasovú menovku a stlaète
Detaily. Prejdite na po¾adované telefónne èíslo a stlaète Voåby.

3. Vyberte Prida» hlas. voåbu.

4. Stlaète ©tart a jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahra» ako hlas
menovku. Po skonèení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehr

Po úspe¹nom ulo¾ení hlasovej menovky sa na displeji zobrazí text Hlasov
voåba ulo¾ená, ozve sa pípnutie a za telefónnym èíslom s hlasovou meno
sa zobrazí symbol .

Ak chcete získa» prehåad o hlasových menovkách, stlaète Menu a vyberte 
Kontakty a Hlasové voåby. Prejdite na kontakt s po¾adovanou hlasovou men
stlaète Voåby a mô¾ete si zvoli», èi si chcete zaznamenanú hlasovú menovku
vypoèu», vymaza» ju alebo zmeni».



104

Volanie s vyu¾itím hlasovej menovky
Ak na telefóne be¾í aplikácia, ktorá odosiela alebo prijíma dáta cez GPRS, musíte 
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najskôr ukonèi» túto aplikáciu a a¾ potom mô¾ete uskutoèni» hovor pomoco
hlasovej voåby.

1. V pohotovostnom re¾ime stlaète a pridr¾te tlaèidlo pre zní¾enie hlasitost
alebo stlaète a pridr¾te Kontakty (alebo Choï na). Zaznie krátky zvukov
signál a zobrazí sa text Hovorte teraz.

2. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú me
a potom po 1,5 sekunde navolí èíslo, zodpovedajúce tejto hlasovej meno

Ak pou¾ívate kompatibilný headset s ovládacím tlaèidlom, stlaète a pridr¾te
tlaèidlo headsetu, aby ste inicializovali voåbu hlasom.

Informaèné a servisné èísla
Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mô¾e na SIM kartu ulo¾i» informaèné èísla alebo se
èísla.

Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Info èísla alebo Servisné èísla. Prejdite v 
príslu¹nej kategórii na niektoré informaèné alebo servisné èísla a stlaèením 
na èíslo zavolajte.

Moje èísla
Ak to karta umo¾òuje, sú telefónne èísla, priradené va¹ej SIM karte, ulo¾ené
submenu Moje èísla. Ak si tieto èísla chcete prezrie», stlaète Menu a vyberte
Kontakty a Moje èísla. Prejdite na po¾adované meno alebo èíslo a stlaète Uk
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Skupiny volajúcich
Mená a telefónne èísla ulo¾ené v adresári Kontakty si mô¾ete usporiada» do 
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skupín volajúcich. Pre ka¾dú skupinu volajúcich mô¾ete nastavi» osobitný tó
zvonenia, ktorým bude telefón oznamova» hovor, prichádzajúci z telefónneh
patriaceho do tejto skupiny, a logo, ktoré sa pritom zobrazí na displeji; 
podrobnej¹ie informácie nájdete ni¾¹ie. Ak chcete telefón nastavi» tak, aby 
oznamoval zvonením iba hovory, prichádzajúce z èísel patriacich do vybran
skupiny volajúcich, pou¾ite funkciu Hlásenie, ktorej popis nájdete v èasti 
Nastavenia tónov na strane 107.

Stlaète Menu a vyberte Kontakty a Skupiny osôb, potom vyberte po¾adovan
skupinu. Vyberte

• Názov skupiny, zadajte nové meno skupiny a stlaète OK.

• Zvonenie pre skupinu, ak chcete nastavi» tón zvonenia pre vybranú skupi
Predvolené je tón zvonenia, vybraný pre nastavený profil telefónu.

• Logo pre skupinu a vyberte Zapnuté, ak chcete, aby telefón zobrazoval lo
skupiny, Vypnuté, ak sa logo nemá zobrazova», alebo Ukáza» logo, ak si c
logo prezrie».

• Èlenovia skupiny, ak chcete skupinu pomenova». Ak sa v skupine nenach
¾iadne mená, vyberte Pridaj, v opaènom prípade stlaète Voåby a vyberte
kontakt. Prejdite na meno, ktoré chcete zaradi» do skupiny, a stlaète Prid
Ak chcete niektoré meno zo skupiny odstráni», prejdite na toto meno, stl
Voåby a vyberte Odstráni» kontakt.
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■  Nastavenia (Menu 4)
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Profily
Vá¹ telefón má niekoåko skupín nastavení, profilov, u ktorých si mô¾ete prisp
tóny telefónu pre rozlièné okolnosti a prostredia. Najskôr si profily upravte p
svojich predstáv a keï potom budete chcie» niektorý profil pou¾i», staèí ho 
aktivova». K dispozícii sú profily Normál, Tichý, Schôdzka, Vonku a Pager.

Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Profily. Prejdite na po¾adovaný
a stlaète Zvoå.

• Ak chcete zvolený profil aktivova», vyberte Aktivova».

• Ak chcete profil aktivova» na istý èas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte 
Naèasova» a nastavte èas ukonèenia. Keï èas nastavený pre profil uplyn
stane sa aktívnym predchádzajúci nenaèasovaný profil.

• Ak si profil chcete upravi», vyberte Prispôsobi». Vyberte nastavenie, ktoré
chcete zmeni», a urobte po¾adované zmeny. Rovnaké nastavenia mô¾ete
zmeni» aj v menu Nastavenia tónov; pozrite si èas» Nastavenia tónov na 
strane 107.

Ak chcete profil premenova», vyberte Meno profilu. Profil Normál preme
nemo¾no.

• Ak chcete zmeni» informácie o svojom prezenènom stave, vyberte Moja 
prítomnos». Toto menu je dostupné, ak ste nastavili Synchronizova» s pro
na Zapnú», pozrite si èas» Moja prítomnos» na strane 95. Vyberte Moja 
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dostupnos», ak chcete zmeni» stav svojej dostupnosti, a Správa o mojej 
prítomnosti, ak chcete upravi» svoju stavovú správu.
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Tip: Ak chcete v pohotovostnom re¾ime rýchlo zmeni» profil, stlaète
vypínaè , prejdite na profil, ktorý chcete aktivova», a stlaète Zvoå.

Nastavenia tónov
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia tónov. Rovnaké 
nastavenia nájdete v menu Profily; pozrite si èas» Profily na strane 106. 
Upozoròujeme, ¾e úpravy, ktoré tu vykonáte, zmenia nastavenia aktívneho p

Vyberte Hlásenie prichádzajúceho hovoru, ak chcete zvoli», ako vás má telef
upozorni» na prichádzajúci hovor. Mô¾ete si vybra» z nasledujúcich mo¾nos
Vyzváòa, Vzostupný, Zvoní raz, Pípne raz a Vypnuté.

Pre prichádzajúce hovory vyberte Tón zvonenia. Ak chcete nastavi» tóny zvo
ktoré máte ulo¾ené v menu Galéria, v zozname tónov zvonenia vyberte Otvo
Galériu.

Tip: Keï si naèítate tón zvonenia alebo ho prijmete cez infraèervené
spojenie, mô¾ete ho ulo¾i» v menu Galéria.

Pre prichádzajúce hovory a správy nastavte Hlasitos» zvonenia a Hlásenie 
vibrovaním. Vibraèné hlásenie nefunguje, keï je telefón pripojený k nabíjaè
stolnému stojanu alebo automobilovej súprave.

Mô¾ete nastavi» Tón hlásenia správy, ak chcete nastavi» tón, upozoròujúci n
prijatie správy, Tóny tlaèidiel, ako aj Výstra¾né tóny, ak chcete nastavi» telef
aby vás zvukovým signálom upozornil napríklad na nízky stav batérie.
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Nastavte Hlásenie, ak chcete nastavi», aby telefón zvonil iba pri hovoroch z 
telefónnych èísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na po¾adovanú 
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skupinu osôb alebo na Ka¾dý hovor a stlaète Oznaè.

Nastavenia displeja
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia displeja.

• Vyberte Tapeta, ak chcete nastavi», aby telefón v pohotovostnom re¾ime
zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Niektoré obrázky u¾ má
ulo¾ené v menu Galéria. Obrázky mô¾ete aj prijíma», napríklad cez 
multimediálne správy, alebo ich prenies» zo svojho poèítaèa pomocou ap
PC Suite a potom ich ulo¾i» v menu Galéria. Vá¹ telefón podporuje formá
JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG, ale nemusí podporova» v¹etky verzie tých
súborových formátov.

Ak si chcete vybra» tapetu, vyberte Zvoli» snímku a otvorte zlo¾ku s obráz
Prejdite na obrázok, ktorý chcete nastavi» ako tapetu, stlaète Voåby a vy
Da» ako tapetu.

Ak chcete aktivova» alebo deaktivova» tapetu, vyberte Zapnú», resp. Vypn

Upozoròujeme, ¾e tapeta sa nezobrazuje, keï telefón aktivuje ¹etriè disp

• Vyberte Farebná ¹kála, ak chcete zmeni» farbu niektorých prvkov displeja
napríklad indikátorov a indikaèných stµpcov signálu a stavu batérie.

• Vyberte Logo operátora, ak chcete nastavi», aby telefón zobrazoval alebo
logo operátora. Ak nemáte ulo¾ené logo operátora, bude menu Logo ope
zatemnené. Logo operátora sa nezobrazuje, keï telefón aktivuje ¹etriè d
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Viac informácií o dostupnosti loga operátora si vy¾iadajte od operátora alebo 
poskytovateåa slu¾ieb. Pozrite si aj èas» PC Suite na strane 171.
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• Vyberte Èasový limit ¹etrièa displeja a èasový interval, po uplynutí ktoréh
bude aktivova» zobrazenie digitálnych hodín. Dµ¾ku tejto doby mo¾no na
v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Pre úsporu energie v pohotovostnom re¾ime sa pou¾íva ¹etriè displeja vo
digitálnych hodín. ©etriè sa aktivuje, ak ste poèas istej doby nepou¾ili ¾ia
funkciu telefónu. Mô¾ete ho deaktivova» stlaèením ktoréhokoåvek tlaèid
©etriè sa deaktivuje aj vtedy, keï sa telefón nachádza mimo oblasti pokr
siete. ©etriè displeja prekrýva grafiku a texty na displeji v pohotovostnom
re¾ime.

Poznamenávame, ¾e ak ste nenastavili èas, zobrazí sa údaj 00:00. O tom
nastavi» èas, sa dozviete v èasti Nastavenie dátumu a èasu na strane 109

• Vyberte Jas displeja a pomocou  a  zní¾te, resp. zvý¹te jas displeja; 
stlaèením OK nastavenie potvrïte.

• Vyberte Zobrazenie menu, ak chcete nastavi», ako má telefón zobrazova»
hlavné menu. Vyberte Zoznam, ak sa má menu zobrazova» ako zoznam 
polo¾iek, a Ikony, ak chcete, aby sa zobrazovali ikony polo¾iek menu.

Nastavenie dátumu a èasu
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a Nastavenia èasu a dátumu.

• Vyberte Hodiny a Zobrazi» hodiny (alebo Skry» hodiny) ak chcete, aby sa 
pohotovostnom re¾ime v pravom hornom rohu displeja zobrazovali (aleb
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nezobrazovali) hodiny. Vyberte Nastavi» èas, ak chcete na hodinách nastavi» 
správny èas, a Formát èasu, ak si chcete nastavi» 12- alebo 24-hodinový formát 
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zobrazenia èasu.

Hodiny slú¾ia aj ïal¹ím funkciám, ako sú Správy, Register, Budík, èasova
Profily,Kalendár, Poznámky a ¹etriè displeja.

Ak z telefónu na dlhý èas vyberiete batériu alebo ak sa batéria úplne vyb
budete mo¾no musie» znova nastavi» presný èas.

• Vyberte Dátum a Ukáza» dátum (alebo Skry» dátum), a dátum sa bude (re
nebude) zobrazova» na displeji telefónu v pohotovostnom re¾ime. Vybert
Nastavi» dátum, ak chcete nastavi» aktuálny dátum. Mô¾ete si tie¾ vybra
formát dátumu a oddeåovaè dátumu.

• Vyberte Auto aktualizácia dátumu a èasu (slu¾ba siete) a Zapnú», ak chce
nastavi», aby telefón automaticky aktualizoval èas a dátum podåa èasové
pásma, v ktorom sa práve nachádzate. Ak chcete, aby si telefón pred 
aktualizáciou vy¾iadal vá¹ súhlas, vyberte Najprv potvrdi».

Automatická aktualizácia dátumu a èasu nezmení èas, nastavený pre bu
záznamy v kalendári alebo poznámky s upozornením. Tieto sa vz»ahujú n
miestny èas. Aktualizácia mô¾e spôsobi», ¾e prejde èas, nastavený pre nie
upozornenia.

O dostupnosti slu¾by sa informujte u operátora va¹ej siete alebo u 
poskytovateåa slu¾ieb.



111

Osobné skratky
Do zoznamu osobných skratiek si mô¾ete prida» niektoré ïal¹ie funkcie a 
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aktivova» ich buï stlaèením Choï na alebo vstupom do menu Ís» na. Pozrite
èasti Ís» na (Menu 12) na strane 169 a Pohotovostný re¾im na strane 30.

Máte k dispozícii aj zoznam funkcií telefónu, ktoré mo¾no aktivova» vyslove
hlasového povelu. Mô¾ete zada» a¾ pä» hlasových menoviek pre hlasové pov

Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Osobné skratky. Vyberte

• Pravé výberové tlaèidlo, ak chcete nastavi» meno pravého výberového tla
zobrazené v pohotovostnom re¾ime. Vyberte meno, urèené operátorom, 
alebo Kontakty.

• Ak si chcete vybra» funkcie do svojho zoznamu osobných skratiek, vybert
Vybra» voåby Ís» na, a zobrazí sa zoznam dostupných funkcií.

Prejdite na niektorú funkciu a stlaèením Oznaè ju zaraïte do zoznamu 
skratiek. Keï chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstráni», stlaète Neo

• Ak chcete zmeni» poradie funkcií v zozname, vyberte Usporiada» voåby Ís
potom po¾adovanú funkciu. Stlaète Presuò a vyberte, kam sa má funkcia
presunú».

• Hlasové povely, vyberte po¾adovanú zlo¾ku príkazov a prejdite na príkaz
ktorému chcete prida» hlasový povel. Stlaète Voåby a vyberte Prida» pove
povel u¾ má priradenú hlasovú menovku, zobrazí sa indikátor .

O tom, ako prida» hlasovú menovku, sa dozviete v èasti Vytváranie a úpra
hlasových menoviek na strane 103.
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O tom, ako aktivova» hlasovú menovku, sa dozviete v èasti Volanie s vyu¾itím 
hlasovej menovky na strane 104.
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Poèas hovoru a keï aplikácia, pou¾ívajúca (E)GPRS spojenie, odosiela ale
prijíma dáta, nemô¾ete aktivova» alebo pridáva» hlasové povely.

Pripojiteånos»

Infraèervené
V tomto menu mô¾ete svoj telefón nastavi» na príjem dát cez infraèervený (
port. Aby ste mohli vyu¾i» IÈ prepojenie, musia by» zariadenia, medzi ktorým
chcete vytvori» spojenie, kompatibilné s normou IrDA. IÈ port vá¹ho telefón
umo¾òuje obojsmerný prenos dát, napríklad vizitiek a záznamov v kalendári
medzi va¹ím telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým 
zariadením (napríklad poèítaèom).

Nemierte IÈ (infraèerveným) lúèom nikomu do oèí a nedovoåte, aby ru¹il prácu iných 
infraèervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

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

Odosielanie a príjem dát cez IÈ port
• Zabezpeète, aby IÈ porty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia sme

oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali ¾iadne preká¾ky. 
Najvhodnej¹ia vzdialenos» pre infraèervené spojenie medzi zariadeniami
viac ne¾ jeden meter.
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• Ak chcete aktivova» infraèervený port svojho telefónu pre príjem dát, stlaète 
Menu a vyberte Nastavenia, Pripojiteånos» a Infraèervené.
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• U¾ívateå odosielajúceho telefónu vyberie po¾adovanú IÈ funkciu, aby sa 
prenos dát.

Ak prenos dát nezaène do dvoch minút po aktivácii IÈ portu, spojenie sa pre
je potrebné ho znova vytvori».

Indikátor IÈ spojenia
• Keï je ikona  zobrazená a nebliká, je IÈ prepojenie aktívne a vá¹ tele

pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj IÈ port.

• Keï ikona  bliká, vá¹ telefón sa pokú¹a o vytvorenie spojenia s druhý
zariadením alebo do¹lo ku strate spojenia.

(E)GPRS
GPRS (General Packet Radio Service - Univerzálna paketová rádiová slu¾ba)
slu¾ba siete, ktorá umo¾òuje vyu¾íva» mobilné telefóny na odosielanie a príj
dát cez sie», vyu¾ívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosiè, kto
umo¾òuje bezdrôtový prístup k dátovým sie»am, ako je Internet.

EGPRS (Roz¹írené GPRS), známe tie¾ ako EDGE (Enhanced Data Rates for Gl
Evolution – Zvý¹ené dátové rýchlosti pre globálny rozvoj) je podobná slu¾ba
GPRS, ale spojenie je rýchlej¹ie. Po podrobnej¹ie informácie o dostupnosti sl
(E)GPRS a prenosových rýchlostiach sa obrá»te na operátora va¹ej siete aleb
poskytovateåa slu¾by.

Medzi aplikácie, ktoré mô¾u vyu¾íva» (E)GPRS, patria MMS, chat a SMS sprá
(SMS, slu¾ba krátkych správ), prehliadanie Internetu, e-mail, vzdialená 
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synchronizácia cez SyncML, naèítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie 
osobného poèítaèa na sie» (napríklad pre Internet a elektronickú po¹tu).
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Aby ste mohli vyu¾íva» technológiu (E)GPRS

• Informujte sa u operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb o dostupnos
mo¾nosti objednania (E)GPRS slu¾by.

• Ulo¾te si nastavenia (E)GPRS pre ka¾dú z aplikácií, ktoré vyu¾ívajú (E)GP

O cene slu¾by sa informujte u operátora va¹ej siete alebo u poskytovateåa sl

Upozoròujeme, ¾e ak ste ako dátový nosiè nastavili GPRS, telefón namiesto 
pou¾ije EGPRS, ak je táto slu¾ba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si 
nemô¾ete vybera», ale pre niektoré aplikácie si mô¾ete vybra» buï GPRS ale
GSM dáta (CSD, Circuit Switched Data - okruhovo prepínané dáta).

(E)GPRS spojenie
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia, Pripojiteånos», GPRS a Spojenie GPRS.

• Vyberte V¾dy online, ak chcete, aby sa telefón v¾dy po zapnutí automatic
zaregistroval v (E)GPRS sieti. Keï je dostupná (E)GPRS slu¾ba, zobrazuje
åavej hornej èasti displeja indikátor .

Keï spustíte aplikáciu, vyu¾ívajúcu (E)GPRS, vytvorí sa spojenie medzi 
telefónom a sie»ou, zobrazí sa indikátor  a bude mo¾né prená¹a» dáta
ukonèíte aplikáciu, (E)GPRS spojenie sa ukonèí, ale registrácia v (E)GPRS
trvá ïalej.

Ak poèas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo 
zaènete vola», objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , 
oznamujúci, ¾e (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podr¾ané).
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Upozoròujeme, ¾e GPRS a EGPRS nemajú osobitné indikátory, indikátory pre 
GPRS a EGPRS sú rovnaké.
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• Vyberte Ak je to nutné, a (E)GPRS registrácia a spojenie sa vytvoria, keï s
vy¾aduje niektorá aplikácia, a ukonèia sa, keï ukonèíte aplikáciu.

Upozoròujeme, ¾e vá¹ telefón podporuje tri súèasné (E)GPRS spojenia. Mô¾e
napríklad prehliada» xHTML stránky, prijíma» multimediálne správy a súèasn
k sieti cez telefón pripojený poèítaè.

Nastavenia (E)GPRS modemu
Telefón mô¾ete cez infraèervené spojenie alebo dátový kábel prepoji» s 
kompatibilným osobným poèítaèom a vyu¾i» ho ako modem, umo¾òujúci 
osobnému poèítaèu komunikova» cez (E)GPRS.

Ak chcete definova» nastavenia pre (E)GPRS spojenie zo svojho poèítaèa, stl
Menu a vyberte Nastavenia, Pripojiteånos», GPRS a Nastavenia GPRS modem

• Vyberte Aktívne miesto prístupu a aktivujte prístupové miesto, ktoré chc
pou¾íva».

• Vyberte Upravi» aktívne miesto prístupu, ak chcete zmeni» nastavenia 
prístupového miesta.

• Vyberte Iný názov miesta prístupu. Zadajte vlastný názov pre aktivova
prístupové miesto a stlaète OK.

• VyberteMiesto prístupu GPRS. Zadajte meno prístupového bodu (APN
ktorý sa bude vytvára» spojenie s (E)GPRS sie»ou, a stlaète OK. Meno 
prístupového miesta (APN) si vy¾iadajte od operátora siete alebo 
poskytovateåa slu¾ieb.
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Parametre slu¾by (E)GPRS pripojenia (meno prístupového miesta) mô¾ete nastavi» 
aj na svojom osobnom poèítaèi cez aplikáciu Nokia Modem Options, pozrite si èas» 
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PC Suite na strane 171. Upozoròujeme, ¾e ak ste nastavili parametre GPRS 
spojenia na osobnom poèítaèi i na telefóne, pou¾ijú sa parametre, nastaven
poèítaèi.

Nastavenia hovoru
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia hovoru.

• Vyberte Presmerovanie hovoru (slu¾ba siete). Pomocou slu¾by presmerov
hovorov mô¾ete va¹e prichádzajúce hovory presmerova» na iné èíslo, nap
na èíslo svojej odkazovej schránky. Podrobnej¹ie informácie si vy¾iadajte
svojho poskytovateåa slu¾ieb. Voåby presmerovania, ktoré nepodporuje v
SIM karta alebo operátor va¹ej siete, sa nemusia zobrazi».

Vyberte po¾adovanú voåbu presmerovania, napríklad vyberte Presmerova
je obsadené, ak chcete presmerova» hovory, ktoré prídu v èase, keï máte
hovor, alebo ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivova» nastavenie presmerovania, vyberte Aktivova» a poto
nastavte èas, po ktorom dôjde k presmerovaniu, ak je táto voåba pre vybr
voåbu presmerovania k dispozícii. Ak chcete voåbu presmerovania zru¹i»,
vyberte Zru¹i», alebo vyberte Overi» stav, ak je táto mo¾nos» k dispozícii p
danú voåbu presmerovania a chcete zisti», èi je presmerovanie aktivované
nie. Súèasne mô¾e by» aktivovaných niekoåko volieb presmerovania.

Indikátory presmerovania v pohotovostnom re¾ime si mô¾ete pozrie» v è
Pohotovostný re¾im na strane 30.
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• Vyberte Príjem ka¾dým tlaèidlom a Zapnutý, a budete môc» prija» prichádzajúci 
hovor krátkym stlaèením ktoréhokoåvek tlaèidla s výnimkou , výberových 
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tlaèidiel  a , a .

• Vyberte Automatické opakovanie a Zapnuté, a vá¹ telefón po neúspe¹no
pokuse o spojenie vykoná do desa» ïal¹ích pokusov.

• Vyberte Rýchla voåba a Zapnutá, a budete môc» voli» mená a telefónne è
priradené tlaèidlám rýchlej voåby  –  stlaèením a pridr¾aním 
príslu¹ného èíselného tlaèidla.

• Vyberte Slu¾ba èakania na hovor a Aktivova», a sie» vás bude upozoròova
prichádzajúci hovor aj v èase, keï máte na telefóne iný hovor (slu¾ba sie
Pozrite si èas» Slu¾ba èakania na hovor na strane 39.

• Vyberte Súhrnné info po hovore a Zapnuté, a telefón po ka¾dom hovore k
zobrazí trvanie a cenu (slu¾ba siete) hovoru.

• Vyberte Posla» moju identifikáciu a Áno, a va¹e telefónne èíslo sa bude 
zobrazova» volanému úèastníkovi (slu¾ba siete). Ak vyberiete Nastavená
sie»ou, pou¾ije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateåom
slu¾ieb.

• Vyberte Linka pre odchádzajúce, èo je slu¾ba siete, ktorá umo¾òuje vybra
volanie linku, teda úèastnícke èíslo, 1 alebo 2. Mô¾ete ma» napríklad súk
a pracovnú linku. O dostupnosti slu¾by sa viac dozviete od operátora va¹e
alebo poskytovateåa slu¾ieb.

Ak si vyberiete Linka 2 a nemáte objednanú túto slu¾bu siete, nebudete m
telefónu vola». Hovory v¹ak mô¾ete prijíma» na oboch linkách, nezávisle 
zvolenej linky.
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Ak to umo¾òuje va¹a SIM karta, mô¾ete zakáza» prepínanie liniek vybraním 
voåby Zablokova».
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Tip: V pohotovostnom re¾ime mô¾ete prepnú» z jednej linky na d
stlaèením a pridr¾aním .

Nastavenia telefónu
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia telefónu.

• Vyberte Jazyk telefónu a vyberte jazyk pre texty na displeji. Ak vyberiete 
Automaticky, nastaví telefón jazyk podåa informácií na SIM karte.

• Vyberte Stav pamäti, a postupne si budete môc» zisti» voånú pamä», celk
vyu¾itú pamä» a pamä», pou¾ívanú jednotlivými funkciami v zozname.

Informáciu o pamäti mô¾ete nájs» aj v menu niektorých funkcií, napríkla
zobrazení zlo¾iek galérie.

• Vyberte Auto ochrana tlaèidiel, ak chcete nastavi», aby sa tlaèidlá vá¹ho 
telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného èasu, ak
telefón v pohotovostnom re¾ime a nepou¾ijete ¾iadnu funkciu telefónu. 
Vyberte Zapnutá a mô¾ete nastavi» èas v rozsahu od 10 sekúnd do 60 mi

Pozrite si aj èas» Blokovanie tlaèidiel (Keyguard) na strane 34.

• Vyberte Ochrana tlaèidiel a Zapnutá, ak chcete, aby si telefón pri odblok
tlaèidiel ¾iadal bezpeènostný kód.

Pozrite si aj èas» Blokovanie tlaèidiel (Keyguard) na strane 34.
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Poznámka: Keï je aktívne blokovanie tlaèidiel (Keyguard), mô¾e sa da» vola» na 
tiesòové èíslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné 
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oficiálne tiesòové èíslo). Navoåte tiesòové èíslo a stlaète . Èíslo sa 
a¾ po navolení poslednej èíslice.

• Vyberte Zobrazenie celulárnej info a Zapnutá, ak chcete, aby vám telefón
oznamoval, keï sa pou¾íva v celulárnej sieti, vyu¾ívajúcej mikrocelulárnu
technológiu (MCN).

• Vyberte Osobné uvítanie a zadajte text správy, ktorá sa má krátko zobraz
zapnutí telefónu. Ak chcete správu ulo¾i», stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i»

• Vyberte Voåba siete a Automatická,  a telefón automaticky vyberie jednu
celulárnych sietí, dostupných v mieste, kde sa nachádzate.

Ak vyberiete Ruèná, budete si môc» vybra» sie», ktorá má roamingovú do
operátorom va¹ej domácej siete. Keï sa zobrazí správa Nie je prístup, bu
musie» vybra» inú sie». Telefón zostane v re¾ime manuálnej voåby, kým 
nevyberiete automatickú voåbu alebo doò nevlo¾íte inú SIM kartu.

• Vyberte Potvrdenie slu¾by SIM. Pozrite si èas» Slu¾by SIM (Menu 13) na 
strane 170.

• Vyberte Aktivácia pomocných textov, ak chcete nastavi», aby telefón 
zobrazoval alebo nezobrazoval vysvetåujúce texty. Pozrite si aj èas» Pou¾
systému menu na strane 46.

• Vyberte Tón pri zapnutí, ak chcete nastavi», aby telefón pri zapnutí zahra
nezahral tento tón.
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Nastavenia pre chat a prezenènú slu¾bu
Po nastavenia vy¾adované pre chat a prezenèné slu¾by sa obrá»te na svojho 
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operátora alebo poskytovateåa slu¾ieb. O prijímaní nastavení pre chat a prez
slu¾bu vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v èasti Slu¾ba OTA nas
na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení
1. Stlaète Menu a vyberte Nastavenia, Nastavenia Wireless village a Aktívn

nastavenia WV.

2. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivova», a stlaète Aktivuj. 
Musíte aktivova» súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete nastavenia
ulo¾i». Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre 
vytvorenie spojenia s chatom a prezenènou slu¾bou.

3. Vyberte Upravi» aktívne nastavenia WV.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte v¹etky po¾adované 
hodnoty podåa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskyto
slu¾by. Nastavenia spojenia nájdete v menu Nastavenia spojenia.

Nastavenia doplnkov
Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený 
kompatibilnému mobilnému doplnku, akými sú napríklad nabíjaèky a hands
jednotky.

Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia doplnkov. Mô¾ete 
vybra» menu doplnku, ak príslu¹ný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu
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závislosti od konkrétneho doplnku si mô¾ete vybra» niektoré z nasledujúcich 
volieb:
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• Predvolený profil, ak chcete nastavi» profil, ktorý sa má automaticky akti
po pripojení príslu¹ného doplnku. Po pripojení doplnku mô¾ete vybra» in
profil.

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

• Osvetlenie, a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte Zapnuté. Vyber
Automatické, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlaèen
niektorého tlaèidla.

• Keï je telefón pripojený k úplnej automobilovej súprave, vyberte Detekto
zapaåovania a Zapnú», aby sa telefón automaticky vypínal pribli¾ne 20 s
po vypnutí zapaåovania motora.

• Pre Textový telefón vyberte Pou¾i» textový telefón a vyberte Áno, ak chce
sa pou¾ili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu a
loopsetu.

Ak vá¹ textový telefón podporuje Baudotov kód i CTM, vyberte Baudot. 
Pou¾ívajte v¾dy originálne káble, dodané s textovým telefónom.
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Ochranné nastavenia
Poznámka: Keï sú aktivované bezpeènostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory 
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(blokovanie hovorov, uzavreté skupiny u¾ívateåov a pevný zoznam), mô¾e sa
niektorých sie»ach vola» na niektoré tiesòové èísla (napríklad 112, 911 alebo
oficiálne tiesòové èíslo).

Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Ochranné nastavenia. Vyberte

• Ochrana PIN kódom, ak chcete nastavi», aby telefón vy¾adoval PIN kód v
zapnutí. Niektoré SIM karty neumo¾òujú ochranu PIN kódom vypnú».

• Slu¾ba blokovania hovorov (slu¾ba siete), ak chcete obmedzi» prichádzaj
odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre pou¾itie tejto funkcie sa vy
blokovacie heslo.

• Pevný zoznam, ak chcete umo¾ni» volanie a posielanie správ z vá¹ho tele
iba na vybrané telefónne èísla. Túto funkciu musí podporova» va¹a SIM k
pre jej pou¾itie sa vy¾aduje PIN2 kód.

Keï je aktivovaný pevný zoznam, nie je mo¾né pou¾íva» (E)GPRS spojeni
výnimkou posielania textových správ cez (E)GPRS spojenie. V tomto príp
musí by» telefónne èíslo adresáta a èíslo centra správ zaradené do pevné
zoznamu.

• Uzavretá skupina u¾ívateåov: Uzavretá skupina u¾ívateåov je slu¾ba siete
definuje skupinu åudí, ktorým mô¾ete vola» a ktorí mô¾u vola» vám. Ïal¹i
informácie si vy¾iadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateåa
slu¾ieb.

• Úroveò ochrany. Vyberte Telefón, ak chcete, aby si telefón vy¾iadal 
bezpeènostný kód v¾dy po vlo¾ení novej SIM karty.
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Vyberte Pamä», ak chcete, aby si telefón ¾iadal bezpeènostný kód v¾dy, keï 
vyberiete pamä» SIM karty a pri zmene pou¾ívanej pamäti (pozrite si èas» Výber 
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nastavení pre Kontakty na strane 90) alebo pri kopírovaní z jednej pamä
druhej (Kopírovanie kontaktov na strane 100).

• Prístupové kódy, ak chcete zmeni» bezpeènostný kód, PIN kód, PIN2 kód 
blokovacie heslo. Kódy mô¾u pozostáva» výluène z èíslic 0 a¾ 9.

Obnovenie pôvodných nastavení
Ak chcete nastavi» niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlaè
Menu a vyberte Nastavenia a Obnovi» pôvodné nastavenia. Zadajte bezpeèn
kód a stlaète OK. Upozoròujeme, ¾e dáta, ktoré ste do telefónu vlo¾ili alebo 
naèítali, napríklad mená a telefónne èísla, ulo¾ené v adresári kontaktov, neb
vymazané.

■ Galéria (Menu 5)

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

V zlo¾kách galérie si mô¾ete uklada» obrázky a tóny zvonenia, ktoré ste dost
napríklad v multimediálnych správach; pozrite si èas» Èítanie multimediálny
správ a písanie odpovedí na strane 63.

Vá¹ telefón podporuje systém u¾ívateåských oprávnení, ktorý umo¾òuje chrá
prevzatý obsah. Jednotlivé polo¾ky obsahu, napríklad tón zvonenia, mô¾u by
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chránené a mô¾u im by» pridelené urèité pravidlá pou¾ívania, napríklad poèet 
pou¾ití a obdobie, poèas ktorého ich mo¾no pou¾íva». Pravidlá sa definujú v 
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pravidlách pou¾ívania obsahu, ktoré v závislosti od poskytovateåa slu¾by mô
dosta» buï spolu s obsahom alebo osobitne. Tieto práva spravidla mo¾no 
aktualizova». V¾dy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoåvek obsahu a
u¾ívateåské práva, kým obsah prevezmete, preto¾e mô¾u by» spojené s popla

Galéria vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na strane 1

1. Stlaète Menu a vyberte Galéria. Zobrazí sa zoznam volieb.

2. Ak chcete otvori» zoznam zlo¾iek, vyberte Ukáza» zlo¾ky.

K dispozícii sú aj nasledujúce voåby:

• Prida» zlo¾ku umo¾òuje vytvori» novú zlo¾ku. Zadajte názov novej zlo
stlaète OK.

• Zru¹i» zlo¾ku umo¾òuje vybra» zlo¾ku, ktorú chcete zmaza». Zlo¾ky, kt
pôvodne nachádzali v telefóne, nemo¾no zmaza».

• Premenova» umo¾òuje vybra» zlo¾ku, ktorú chcete premenova». Zlo¾k
ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemo¾no premenova».

• Zoznam u¾ív. práv zobrazí zoznam v¹etkých dostupných u¾ívateåských
Práva mô¾ete vymazáva», mô¾ete napríklad vymaza» práva s vypr¹ano
platnos»ou.

• Naèítania galérie umo¾òujú naèíta» si ïal¹ie obrázky a tóny. Vyberte 
Naèítania snímok, resp. Naèítania tónov. Zobrazí sa zoznam dostupný
zálo¾iek prehliadaèa. Vyberte Viac zálo¾iek, ak chcete vstúpi» do zozn
zálo¾iek v menu Slu¾by; pozrite si èas» Zálo¾ky na strane 163. 
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Vyberte vhodnú zálo¾ku pre spojenie s po¾adovanou stránkou. Ak sa 
spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke  nemô¾ete pripoji» zo 
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slu¾by, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. 
takom prípade prejdite do menu Slu¾by a aktivujte iný súbor nastave
spojenia; pozrite si èas» Pripojenie k slu¾be na strane 159. Znova sa p
pripoji» ku stránke.

Po informácie o rozlièných slu¾bách, cenách a tarifách sa obrá»te na 
operátora svojej siete a/alebo poskytovateåa slu¾ieb. Naèítajte obsah
zdrojov, ktorým dôverujete.

3. Otvorte zlo¾ku, ktorú ste si vybrali, a zobrazí sa zoznam súborov v tejto z
Zlo¾ky Fotky, Video klipy, Grafika, Tóny a Nahrávky sú pôvodné zlo¾ky v 
telefóne.

Stlaète Voåby a vyberte po¾adovanú voåbu zo zoznamu. Pozrite si èas» V
pre súbory v galérii na strane 125.

4. Otvorte po¾adovaný súbor.

Stlaète Voåby a vyberte po¾adovanú voåbu zo zoznamu. Pozrite si èas» V
pre súbory v galérii na strane 125.

Voåby pre súbory v galérii
Pre súbory v galérii sú k dispozícii niektoré z nasledujúcich volieb.

• Otvori» umo¾òuje otvori» vybraný súbor.

• Zru¹i» umo¾òuje vymaza» vybraný súbor.

• Posla» (alebo stlaèenie ) umo¾òuje odosla» vybraný súbor, napríkla
MMS.
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• Presunú» umo¾òuje presunú» súbor do inej zlo¾ky.

• Premenova» umo¾òuje da» súboru iné meno.
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• Da» ako tapetu umo¾òuje nastavi» vybraný obrázok ako tapetu.

• Da» ako tón zvon. umo¾òuje nastavi» vybraný zvukový súbor ako tón zvon

• Detaily umo¾òuje zobrazi» si vlastnosti súboru, napríklad dátum vzniku.

• Triedi» umo¾òuje usporiada» súbory a zlo¾ky podåa dátumu, typu, názvu 
veåkosti.

• Zru¹i» v¹etky umo¾òuje vymaza» v¹etky súbory vo vybranej zlo¾ke.

• Ukáza» po poradí postupne zobrazí súbory v zlo¾ke.

• Hra» – umo¾òuje vypoèu» si alebo prezrie» zvuk, video alebo súbory anim

• Zoom umo¾òuje zväè¹i» veåkos» obrázku.

• Stlmi» audio (Ozvuèi» audio) umo¾òuje vypnú» (zapnú») zvuk pri prehráva
video súboru.

• Nastavi» kontrast umo¾òuje upravi» úroveò kontrastu obrázku, videosekv
alebo animácie.

• Upravi» snímku umo¾òuje upravi» vybraný obrazový súbor.

• Aktualizova» – umo¾òuje aktualizova» u¾ívateåské práva k vybranému sú
Táto voåba sa zobrazuje iba ak súbor podporuje aktualizáciu práv.

Upozoròujeme, ¾e ochrany autorských práv mô¾u bráni» kopírovaniu, úprave
prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a ïal¹ieho 
obsahu.
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■ Médiá (Menu 6)
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Upozornenie: Aby ste mohli pou¾i» túto funkciu, musí by» vá¹ 
telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefóno
zakázané, alebo keï jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèen

Kamera
Upozornenie: Re¹pektujte v¹etky miestne zákony, upravujúce fotografovan
Nepou¾ívajte túto funkciu protizákonným spôsobom.

S kamerou, zabudovanou v telefóne, mô¾ete fotografova» a nahráva» videok
Objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane telefónu, a displej telefó
funguje ako håadáèik. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy
formáte H.263 (SubQCIF).

Ak pre novú fotografiu nie je dostatok pamäti, musíte nejakú pamä» uvoåni»
vymazaním star¹ích fotografií alebo iných súborov v galérii. Upozoròujeme,
fotoaparát vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na stran

Fotografovanie
1. Stlaète Menu a vyberte Médiá, Kamera a ©tandardná fotka, Portrét, aleb

je osvetlenie pre fotografovanie slabé, vyberte Noèný re¾im. Ak chcete 
fotografiu prida» k menu alebo telefónnemu èíslu, ulo¾enému v adresári 
kontaktov, vyberte Portrét.
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Tip: Ak chcete rýchlo otvori» håadáèik kamery so ¹tandardným 
zobrazením scény, stlaète v pohotovostnom re¾ime . Re¾im 
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kamery, napríklad video, mô¾ete rýchlo zmeni» stlaèením a pridr¾
 alebo .

2. Na displeji sa objaví ¾ivý obraz a displej tak mô¾ete pou¾i» ako håadáèik.

3. Ak chcete scénu odfotografova», stlaète Zachy». Pri fotografovaní sa ozv
uzávierky. Telefón ulo¾í fotografiu do zlo¾ky Fotky v menu Galéria. Ulo¾e
fotografia sa zobrazí na displeji.

Ak chcete pre fotografiu definova» ¹tandardný názov, pozrite si popis 
nastavenia Predvolený názov v èasti Nastavenia kamery na strane 129.

4. Vyberte Spä», ak chcete urobi» ïal¹iu fotografiu alebo stlaète Voåby a vy
si napríklad voåbu pre vymazanie alebo premenovanie ulo¾enej fotografi
odoslanie fotografie ako multimediálnej správy, pripojenie fotografie k m
alebo telefónnemu èíslu v adresári kontaktov, alebo vstup do galérie.

Tip: Samospú¹» fotoaparátu mô¾ete aktivova» v¾dy iba pre jeden záb
Stlaète Menu a vyberte Médiá, Kamera, Samospú¹» a ©tandardná fo
Portrét alebo Noèný re¾im. Stlaète ©tart a po uplynutí èakacej doby 
fotoaparát urobí fotografiu a ulo¾í ju do menu Galéria. Kým be¾í èas
samospú¹te, ozýva sa pípanie.

Záznam videoklipu
1. Stlaète Menu a vyberte Médiá, Kamera a Video.

2. Záznam videoklipu spustíte stlaèením Nahraj. Poèas nahrávania videokl
v hornej èasti displeja zobrazuje indikátor  a zostávajúci èas záznamu
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Ak chcete záznam preru¹i», stlaète Preru¹, a keï chcete v zázname pokraèova», 
stlaète Pokraèuj.
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3. Nahrávanie zastavíte stlaèením Stop. Telefón ulo¾í záznam do zlo¾ky Vid
klipy v menu Galéria. Stlaète Voåby a vyberte napríklad voåbu pre vymaz
alebo premenovanie ulo¾eného videoklipu, jeho odoslanie v multimediál
správe, alebo prechod do galérie.

Nastavenia kamery
Stlaète Menu a vyberte Médiá, Kamera a Nastavenia. Vyberte

• Kvalita snímky, ak chcete definova» mieru kompresie súboru s fotografio
ukladaní. Vyberte Vysoká, Normálna alebo Základná. Vysoká kvalita znam
najvy¹¹iu kvalitu obrazu, ale väè¹iu spotrebu pamäti.

• Dµ¾ka video klipu, ak chcete vybra» dµ¾ku zaznamenávaných videoklipov. 
Maximálna dµ¾ka videoklipu je 94 kB, èo zodpovedá 10 - 15 sekundám 
záznamu v závislosti od podmienok.

• Zvuky kamery, ak chcete nastavi» zvuk fotoaparátu a tón samospú¹te na
Zapnuté alebo Vypnuté.

• Predvolený názov, ak chcete definova» názov, ktorý sa pou¾ije pri uklada
fotografie. Ak vyberiete Automatický, pou¾ije sa ¹tandardný názov, a ak 
vyberiete Môj názov, mô¾ete zada» alebo upravi» nový názov.
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Rádio
Ak chcete poèúva» rádio na svojom telefóne, zapojte kompatibilný headset do 
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konektora pre headset v spodnej èasti telefónu. Prívodný káblik headsetu fu
ako anténa rádioprijímaèa, preto ho nechajte voåne visie».

Upozoròujeme, ¾e kvalita rozhlasového príjmu závisí od pokrytia rozhlasove
stanice v oblasti, kde sa nachádzate.

1. Ak chcete zapnú» rádio, stlaète Menu a vyberte Médiá a Rádio. Na disple
zobrazí

• Èíslo predvoåby kanála a názov rozhlasového kanála, ak ste kanál ulo

• Frekvencia rozhlasového kanála.

2. Ak máte ulo¾ené rozhlasové kanály, mô¾ete prejs» ku kanálu, ktorý chcet
poèúva», alebo vybra» èíslo kanála (1 a¾ 9) stlaèením príslu¹ného èíselné
tlaèidla.

Ak pou¾ívate kompatibilný headset vybavený ovládacím tlaèidlom, mô¾e
stláèaním tlaèidla prejs» na po¾adovaný ulo¾ený rozhlasový kanál.

3. Keï je rádio zapnuté, mô¾ete ho vypnú» tak, ¾e stlaèíte Voåby a vyberiet
Vypnú».

Tip: Ak chcete rádio rýchlo vypnú», stlaète a pridr¾te .

Naladenie rozhlasového kanála
Keï je rádio zapnuté, spustite stlaèením a pridr¾aním  alebo  
vyhåadávanie kanálov. Vyhåadávanie sa zastaví, keï rádio nájde rozhlasový 
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Ak chcete kanál ulo¾i», stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i» kanál. Zadajte meno kanála a 
stlaète OK. Vyberte èíslo predvoåby, pod ktorým chcete kanál ulo¾i».
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Tip: Ak chcete kanál rýchlo ulo¾i» do niektorej z predvolieb 0 a¾ 9, stl
pridr¾te príslu¹né èíselné tlaèidlo, potom zadajte názov kanála a stla
OK.

Pou¾ívanie rádia
Keï je rádio zapnuté, stlaète Voåby a vyberte

• Vypnú», ak chcete rádio vypnú».

• Ulo¾i» kanál, ak chcete ulo¾i» rozhlasový kanál, ktorý ste na¹li; pozrite si 
predchádzajúcu èas» Naladenie rozhlasového kanála. Mô¾ete ulo¾i» a¾ 2
rozhlasových kanálov.

• Auto ladenie. Krátkym stlaèením  alebo  spustíte vyhåadávani
kanálov smerom nahor alebo nadol. Vyhåadávanie sa zastaví, keï sa nájd
kanál; stlaète OK. Ak chcete kanál ulo¾i», pou¾ite funkciu Ulo¾i» kanál, k
sme spomínali vy¹¹ie.

• Ruèné ladenie. Krátko stlaète  alebo , aby sa vyhåadávanie kan
posunulo o 0,1 MHz nahor alebo nadol, alebo stlaète a pridr¾te, aby sa za
rýchle vyhåadávanie kanálov smerom nahor alebo nadol. Ak chcete kaná
ulo¾i», stlaète OK a pozrite si popis funkcie Ulo¾i» kanál, uvedený vy¹¹ie.

Tip: Ak chcete rýchlo pou¾i» funkciu Ruèné ladenie, stlaète
sa nachádzate v menu Rádio.
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• Nastavi» frekven.. Ak poznáte frekvenciu rozhlasového kanála, ktorý chcete 
poèúva» (medzi 87,5 a 108,0 MHz), zadajte ju a stlaète OK. Ak chcete kanál 
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ulo¾i», pou¾ite funkciu Ulo¾i» kanál, ktorú sme spomínali vy¹¹ie.

Tip: Ak chcete rýchlo pou¾i» funkciu Nastavi» frekven., stlaète v m
Rádio tlaèidlo .

• Zru¹i» kanál. Ak chcete vymaza» ulo¾ený kanál, prejdite naò, stlaète Zru¹

• Premenova». Zadajte nové meno ulo¾eného kanála a stlaète OK.

• Reproduktor (alebo Headset), ak chcete poèúva» rádio cez reproduktor (a
headset). Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblik headse
slú¾i ako rádiová anténa.

• Mono výstup (alebo Stereo výstup), ak chcete poèúva» rádiové vysielanie
monofónne (alebo stereofónne).

Keï poèúvate rádio, mô¾ete obvyklým spôsobom vola» alebo prija» prichádz
hovor. Hlasitos» rádia sa stlmí. Keï hovor ukonèíte, hlasitos» zvuku rádia sa 
automaticky obnoví.

Keï aplikácia vyu¾ívajúca GPRS alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela
mô¾e dochádza» k ru¹eniu rádia.

Hlasový záznamník
Mô¾ete nahráva» úseky reèi, zvuky alebo aktívny hovor v dµ¾ke pribli¾ne jedn
minúty. Túto funkciu mô¾ete vyu¾i» napríklad na nahranie mena a telefónne
èísla, ktoré si neskôr  mô¾ete zaznamena».
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Poznámka: Re¹pektujte v¹etky miestne zákony upravujúce zaznamenávanie 
hovorov. Nepou¾ívajte túto funkciu nezákonným spôsobom.
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Nahrávanie
1. Stlaète Menu, vyberte Médiá a Nahrávaè hlasu.

2. Nahrávanie spustíte vybraním Nahra». Ak chcete zaèa» nahrávanie poèas
hovoru, stlaète Voåby a vyberte Nahra». Poèas nahrávania hovoru budú o
úèastníci poèu» slabé pípanie, opakujúce sa pribli¾ne ka¾dých pä» sekúnd

Poèas nahrávania hovoru dr¾te telefón v normálnej polohe pri uchu.

3. Nahrávanie ukonèíte stlaèením Stop. Záznam sa ulo¾í do zlo¾ky Nahrávk
menu Galéria.

4. Ak si chcete vypoèu» poslednú nahrávku, vyberte Prehra» poslednú.

Ak chcete záznam odosla» ako multimediálnu správu, vyberte Posla».

Zoznam nahrávok
Stlaète Menu a vyberte Médiá, Nahrávaè hlasu a Zoznam nahrávok. Zobraz
zoznam zlo¾iek v menu Galéria. Otvorte Nahrávky, stlaète Voåby, a budete s
vyhra» niektoré z volieb pre súbory v menu Galéria. Pozrite si 4. krok v èasti G
(Menu 5) na strane 123.



134

■ Organizér (Menu 7)
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Upozornenie: Aby ste mohli pou¾i» funkcie v menu Organizér, 
musí by» vá¹ telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtov
telefónov zakázané, alebo keï jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo 
nebezpeèenstvo.

Budík
Budík pou¾íva formát èasu, nastavený pre hodiny. Ak je batéria dostatoène n
bude budík pracova» aj keï je telefón vypnutý.

Stlaète Menu a vyberte Organizér a Budík.

• Vyberte Èas budenia, zadajte èas budenia a stlaète OK.

Aby sa nový èas budenia nastavil, stlaète Zapnutý.

• Vyberte Tón budenia a budete si môc» vybra» ¹tandardný tón budíka, vlas
tón budíka výberom niektorého tónu zvonenia zo zoznamu tónov alebo z
galérie, alebo nastavi» ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu.

Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Tele
pou¾ije ako tón budíka vysielanie rozhlasovej stanice, ktorú ste naposled
poèúvali, a bude program prehráva» cez reproduktor. Keï odpojíte heads
pou¾ije sa namiesto rádia ¹tandardný tón budíka.

Keï nastane èas aktivácie budíka
Telefón vydá zvukový signál budíka a na displeji zaène blika» nápis Budík! a 
aktuálny èas.
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Stlaèením Stop zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvoni» alebo 
stlaèíte Spánok, budík asi na desa» minút prestane zvoni» a potom zaène znova.
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Ak èas nastavený na budíku nastane, keï je telefón vypnutý, telefón sa zapne a zaène
vydáva» zvukový signál budíka. Ak stlaèíte Stop, telefón sa opýta, èi ho chcete aktivo
hovory, Zapnú» telefón?. Stlaète Nie ak chcete telefón vypnú», alebo Áno ak chcete v
prijíma» hovory.

Poznámka: Nestláèajte Áno, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakáza
alebo keï pou¾itie telefónu mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

Kalendár
Kalendár vám pomáha evidova» termíny, hovory, ktoré máte vykona», stretn
sviatky.

Kalendár vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na strane

Stlaète Menu a vyberte Organizér a Kalendár. 

Tip: Menu Kalendár mô¾ete z pohotovostného re¾imu rýchlo otvori»
stlaèením .

Prejdite k po¾adovanému dòu. Aktuálny deò je oznaèený rámikom okolo èísl
Dni, pre ktoré máte poznaèené záznamy, sú oznaèené hrubým písmom. Ak s
chcete prezrie» záznamy pre vybraný deò, stlaète Voåby a vyberte Denné 
poznámky. Ak si chcete zobrazi» tý¾denný prehåad, vyberte Prehåad tý¾dòa.

• Ak si chcete prezrie» niektorý záznam, prejdite naò a stlaète Voåby a vyb
Ukáza». Zobrazenie záznamu vám umo¾òuje prezrie» si podrobnosti vybr
záznamu. Textom záznamu mô¾ete prechádza» pomocou posúvacích tla
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• Máte k dispozícii napríklad aj voåby pre vytvorenie nového záznamu, odoslanie 
záznamu cez IÈ port alebo ako záznamu do kalendára iného kompatibilného 
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telefónu, alebo ako textovej správy.

Máte k dispozícii voåby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie 
záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dòa.

Nastavenia umo¾òujú nastavi» dátum, èas, formát dátumu a èasu a prvý
tý¾dòa. Voåba Auto zru¹enie vám umo¾òuje nastavi», aby telefón po uply
zadaného èasu automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záz
(napríklad pripomienky narodenín) nebudú vymazané.

Pridanie záznamu do kalendára
V èasti Písanie textu na strane 41 sa dozviete, ako zadáva» písmená a èíslice

Stlaète Menu a vyberte Organizér a Kalendár. Prejdite na po¾adovaný dátum
stlaète Voåby a vyberte Poznamena» si. Mô¾ete si vybra» jeden z nasledujúc
typov záznamov:

•  Schôdzka - Zapí¹te text záznamu (alebo stlaète Voåby a vyhåadajte m
adresári kontaktov). Stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Zadajte miesto schôd
stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Zadajte èas zaèiatku stretnutia a stlaète O
potom èas konca a znova stlaète OK. Ak chcete pre záznam nastavi» 
upozornenie, vyberte Tónom alebo Tichý (¾iadne zvukové upozornenie) a
potom nastavte èas upozornenia.

•  Zavola» - Zadajte telefónne èíslo, stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Zad
meno, stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». (Namiesto ruèného zadávania 
telefónneho èísla mô¾ete stlaèi» Voåby a vyhåada» meno a telefónne èísl
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adresári kontaktov.) Potom zadajte plánovaný èas hovoru a stlaète OK. Ak 
chcete pre záznam nastavi» upozornenie, vyberte Tónom alebo Tichý (¾iadne 
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zvukové upozornenie) a potom nastavte èas upozornenia.

•  Narodeniny - Zadajte meno osoby (alebo stlaète Voåby a vyhåadajte 
adresári kontaktov), stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Potom zadajte rok 
narodenia a stlaète OK. Ak chcete pre záznam nastavi» upozornenie, vyb
Tónom alebo Tichý (¾iadne zvukové upozornenie) a potom nastavte èas 
upozornenia. 

•  Memo - Zapí¹te text poznámky, stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Zadaj
dátum skonèenia platnosti záznamu a stlaète OK. Ak chcete pre záznam
nastavi» upozornenie, vyberte Tónom alebo Tichý (¾iadne zvukové upozor
a potom nastavte èas upozornenia.

•  Pripomienka - Zadajte predmet pripomienky, stlaète Voåby a vyberte
Ulo¾i». Ak chcete pre záznam nastavi» upozornenie, vyberte Alarm zapnu
potom zadajte èas upozornenia.

Pri prezeraní záznamov, u ktorých ste nastavili upozornenie, uvidíte indikáto

Keï telefón signalizuje záznam v kalendári
Telefón zapípa a zobrazí príslu¹ný záznam. Ak je na displeji upozornenie na 
plánovaný hovor , mô¾ete na zobrazené èíslo zavola» 
stlaèením .

• Ak chcete zastavi» zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrie» text zázna
stlaète Ukonèi.
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• Ak chcete zastavi» zvukovú signalizáciu a prezrie» si text záznamu, stlaète 
Uká¾. Stlaète Spánok, a telefón sa po desiatich minútach vráti do 
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pohotovostného re¾imu.

Zoznam úloh
Mô¾ete si zaznamena» úlohu, ktorú máte splni», nastavi» pre úlohu prioritu 
zaznaèi» si splnenie úlohy. Úlohy si mô¾ete usporiada» podåa priority alebo 
dátumu.

Zoznam úloh vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na 
strane 19.

Stlaète Menu a vyberte Organizér a Zoznam úloh; zobrazí sa zoznam úloh. S
Voåby alebo prejdite k po¾adovanému záznamu a stlaète Voåby.

• Ak chcete prida» nový záznam, vyberte Prida». Zapí¹te predmet úlohy. Po
zapísaní maximálneho poètu znakov pre záznam telefón ïal¹ie znaky nep
Stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i». Nastavte prioritu úlohy, Vysoká, Stredná,
Nízka. Telefón pre záznam automaticky nastaví termín bez alarmu. Ak ch
zmeni» termín úlohy, zobrazte si záznam o úlohe a vyberte voåbu pre zm
termínu.

Slovník: pozrite si èas» Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania text
strane 41.

• Vybraný záznam si mô¾ete napríklad aj prezrie» alebo ho vymaza», a mô¾
vymaza» v¹etky úlohy, ktoré sú oznaèené ako splnené. Záznamy mô¾ete z
podåa priority alebo termínu, odosla» niektorý záznam na iný telefón, ulo
úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpi» do kalendára.
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Keï si prezeráte záznam o úlohe, mô¾ete napríklad tie¾ vybra» voåbu pre 
úpravu vybranej úlohy, upravi» termín alebo prioritu úlohy alebo oznaèi» úlohu 
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ako splnenú.

Poznámky
Aplikáciu Poznámky mô¾ete pou¾i» pre písanie a odosielanie textov na 
kompatibilné zariadenia cez IÈ, SMS alebo MMS.

Aplikácia Poznámky vyu¾íva spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä
strane 19.

1. Ak chcete otvori» Poznámky, stlaète Menu a vyberte Organizér a Poznám
Keï zaènete písa» poznámku, telefón vás po¾iada o nastavenie dátumu a
ak ich e¹te nemáte nastavené.

2. Stlaète Voåby a vyberte Poznamena» si, pozrite si èas» Písanie textu na 
strane 41. 

3. Napí¹te text a vyberte Ulo¾i».

Do poznámky mô¾ete ulo¾i» aktuálny dátum a èas. Ak nie je dos» miesta p
vlo¾enie do poznámky, telefón sa spýta, èi má z poznámky vymaza» potre
mno¾stvo znakov.

Poznámku mô¾ete odosla» na kompatibilné zariadenie cez IÈ, MMS, aleb
textovú správu (SMS). Ak je poznámka príli¹ dlhá na to, aby mohla by» od
ako textová správa, telefón vás po¾iada o vymazanie potrebného poètu z
z poznámky.
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Ïal¹ie voåby pre poznámky sú voåby pre prezeranie, vymazávanie a úpravu 
poznámok. Pri úprave poznámky mô¾ete opusti» textový editor bez ulo¾enia 
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zmien.

■ Hry (Menu 8)

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

Spustenie hry
1. Stlaète Menu a vyberte Hry a Vybra» hru.

2. Prejdite na niektorú hru alebo skupinu hier (názov závisí od hry).

3. Stlaète Voåby a vyberte Otvori» alebo stlaète . Ak ste vybrali konkré
hru, hra sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam hier vo vybranej skupine hier. Ak chcete niektorú
spusti», prejdite na po¾adovanú hru, stlaète Voåby a vyberte Otvori» aleb
stlaète .

Upozoròujeme, ¾e pri hraní niektorých hier sa mô¾e batéria telefónu vyèerp
rýchlej¹ie (a budete mo¾no musie» zapoji» telefón do nabíjaèky).

Ïal¹ie voåby pre hru alebo skupinu hier
Voåby pre hry, pozrite si èas» Ïal¹ie voåby pre aplikáciu alebo skupinu apliká
strane 142.
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Naèítania hier
Stlaète Menu a vyberte Hry a Naèítania hier. Zobrazí sa zoznam dostupných 
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zálo¾iek. Vyberte Viac zálo¾iek, ak chcete vstúpi» do zoznamu zálo¾iek v me
Slu¾by; pozrite si èas» Zálo¾ky na strane 163.

Vyberte vhodnú zálo¾ku pre spojenie s po¾adovanou stránkou. Ak sa spojeni
nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemô¾ete pripoji» zo slu¾by, pre kto
máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite
menu Slu¾by a aktivujte iný súbor nastavení slu¾ieb; pozrite si èas» Pripojen
slu¾be na strane 159. Znova sa pokúste pripoji» ku stránke.

Po informácie o rozlièných slu¾bách, cenách a tarifách sa obrá»te na operát
svojej siete a/alebo poskytovateåa slu¾ieb.

Ak si chcete naèíta» ïal¹ie hry, pozrite si tie¾ èas» Naèítanie aplikácie na str
143.

Upozoròujeme, ¾e naèítaná hra sa mô¾e ulo¾i» do menu Aplikácie a nie do m
Hry.

Stav pamäti pre hry
Ak si chcete zisti» veåkos» pamäti pre in¹taláciu hier a aplikácií, stlaète Men
vyberte Hry a Pamä». Pozrite si aj èas» Stav pamäti pre aplikácie na strane 1

Hry vyu¾ívajú spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na strane 19

Nastavenia hier
Stlaète Menu a vyberte Hry a Nastavenia; tu mô¾ete pre hru nastavi» zvuky
svetelné efekty a vibrácie.
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■ Aplikácie (Menu 9)
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Poznámka: Aby ste mohli pou¾i» túto funkciu, musí by» vá¹ 
telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefóno
zakázané, alebo keï jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèen

Spustenie aplikácie
1. Stlaète Menu a vyberte Aplikácie a Zvoli» aplikáciu.

2. Prejdite na niektorú aplikáciu alebo skupinu aplikácií (názov závisí od 
aplikácie).

3. Stlaète Voåby a vyberte Otvori» alebo stlaète . Ak ste vybrali konkré
aplikáciu, táto sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranej skupine aplikácií. Ak chcete
niektorú aplikáciu spusti», prejdite na po¾adovanú aplikáciu, stlaète Voåb
vyberte Otvori» alebo stlaète .

Upozoròujeme, ¾e pri pou¾ívaní niektorých aplikácií sa mô¾e batéria telefón
vyèerpáva» rýchlej¹ie (a budete mo¾no musie» zapoji» telefón do nabíjaèky).

Ïal¹ie voåby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií
• Zru¹i» - umo¾òuje vymaza» aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.

Poznamenávame, ¾e ak z telefónu vyma¾ete predin¹talovanú aplikáciu a
súbor aplikácií, budete si ich môc» na telefón znova naèíta» zo stránok N
Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/.
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• Prístup na Web - umo¾òuje obmedzi» prístup aplikácie k sieti. Vyberte Najprv 
¾iada», a telefón si od vás vy¾iada povolenie na prístup k sieti, Povolený, ak 
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chcete povoli» prístup k sieti, Nepovolený, ak nechcete, aby aplikácia 
pristupovala k sieti.

• Aktualizov. verziu, ak chcete skontrolova», èi nie je k dispozícii nová verz
aplikácie k naèítaniu zo slu¾ieb (slu¾ba siete).

• Web stránka mô¾e poskytnú» ïal¹ie informácie alebo doplòujúce dáta pr
aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporova» sie». Zobr
sa iba v prípade, ¾e ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

• Nastavenia slu¾by pre niektoré aplikácie, ktoré potrebujú osobitné nasta
slu¾ieb. Vá¹ telefón ¹tandardne pou¾íva nastavenia slu¾by pre prehliadaè

• Detaily - tu nájdete ïal¹ie informácie o aplikácii.

Naèítanie aplikácie
Vá¹ telefón podporuje J2METM Java aplikácie. Pred naèítaním aplikácie 
skontrolujte, èi je kompatibilná s va¹im telefónom. Nové Java aplikácie si m
naèíta» rozliènými spôsobmi:

• Stlaète Menu a vyberte Aplikácie a Naèítania aplikácií, èím zobrazíte zo
dostupných zálo¾iek. Vyberte Viac zálo¾iek, ak chcete vstúpi» do zoznam
zálo¾iek v menu Slu¾by; pozrite si èas» Zálo¾ky na strane 163.

Vyberte vhodnú zálo¾ku pre spojenie s po¾adovanou stránkou. Ak sa spo
nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemô¾ete pripoji» zo slu¾by, pre 
máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejd



144

menu Slu¾by a aktivujte iný súbor nastavení slu¾ieb; pozrite si èas» Pripojenie k 
slu¾be na strane 159. Znova sa pokúste pripoji» ku stránke.
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Po informácie o rozlièných slu¾bách, cenách a tarifách sa obrá»te na ope
svojej siete a/alebo poskytovateåa slu¾ieb.

• Stlaète Menu a vyberte Slu¾by a Naèítania. Vyberte si naèítanie po¾adov
aplikácie alebo hry. Pozrite si èas» Naèítanie na strane 164.

• Mô¾ete vyu¾i» aj funkcie pre naèítanie hier, pozrite si èas» Naèítania hier
strane 141.

• Na naèítanie aplikácií do svojho telefónu mô¾ete pou¾i» aj program Nok
Application installer z balíka PC Suite.

Upozoròujeme, ¾e spoloènos» Nokia neposkytuje ¾iadne záruky na aplikácie
stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa rozhodnete nahráva» Java aplikácie z takýc
stránok, riaïte sa z håadiska bezpeènosti a obsahu rovnakými zásadami ako
ktorýchkoåvek iných internetových stránok.

Upozoròujeme, ¾e naèítaná aplikácia sa mô¾e ulo¾i» do menu Hry a nie do m
Aplikácie.

Stav pamäti pre aplikácie
Ak si chcete zisti» veåkos» dostupnej pamäti pre in¹taláciu hier a aplikácií, st
Menu a vyberte Aplikácie a Pamä». 

Aplikácie vyu¾ívajú spoloènú pamä», pozrite si èas» Spoloèná pamä» na stran
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■ Extra (Menu 10)
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Poznámka: Aby ste mohli pou¾i» túto funkciu, musí by» vá¹ 
telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefóno
zakázané, alebo keï jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèen

Kalkulaèka
Kalkulaèka vo va¹om telefóne vie sèíta», odèíta», násobi», deli», poèíta» druh
mocniny a odmocniny a vykonáva» menové prevody.

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

1. Stlaète Menu a vyberte Extra a Kalkulaèka.

2. Keï sa na displeji objaví „0”, zadajte prvé èíslo výpoètu; desatinnú èiarku
vlo¾íte stlaèením .

3. Stlaète Voåby a vyberte Sèítanie, Odèítanie, Násobenie, Delenie, Druhá 
mocnina, Odmocnina alebo Zmeni» znamienko.

Tip: Mô¾ete tie¾ stlaèi» : jedenkrát, ak chcete sèíta», dvakrát
chcete odèíta», trikrát, ak chcete násobi» a ¹tyrikrát, ak chcete de

4. Zadajte druhé èíslo.

5. Ak chcete zobrazi» výsledok, stlaète Voåby a vyberte Výsledok. Podåa pot
opakujte kroky 3 a¾ 5.

6. Ak chcete zaèa» nový výpoèet, stlaète a pridr¾te Vyma¾.
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Ako vykonáva» menové prevody
1. Stlaète Menu a vyberte Extra a Kalkulaèka.
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2. Aby ste nastavili výmenný kurz, stlaète Voåby a vyberte Výmenný kurz. V
niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz (stlaèením  m
vlo¾i» desatinnú èiarku) a stlaète OK. Výmenný kurz ostáva ulo¾ený v pam
kým nezadáte iný výmenný kurz.

3. Keï chcete vykona» vlastný menový prevod, zadajte èiastku, ktorú chcet
previes», stlaète Voåby a vyberte V domácej alebo V cudzej.

Tip: Menové prevody mô¾ete vykonáva» aj v pohotovostnom re¾ime.
Zadajte èiastku, ktorú chcete previes», stlaète Voåby a vyberte V dom
alebo V cudzej.

Èasovaè odpoèítavania
Stlaète Menu a vyberte Extra a Èasovaè odpoèítavania. Zadajte èas upozorn
hodinách a minútach a stlaète OK. Ak chcete, mô¾ete napísa» vlastný text 
upozornenia, ktorý sa zobrazí po uplynutí nastaveného èasu, a stlaèením OK
spustite odpoèítavanie èasu.

• Ak chcete zmeni» èas odpoèítavania, vyberte Zmeni» èas, a ak chcete 
odpoèítavanie zastavi», vyberte Zastavi» èasovaè.

Ak nastavený èas uplynie, keï je telefón v pohotovostnom re¾ime, telefón z
vydáva» zvukový signál a na displeji zaène blika» text upozornenia, ak ste ho
zadali, alebo text Èas odpoèítavania uplynul. Zvukovú signalizáciu zastavíte
stlaèením åubovoåného tlaèidla. Ak nestlaèíte ¾iadne tlaèidlo, zvuková signa
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sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastavi» zvukovú signalizáciu 
a zmaza» text upozornenia, stlaète OK.
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Stopky
Pomocou stopiek mô¾ete mera» èas, odèíta» medzièasy alebo okruhové èasy.
merania èasu mô¾ete pou¾íva» ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby mer
èasu stopkami prebiehalo na pozadí, stlaète .

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 èi

Sledovanie èasu a meranie èasových rozdielov
1. Stlaète Menu a vyberte Extra, Stopky a Èasový rozdiel. Ak ste presunuli 

meranie èasu na pozadie, mô¾ete stlaèi» Pokraèova».

2. Stlaèením ©tart spustíte sledovanie èasu. V¾dy, keï chcete odèíta» medz
stlaète Rozdiel. Medzièasy sa zobrazujú na displeji pod be¾iacim èasom.
Zoznamom medzièasov mô¾ete prechádza» pomocou posúvacích tlaèidie

3. Stlaèením Stop zastavíte sledovanie èasu.

4. Stlaète Voåby a vyberte

©tart, ak chcete znova spusti» sledovanie èasu. Nový èas sa pripoèítava k
predchádzajúcemu èasu.

Ulo¾i», ak chcete èas ulo¾i». Zadajte názov odmeraného èasu a stlaète OK
nezadáte ¾iadny názov, pou¾ije sa ako názov celkový èas.

Vynulova», ak chcete vynulova» èas a nechcete ho ulo¾i».
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Okruhové èasy
Stlaète Menu a vyberte Extra, Stopky a Èas okruhu. Stlaèením ©tart spustite 
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meranie èasu a stlaèením Okruh mô¾ete zisti» okruhový èas. Stlaèením Stop
zastavíte meranie okruhových èasov. Keï stlaèíte Voåby, budete môc» okruh
èasy ulo¾i» alebo vynulova». Pozrite si èas» Sledovanie èasu a meranie èasov
rozdielov na strane 147.

Prezeranie a vymazávanie èasov
Stlaète Menu a vyberte Extra a Stopky.

Ak stopky nie sú vynulované, mô¾ete vybra» Ukáza» minulý, a zobrazí sa pos
nameraný èas. Vyberte Ukáza» èasy, a zobrazí sa zoznam názvov alebo kone
èasov èasových súborov; vyberte súbor èasov, ktorý si chcete prezrie». 

Ak chcete ulo¾ené èasy vymaza», vyberte Zru¹i» èasy. Vyberte Zru¹i» v¹etky a
stlaète OK, alebo vyberte Po jednom, prejdite na èasy, ktoré chcete vymaza»
stlaète Zru¹ a potom OK.

Peòa¾enka
Peòa¾enka slú¾i na uchovávanie dôverných informácií, napríklad èísel kredi
kariet a adries. Dáta ulo¾ené v peòa¾enke mô¾ete åahko vybra» poèas prehlia
a automaticky nimi vyplni» dátové polia, napríklad pri nakupovaní v elektron
obchodoch. Mô¾ete si uklada» aj prístupové kódy k mobilným slu¾bám, ktoré
vy¾adujú meno u¾ívateåa a heslo.

Dáta v peòa¾enke sú chránené kódom peòa¾enky, ktorý mô¾ete definova», k
prvý raz vstupujete do peòa¾enky. Na výzvu Vytvorte kód peòa¾enky: zadajte
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stlaèením OK ho potvrïte, a na výzvu Potvrïte kód peòa¾enky: kód znova zadajte 
a stlaète OK. Pozrite si aj èas» Kód peòa¾enky (4 a¾ 10 èíslic) na strane 17.
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Ak chcete vymaza» celý obsah peòa¾enky a kód peòa¾enky, navoåte v 
pohotovostnom re¾ime *#7370925538# (písmenami *#res wallet#). Budete
potrebova» aj bezpeènostný kód telefónu, pozrite si èas» Prístupové kódy na
strane 16.

Ak chcete do menu peòa¾enky prida» obsah alebo obsah upravi», vstúpte do
peòa¾enky. Ak chcete vyu¾i» obsah peòa¾enky v mobilnej slu¾be, vstúpte do
peòa¾enky z prehliadaèa, pozrite si èas» Slu¾by (Menu 11) na strane 157.

Vstup do menu peòa¾enky
Ak chcete otvori» menu peòa¾enky, stlaète Menu, vyberte Extra a Peòa¾enk
Zadajte kód peòa¾enky a stlaète OK, pozrite si èas» Nastavenia peòa¾enky n
strane 152. Vyberte

• Profily peòa¾en., ak chcete vytvori» kombinácie kariet, napríklad pre rozl
slu¾by. Profil peòa¾enky je u¾itoèný, ak si slu¾ba ¾iada vyplnenie veåkého
údajov. Mô¾ete si vybra» vhodný profil peòa¾enky namiesto postupného
vyberania jednotlivých kariet.

• Karty, ak si chcete ulo¾i» informácie o osobných kartách. Mô¾ete si uklad
informácie z platobných kariet, vernostných kariet a prístupových kariet
napríklad kombinácie u¾ívateåských mien a hesiel pre rozlièné slu¾by, a t
adresy a u¾ívateåské údaje. Pozrite si èas» Ukladanie údajov z kariet na 
strane 150.
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• Lístky, ak si chcete ulo¾i» upozornenia na elektronické lístky, ktoré ste si 
zakúpili cez mobilné slu¾by. Ak si chcete lístky prehliadnu», stlaète Voåby a 
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vyberte Ukáza».

• Doklady, ak si chcete uklada» potvrdenky mobilných nákupov.

• Osobné poznámky slú¾ia na ukladanie v¹etkých osobných údajov, ktoré c
ma» ochránené PIN kódom peòa¾enky. Pozrite si èas» Osobné poznámky 
strane 151.

• Nastavenia, pozrite si èas» Nastavenia peòa¾enky na strane 152.

Ukladanie údajov z kariet
1. Vstúpte do peòa¾enky a vyberte Karty.

2. Vyberte typ karty, na ktorý si chcete ulo¾i» údaje:

• Platobná karta pre kreditné a debetné karty.

• Zákaznícka karta pre èlenské karty.

• Karta prístupu pre osobné u¾ívateåské mená a heslá k on-line slu¾bám

• Karty adries pre upravené osobné nastavenia pre on-line slu¾by.

• Infokarta u¾ívateåa pre kontaktné údaje, napríklad pre dodacie a faktu
adresy.

3. Stlaète Voåby a vyberte Prida» novú.

4. Vyplòte údajové polia a stlaète Koniec.

Ak to umo¾òuje vá¹ poskytovateå slu¾ieb, mô¾ete prijíma» údaje o kartách n
telefón vo forme inteligentných správ. Budete upozornení na kategóriu, do 
karta patrí. Prijatú kartu mô¾ete ulo¾i» alebo vymaza». Ulo¾enú kartu si mô¾
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prezrie» alebo premenova», nemô¾ete ale upravi» údaje na nej. O mo¾nostiach 
prijatia údajov karty cez inteligentné správy sa informujte u vydavateåa karty 

ebo 

si 
dåa 
ete 

ra» z 

ofilu 
èas 

je, 
ohli 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

alebo poskytovateåa slu¾ieb. 

Osobné poznámky
Tu si mô¾ete uklada» osobné poznámky, napríklad èísla úètov, heslá, kódy al
záznamy. 

Vstúpte do peòa¾enky a vyberte Osobné poznámky. Stlaète Voåby a mô¾ete 
prezrie», doplni» alebo upravi» vybranú poznámku, usporiada» poznámky po
názvu alebo dátumu alebo poznámky vymaza». Pri prezeraní poznámok mô¾
vybranú poznámku upravi» alebo vymaza». Voåba Posla» ako text umo¾òuje 
prekopírova» poznámku do textovej správy a Kopírova» do kal. umo¾òuje 
prekopírova» poznámku do kalendára ako memo. Pou¾i» detail umo¾òuje vyb
poznámky èísla, e-mailové adresy a internetové adresy. 

Vytvorenie profilu peòa¾enky
Keï ste si ulo¾ili údaje na svoje osobné karty, mô¾ete ich skombinova» do pr
peòa¾enky. Profily mô¾ete pou¾i» na vyberanie údajov z rozlièných kariet po
prehliadania Internetu.

1. Vstúpte do peòa¾enky a vyberte Profily peòa¾en..

2. Stlaète Voåby a vyberte Prida» novú. Otvorí sa nový profil peòa¾enky.

3. Vyplòte nasledujúce polia a stlaète Koniec. Niektoré polia obsahujú úda
ktoré sú vybrané z peòa¾enky. Tieto údaje musíte ma» ulo¾ené, aby ste m
vytvori» profil peòa¾enky.

• Názov profilu peòa¾enky: – uveïte názov profilu.
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• Ïalej zvoåte platobnú kartu - vyberte kartu zo zoznamu platobných kariet.

• Ïalej zvoåte zákaznícku kartu - vyberte kartu zo zoznamu vernostných 
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kariet.

• Ïalej zvoåte kartu prístupu - vyberte kartu zo zoznamu prístupových 

• Ïalej zvoåte infokartu u¾ívateåa - vyberte kartu zo zoznamu kariet 
u¾ívateåských dát.

• Ïalej zvoåte fakturaènú adresu - vyberte adresu zo zoznamu adresnýc
kariet.

• Ïalej zvoåte adresu príjemcu - vyberte adresu zo zoznamu adresných 

• Ïalej zvoåte adresu pre doruèenie dokladu - vyberte adresu zo zoznam
adresných kariet.

• Ïalej zvoåte spôsob doruèenia dokladu - vyberte spôsob doruèenia 
potvrdenky, Doklad k telefónnemu èíslu alebo Doklad k e-mailovej ad

Nastavenia peòa¾enky
Vstúpte do peòa¾enky a vyberte Nastavenia. Vyberte

• Zmeni» kód, ak chcete zmeni» kód peòa¾enky.

• ID telefónu, ak chcete nastavi» RFID kód.

Ako plati» za nákupy pomocou peòa¾enky
• Ak chcete nakupova», vyberte si stránky slu¾by, ktorá podporuje peòa¾en

Slu¾ba musí podporova» ¹pecifikáciu ECML (Electronic Commerce Mode
Language - Modelový jazyk pre elektronický obchod). Pozrite si èas» Prip
k slu¾be na strane 159.
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Vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpi», a kým uskutoèníte nákup, pozorne si 
preèítajte v¹etky informácie.
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Upozornenie: Text sa nemusí zmesti» na jedinú obrazovku. Rozh
preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a preèítali celý text skôr, 
uskutoèníte nákup.

• Pri platbe za polo¾ky, ktoré chcete nakúpi», sa telefón spýta, èi chcete po
peòa¾enku alebo nie. Telefón si tie¾ vy¾iada PIN kód peòa¾enky.

• Zo zoznamu platobných kariet vyberte kartu, ktorou chcete plati». Ak dát
formulár, ktorý dostanete od poskytovateåa slu¾by, podporuje ¹pecifikác
ECML, telefón z peòa¾enky automaticky doplní údaje kreditnej karty aleb
profilu peòa¾enky.

• Schváåte nákup, a údaje sa odo¹lú.

• Mô¾ete dosta» potvrdenie alebo digitálnu potvrdenku o nákupe.

• Keï chcete peòa¾enku zavrie», vyberte  Zavrie» peòa¾en.. Ak peòa¾enku 
nepou¾ijete poèas 5 minút, automaticky sa zavrie.

Upozornenie: Ak ste sa pokú¹ali pristupova» alebo ste pristupovali k dôvern
údajom, pre ktoré sa vy¾aduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovém
úètu), vyprázdnite po ka¾dom takomto pou¾ití vyrovnávaciu pamä» telefónu

O tom, ako vyprázdni» pamä» prehliadaèa, sa dozviete v èasti Pamä» prehli
na strane 165.
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Synchronizácia
Synchronizácia vám umo¾òuje ulo¾i» si údaje zo svojho kalendára a adresára 
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kontaktov na vzdialený internetový server alebo na kompatibilný osobný po
Ak ste si ulo¾ili dáta na vzdialenom internetovom serveri, mô¾ete svoj telefó
synchronizova» tak, ¾e spustíte synchronizáciu zo svojho telefónu. Synchron
so vzdialeným serverom je slu¾ba siete. Synchronizáciu mô¾ete spusti» aj zo
svojho poèítaèa, èím zabezpeèíte, aby dáta v adresári kontaktov a kalendári
telefónu súhlasili s dátami na va¹om kompatibilnom poèítaèi. Údaje o konta
na va¹ej SIM karte sa nebudú synchronizova».

Upozoròujeme, ¾e ak poèas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia s
preru¹í a budete ju musie» spusti» znova.

Synchronizácia z telefónu
Pred synchronizáciou z telefónu si musíte:

• Objedna» synchronizaènú slu¾bu. Po podrobnej¹ie informácie o dostupno
nastaveniach synchronizaènej slu¾by sa obrá»te na operátora va¹ej siete
poskytovateåa slu¾by.

• Prevzia» nastavenia pre synchronizáciu od operátora siete alebo poskyto
slu¾by, pozrite si èas» Nastavenia synchronizácie na strane 155.

• Definujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Poz
èas» Nastavenie telefónu pre slu¾bu na strane 158.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Aktivujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Poz
èas» Nastavenie telefónu pre slu¾bu na strane 158.
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2. Stlaète Menu, vyberte Extra, Synchronizova», Nastavenia a Aktívne synch. 
nast. Internetu. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivova», a stlaète Aktivuj. 
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Oznaète dáta, ktoré sa majú synchronizova». Pozrite si popis nastavenia 
ktoré budú synchronizované v èasti Nastavenia synchronizácie na strane

3. Stlaète Menu a vyberte Extra, Synchronizova» a Synchronizova».

4. Oznaèené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Upozoròujeme, ¾e ak synchronizujete prvý raz alebo ak do¹lo k preru¹eni
synchronizácie, a ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, mô¾e 
synchronizácia trva» a¾ 30 minút.

Nastavenia synchronizácie
Nastavenia synchronizácie mô¾ete dosta» od svojho operátora alebo 
poskytovateåa slu¾ieb vo forme inteligentnej (OTA) správy. O prijímaní nasta
vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v èasti Slu¾ba OTA nastavení
strane 35.

Manuálne zadanie nastavení

1. Stlaète Menu, vyberte Extra, Synchronizova» a Nastavenia.

2. Vyberte Aktívne synch. nast. Internetu.

3. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivova», a stlaète Aktivuj.

Musíte aktivova» súbor, do ktorého chcete ulo¾i» nastavenia synchronizá
Súbor je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so slu¾bo

4. Vyberte Upravi» akt.synch. nast. Internetu. Postupne vyberajte jednotlivé
nastavenia a zadajte v¹etky potrebné hodnoty.



156

• Názov nastavení. Zadajte názov súboru nastavení a stlaète OK.

• Dáta, ktoré budú synchronizované. Oznaète dáta, ktoré chcete 

za 
ète 

ného 
b na 

é 
a 

ia pre 

nie 
lovaný 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

synchronizova», Kontakty a/alebo Kalendár, a stlaète Koniec.

• Adresy databáz. Vyberte databázu, ktorá sa bude upravova» - Databá
kontaktov a/alebo Databáza kalendára. Zadajte meno databázy a stla
OK.

• Meno u¾ívateåa. Zadajte u¾ívateåské meno a stlaète OK.

• Heslo. Zadajte heslo a stlaète OK.

• Synchronizaèný server. Zadajte meno servera a stlaète OK.

• Nastavenia spojenia slú¾ia pre definovanie nastavení spojenia, potreb
pre synchronizáciu. Pozrite si èas» Manuálne zadanie nastavení slu¾ie
strane 158.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte v¹etky po¾adovan
údaje. Nastavenia si vy¾iadajte od operátora siete alebo poskytovateå
slu¾ieb.

Vyberte Synchronizaèné nastavenia PC, aby ste mohli definova» nastaven
synchronizáciu, inicializovanú serverom. Vyberte

• Meno u¾ívateåa. Zadajte u¾ívateåské meno a stlaète OK.

• Heslo. Zadajte heslo a stlaète OK.

Synchronizácia z poèítaèa
Pre synchronizáciu kontaktov a kalendára z poèítaèa pou¾ite buï IÈ prepoje
alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete ma» na svojom poèítaèi nain¹ta
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software PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustite z poèítaèa pomocou 
softwaru PC suite.
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■ Slu¾by (Menu 11)

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

Pomocou multimódového prehliadaèa svojho telefónu mô¾ete pristupova» k
rozlièným slu¾bám. Takýmito slu¾bami mô¾u by» napríklad správy o poèasí, 
spravodajstvo alebo letové poriadky a finanèné informácie.

Informácie o dostupnosti týchto slu¾ieb, cenách a tarifách si zistite od oper
svojej siete a/alebo poskytovateåa, ktorého slu¾by chcete vyu¾íva». Poskytov
slu¾ieb vás tie¾ pouèia, ako ich slu¾by pou¾íva».

Pomocou multimódového prehliadaèa vo va¹om telefóne si mô¾ete prehliad
slu¾by, ktoré na svojich stránkach pou¾ívajú jazyk WML (Wireless Mark-up 
Language) alebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Preto¾e 
a pamä»ová kapacita telefónu sú omnoho men¹ie ne¾ u poèítaèa, internetov
obsah sa na displeji telefónu zobrazuje odli¹ne. Upozoròujeme, ¾e mo¾no 
neuvidíte niektoré detaily internetových stránok. 

Základné kroky pri pristupovaní k slu¾bám a ich pou¾ívaní
1. Ulo¾te si nastavenia slu¾ieb, ktoré potrebujete pre prístup k slu¾be, ktorú

chcete pou¾i». Pozrite si stranu 158.



158

2. Vytvorte spojenie s danou slu¾bou. Pozrite si stranu 159.

3. Zaènite si prehliada» stránky slu¾by. Pozrite si stranu 160.
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4. Po skonèení prehliadania ukonèite spojenie so slu¾bou. Pozrite si stranu

Nastavenie telefónu pre slu¾bu
Nastavenia slu¾ieb mô¾ete dosta» ako OTA správu od sie»ového operátora a
poskytovateåa slu¾ieb, ponúkajúceho slu¾bu, ktorú chcete pou¾íva». Nastave
mô¾ete zada» aj ruène alebo ich doplni» èi upravi» pomocou aplikácie PC Su

Ïal¹ie informácie a príslu¹né nastavenia si vy¾iadajte od sie»ového operátor
alebo poskytovateåa slu¾ieb, ponúkajúceho slu¾by, ktoré chcete pou¾íva».

O prijímaní nastavení slu¾by vo forme inteligentných správ sa viac dozviete 
Slu¾ba OTA nastavení na strane 35.

Manuálne zadanie nastavení slu¾ieb
1. Stlaète Menu a vyberte Slu¾by, Nastavenia a Nastavenia spojenia.

2. Vyberte Aktívne servisné nastavenia.

3. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktorý chcete aktivova», a stlaète Ak
Musíte aktivova» súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete ulo¾i» nast
slu¾by. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre 
vytvorenie spojenia so slu¾bou.

4. Vyberte Upravi» aktívne servis. nastavenia.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte v¹etky po¾adované 
hodnoty podåa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskyto
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slu¾by. V¹etky nastavenia, týkajúce sa nosièa, sa nachádzajú v menu 
Nastavenia nosièa.
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Pripojenie k slu¾be
Najskôr sa presvedète, ¾e sú aktivované nastavenia slu¾by, ktorú chcete pou
aktivácii nastavení postupujte takto:

• Stlaète Menu a vyberte Slu¾by, Nastavenia a Nastavenia spojenia. Vyber
Aktívne servisné nastavenia, prejdite k súboru nastavení spojenia, ktorý c
aktivova», a stlaète Aktivuj.

Potom vytvorte spojenie so slu¾bou. Pripoji» sa mô¾ete troma spôsobmi:

• Otvorte vstupnú stránku, napríklad domovskú stránku poskytovateåa slu

Stlaète Menu a vyberte Slu¾by a Dom. stránka, alebo v pohotovostnom r
stlaète a pridr¾te .

• Vyberte zálo¾ku slu¾by:

Stlaète Menu a vyberte Slu¾by, Zálo¾ky a vyberte niektorú zálo¾ku.

Ak zálo¾ka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte i
súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.

• Zadajte adresu slu¾by:

Stlaète Menu a vyberte Slu¾by a potom Ís» na adresu. Zadajte adresu slu
stlaète OK.
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Prehliadanie stránok slu¾by
Po vytvorení spojenia so slu¾bou si mô¾ete zaèa» prehliada» jej stránky. Funkcia 
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tlaèidiel telefónu mô¾e by» v rozlièných slu¾bách rôzna. Riaïte sa vodiacim
textami na displeji telefónu. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho 
poskytovateåa slu¾ieb.

Poznamenávame, ¾e ak je ako dátový nosiè nastavené (E)GPRS, zobrazuje sa
prehliadania v hornej åavej èasti displeja indikátor . Ak poèas (E)GPRS spo
dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak zaènete vola», objaví sa v pr
hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, ¾e (E)GPRS spojenie bolo 
pozastavené (podr¾ané). Po ukonèení, napr. hovoru, sa telefón pokúsi znova
vytvori» (E)GPRS spojenie.

Pou¾itie tlaèidiel telefónu poèas prehliadania
• Pre pohyb po stránke mô¾ete vyu¾i» v¹etky posúvacie tlaèidlá.

• Ak chcete vybra» zvýraznenú polo¾ku, stlaète , alebo stlaète Voåby
budete si môc» vybra» spôsob otvorenia odkazu.

• Pomocou tlaèidiel  -  mô¾ete zadáva» písmená a èíslice a pom
tlaèidla  ¹peciálne znaky.

Voåby pri prehliadaní
Stlaète Voåby a mô¾ete získa» prístup k nasledujúcim voåbám. Poskytovateå 
mô¾e ponúka» ïal¹ie voåby. Vyberte

• Skratky otvorí nový zoznam volieb, napríklad volieb ¹pecifických pre strá

• Prida» zálo¾ku, ak chcete stránku ulo¾i» ako zálo¾ku.
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• Zálo¾ky. Pozrite si èas» Zálo¾ky na strane 163.

• Naèíta» odkazy zobrazí zoznam zálo¾iek pre naèítanie.
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• Ïal¹ie voåby zobrazí zoznam ïal¹ích volieb, napríklad volieb pre peòa¾en
niektoré bezpeènostné voåby.

• Znovu naèíta», ak chcete znova naèíta» a aktualizova» aktuálnu stránku.

• Zastavi». Pozrite si èas» Odpojenie od slu¾by na strane 161.

Upozornenie: Ak ste sa pokú¹ali pristupova» alebo ste pristupovali k dôvern
údajom, pre ktoré sa vy¾aduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovém
úètu), vyprázdnite po ka¾dom takomto pou¾ití vyrovnávaciu pamä» telefónu

O tom, ako vyprázdni» pamä» prehliadaèa, sa dozviete v èasti Pamä» prehli
na strane 165.

Priame volanie
Multimódový prehliadaè podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup poèas 
prehliadania. Mô¾ete zaèa» hlasový hovor, poèas hovoru odosiela» DTMF tón
ulo¾i» si meno a telefónne èíslo zo stránky.

Odpojenie od slu¾by
Keï chcete ukonèi» prehliadanie a zavrie» spojenie, stlaète Voåby a vyberte 
Zastavi». Na otázku Zastavi» prehliadanie? odpovedzte stlaèením Áno.

Mô¾ete tie¾ dvakrát stlaèi»  alebo stlaèi» a pridr¾a» 
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Nastavenia vzhåadu pre multimódový prehliadaè
1. Poèas prehliadania stlaète Voåby a vyberte Ïal¹ie voåby a Nastav. vzhåadu.

ia a 

i» na 

zky, 

efóne. 
 va¹e 
m ju 

ies,

ia, 

a» 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

alebo v pohotovostnom re¾ime stlaète Menua vyberte Slu¾by, Nastaven
Nastavenia vzhåadu.

2. Vyberte Zalomenie textu. Vyberte Zapnuté, a text, ktorý nemo¾no zobraz
jednom riadku, bude pokraèova» na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete 
Vypnuté, text, ktorý nemo¾no zobrazi» na jednom riadku, sa skráti.

Vyberte Ukáza» snímky. Vyberte Nie a nebudú sa zobrazova» ¾iadne obrá
nachádzajúce sa na stránke. Tým sa mô¾e zrýchli» prehliadanie stránok, 
obsahujúcich mno¾stvo obrázkov.

Cookies
Cookies sú dáta, ktoré stránky ukladajú do pamäti prehliadaèa vo va¹om tel
Takýmito dátami mô¾u by» napríklad informácie o vás ako u¾ívateåovi alebo
prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú ulo¾ené v pamäti prehliadaèa, ký
nevyma¾ete, pozrite si èas» Pamä» prehliadaèa na strane 165.

1. Poèas prehliadania stlaète Voåby a vyberte Ïal¹ie voåby, Ochrana a Cook

alebo v pohotovostnom re¾ime stlaète Menua vyberte Slu¾by, Nastaven
Ochranné nastavenia a Cookies.

2. Vyberte Povoli» alebo Odmietnu», ak chcete telefónu povoli» alebo zakáz
prijímanie cookies.
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Zálo¾ky
Do pamäti telefónu mô¾ete uklada» adresy stránok ako zálo¾ky.
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1. Poèas prehliadania stlaète Voåby a vyberte Zálo¾ky, alebo v pohotovostn
re¾ime stlaète Menu a vyberte Slu¾by a Zálo¾ky.

2. Prejdite na zálo¾ku, ktorú chcete pou¾i», a stlaète Voåby.

3. Vyberte Ís» na, ak chcete vytvori» spojenie so stránkou, priradenou k zálo
Mô¾ete si tie¾ prezrie» názov a adresu vybranej zálo¾ky, upravi» alebo vy
vybranú zálo¾ku, alebo ju posla» priamo na iný telefón ako zálo¾ku alebo
OTA správu, a mô¾ete tie¾ vytvori» novú zálo¾ku.

Upozoròujeme, ¾e vo va¹om telefóne mô¾u by» predin¹talované zálo¾ky pre 
stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vz»ah k spoloènosti Nokia. Spoloè
Nokia neruèí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa 
rozhodnete èíta» tieto stránky, riaïte sa z håadiska bezpeènosti a obsahu 
rovnakými zásadami ako u ktorýchkoåvek iných Internetových stránok.

Prijatie zálo¾ky
Po prijatí zálo¾ky (odoslanej ako zálo¾ka) sa objaví správa 1 zálo¾ka prijatá. S
Uká¾, a potom Voåby a vyberte Ukáza», ak si zálo¾ku chcete prezrie», Ulo¾i»,
ju chcete ulo¾i», alebo Zru¹i», ak ju chcete zru¹i».
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Naèítanie
1. Ak si do svojho telefónu chcete naèíta» viac tónov, obrázkov, hier alebo 
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aplikácií, stlaète Menu, a vyberte Slu¾by a Naèíta» odkazy.

2. Vyberte Naèítania tónov, Naèítania snímok, Naèítania hier alebo Naèítan
aplikácií, ak si chcete naèíta» ïal¹ie tóny, obrázky, hry, resp. aplikácie.

Naèítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Servisná schránka
Telefón doká¾e prijíma» správy od slu¾ieb („pushed” správy), odosielané va¹í
poskytovateåom slu¾ieb. Správy od slu¾ieb sú upozornenia napríklad na titu
správ, a mô¾u obsahova» textové oznámenie alebo adresu slu¾by.

Ak chcete vstúpi» do menu Servisná schránka v pohotovostnom re¾ime, keï
dostali správu od slu¾by, stlaète Uká¾.
•  Ak stlaèíte Ukonèi, správa sa presunie do zlo¾ky Servisná schránka. Keï c

neskôr vstúpi» do zlo¾ky Servisná schránka, stlaète Menu a vyberte Slu¾b
Servisná schránka.

Keï chcete vstúpi» do menu Servisná schránka poèas prehliadania, stlaète V
vyberte Ïal¹ie voåby a Servisná schránka. Prejdite na po¾adovanú správu a s
Voåby. Vyberte Vybra», ak chcete aktivova» multimódový prehliadaè a naèíta
oznaèený obsah, alebo Detaily, ak si chcete zobrazi» podrobné informácie o 
upozornení slu¾bou, alebo vyberte Zru¹i», ak chcete správu zru¹i».
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Nastavenia servisnej schránky
Stlaète Menu a vyberte Slu¾by, Nastavenia a Nastavenia servis. schránky p.s..
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• Vyberte Servisné správy a Zapnuté (alebo Vypnuté), ak chcete telefón na
aby prijímal (resp. neprijímal) servisné správy.

• Vyberte Automatické spojenie. Ak ste nastavili telefón, aby prijímal servi
správy a vyberiete Automatické spojenie zapnuté, telefón po prijatí servi
správy z pohotovostného re¾imu automaticky aktivuje prehliadaè.

Ak vyberiete Automatické spojenie vypnuté, bude telefón aktivova» preh
iba ak po prijatí servisnej správy telefónom vyberiete Vybra».

Pamä» prehliadaèa
Informácie alebo slu¾by, ku ktorým ste pristupovali, zostávajú ulo¾ené vo 
vyrovnávacej pamäti vá¹ho telefónu. Pamä» prehliadaèa je vyrovnávacia pa
ktorá slú¾i na doèasné ulo¾enie dát. Pamä» prehliadaèa vyprázdnite takto:

• poèas prehliadania stlaète Voåby a vyberte Ïal¹ie voåby a Vymaza» pamä
alebo

• v pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Slu¾by a Vymaza» pamä
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Bezpeènos» prehliadaèa
Bezpeènostné funkcie sú nevyhnutné pre niektoré slu¾by, napríklad pre bankové 

stné 
 na 

, 
pis. 

nia 

 

IN kód 
jte 
te 

vý kód.

 

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

slu¾by alebo nákupy cez Internet. Pre takéto spojenia potrebujete bezpeèno
certifikáty a podåa mo¾nosti aj ochranný modul, ktorý mô¾e by» in¹talovaný
va¹ej SIM karte.

Ochranný modul
Ochranný modul mô¾e obsahova» certifikáty, ako aj tajné a verejné kåúèe. 
Ochranný modul slú¾i na zdokonalenie bezpeènostných slu¾ieb pre aplikácie
vy¾adujúce spojenie cez prehliadaè, a umo¾òujú vám pou¾íva» digitálny pod
Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateå slu¾by.

Stlaète Menu a vyberte Slu¾by, Nastavenia, Ochranné nastavenia a Nastave
ochranného modulu. Vyberte

• Detaily ochranného modulu, ak si chcete zobrazi» produktové oznaèenie
ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a výrobné èíslo.

• Ochrana modulu PIN kódom, ak chcete telefón nastavi», aby si vy¾iadal P
modulu pri pou¾ívaní slu¾ieb, poskytovaných ochranným modulom. Zada
kód a vyberte Zapnutá. Ak chcete deaktivova» ochranu PIN kódom, vyber
Vypnutá.

• Zmeni» PIN modulu, ak chcete zmeni» PIN modulu a ochranný modul to 
umo¾òuje. Zadajte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou no

• Zmeni» PIN podpisu. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeni». Zadajte
platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj èas» Prístupové kódy na strane 16.
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Certifikáty
Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizaèné certifikáty a 
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u¾ívateåské certifikáty.

• Telefón pou¾íva certifikáty serverov na zvý¹enie bezpeènosti spojenia me
telefónom a bránou. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateåa s
pred vytvorením spojenia a platnos» certifikátu sa kontroluje proti 
autorizaènému certifikátu, ulo¾enému v telefóne. Certifikáty serverov sa
neukladajú.

Indikátor ochrany spojenia  sa poèas spojenia zobrazuje vtedy, keï j
prenos dát medzi telefónom a bránou (identifikovanou nastavením IP ad
menu Upravi» aktívne servis. nastavenia) ¹ifrovaný.

Zobrazenie indikátora ochrany spojenia v¹ak neznamená, ¾e je bezpeèný
prenos medzi sie»ovou bránou a informaèným serverom (miestom, kde sa
nachádzajú po¾adované informaèné zdroje). Zaisti» bezpeèný prenos dát
sie»ovou bránou a informaèným serverom je vecou poskytovateåa slu¾ieb

• Autorizaèné certifikáty vyu¾ívajú niektoré slu¾by, napríklad bankingové s
na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizaèné certifikáty mô¾e na
ochranný modul ulo¾i» poskytovateå slu¾by alebo si ich mo¾no naèíta» zo
ak slu¾ba podporuje pou¾ívanie autorizaèných certifikátov.

• U¾ívateåské certifikáty vydáva u¾ívateåom certifikaèný úrad. U¾ívateåské
certifikáty sú nutné napríklad na digitálne podpisovanie, a spájajú u¾ívat
konkrétnym tajným kåúèom v ochrannom module.



168

Dôle¾ité: Upozoròujeme, ¾e hoci pou¾ívanie certifikátov podstatne 
zni¾uje riziká, vznikajúce pri vzdialených pripojeniach a in¹talácii 
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softwaru, je potrebné ich správne pou¾íva», aby ste sa mohli te¹i» z 
zvý¹enej bezpeènosti. Existencia certifikátu sama osebe nezaruèuje
¾iadnu ochranu, pre dosiahnutie zvý¹enej bezpeènosti musí správca
certifikátov obsahova» správne, autentické alebo dôveryhodné certi

Dôle¾ité: Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak vás telefó
upozorní, ¾e doba platnosti certifikátu uplynula alebo e¹te nenastal
by certifikát mal by» platný, skontrolujte, èi máte na svojom telefón
nastavený správny dátum a èas.

Dôle¾ité: Pred zmenou týchto nastavení si musíte by» istí, ¾e skutoè
dôverujete vlastníkovi certifikátu a ¾e certifikát naozaj patrí uveden
vlastníkovi. 

Digitálny podpis
So svojím telefónom sa mô¾ete digitálne podpisova». Podpis vás jednoznaèn
identifikuje prostredníctvom tajného kåúèa v ochrannom module a u¾ívateå
certifikátu, ktorý bol pou¾itý na podpísanie. Pou¾itie digitálneho podpisu m
ma» rovnakú váhu ako keï svojim menom podpí¹ete úèet, zmluvu alebo iný 
dokument. 

Ak sa chcete digitálne podpísa», vyberte prepojenie na stránke, napríklad ná
knihy, ktorú si chcete kúpi», a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísa» 
obsahova» sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, ¾e v záhlaví sa nachádza text Èíta» a je zobrazená ikona digitá
podpisu .
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Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, ¾e 
do¹lo k naru¹eniu bezpeènosti a nesmiete vlo¾i» ¾iadne dôverné údaje, 
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napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísa», najskôr si ho celý preèítajte a potom mô¾ete vybra»
Podpí¹.

Upozornenie: Text sa nemusí zmesti» na jedinú obrazovku. Preto db
na to, aby ste si prehliadli a preèítali celý text skôr, ne¾ ho podpí¹et

Vyberte u¾ívateåský certifikát, ktorý chcete pou¾i». Zadajte podpisový PIN (p
si èas» V¹eobecné informácie na strane 16) a stlaète OK. Ikona digitálneho 
podpisu zmizne a slu¾ba mô¾e zobrazi» potvrdenie vá¹ho nákupu.

■ Ís» na (Menu 12)
Ak chcete získa» rýchly prístup k niektorým funkciám, stlaète 
Menu, vyberte Ís» na a vyberte po¾adovanú funkciu zo zoznamu.

Ak sa v zozname nenachádzajú ¾iadne funkcie, stlaète Pridaj, prejdite na fu
ktorú chcete prida» do zoznamu, a stlaète Oznaè.

Ak chcete niektoré funkcie zo zoznamu vymaza» alebo prida» ïal¹ie, pozrite 
Osobné skratky na strane 111.
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■ Slu¾by SIM (Menu 13)
Okrem funkcií, ktoré poskytuje vá¹ telefón, mô¾e SIM karta 
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poskytova» ïal¹ie slu¾by, ku ktorým mô¾ete pristupova» cez 
Menu 13. Menu 13 sa zobrazuje iba ak ho podporuje va¹a SIM karta. Názov 
obsah tohoto menu úplne závisia od dostupných slu¾ieb.

Poznámka: Informácie o dostupnosti, cenách a pou¾ívaní SIM slu¾ieb si vy¾
od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateåa slu¾ieb a
iného predajcu.

Mô¾ete nastavi», aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si 
vymieòa so sie»ou pri pou¾ívaní slu¾ieb SIM. Dosiahnete to nastavením voåb
v submenu Potvrdenie slu¾by SIM v menu Nastavenia telefónu.

Upozoròujeme, ¾e prístup k týmto slu¾bám si mô¾e vy¾adova» odoslanie tex
(SMS) správy alebo vykonanie hovoru, ktoré vám operátor mô¾e úètova».
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7. Prepojenie s poèítaèom
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Keï je vá¹ telefón pripojený s kompatibilným poèítaèom PC cez IÈ prepojen
alebo kábel, mô¾ete prijíma» a odosiela» správy elektronickej po¹ty a pripája
Internetu. Svoj telefón mô¾ete pou¾íva» s rozliènými aplikáciami, zabezpeèu
prepojenie a komunikáciu s poèítaèom. Pomocou balíka PC Suite mô¾ete nap
synchronizova» kontakty, kalendár a zoznam úloh medzi svojim telefónom a
kompatibilným osobným poèítaèom.

Ïal¹ie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na Web stránkach spoloèn
Nokia, www.nokia.com/support/phones/6220.

■ PC Suite
Balík PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie:

• Nokia Application Installer, ktorý slú¾i na in¹taláciu Java aplikácií z 
kompatibilného poèítaèa na telefón.

• Nokia Image Converter, ktorý umo¾òuje vytvori» obrázky v podporovan
formátoch pre multimediálne správy alebo tapety a prenies» si ich na tel

• Nokia Sound Converter umo¾òuje upravova» polyfonické tóny zvonenia
podporovaných formátoch tak, aby boli kompatibilné s va¹im telefónom
prenies» ich na telefón.

• Nokia Content Copier umo¾òuje kopírova» dáta alebo zálohova» inform
telefónu na kompatibilný poèítaè alebo iný kompatibilný telefón Nokia.
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• Nokia Settings Manager umo¾òuje upravova» a odosiela» zálo¾ky prehliadaèa 
alebo aktualizova» súbory nastavení spojenia na va¹om telefóne. Mô¾ete tie¾ 
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vyhåadáva» rozhlasové stanice a vymazáva», upravova» alebo aktualizova
predvoåby rozhlasových staníc na svojom telefóne.

• Nokia Phone Editor, ktorý umo¾òuje odosielanie textových správ a úpra
adresára kontaktov vo va¹om telefóne.

• Nokia Phone Browser, pomocou ktorého si mô¾ete cez kompatibilný po
prehliadnu» obsah zlo¾ky Galéria vo va¹om telefóne. Mô¾ete prechádza»
obrázkami a audio súbormi a tie¾ modifikova» súbory v pamäti telefónu 
prená¹a» súbory medzi telefónom a poèítaèom.

• Nokia Multimedia Player, ktorý umo¾òuje prehrávanie kompatibilných 
zvukov, obrázkov a videoklipov na kompatibilnom poèítaèi.

• Nokia PC Sync, ktorý umo¾òuje synchronizova» kontakty, kalendár a zoz
úloh na va¹om telefóne a na poèítaèi.

• Nokia Modem Options obsahuje nastavenia pre HSCSD a GPRS spojenia

• Nokia Connection Manager umo¾òuje vybra» typ spojenia medzi poèíta
telefónom.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, prenosu alebo 
odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.
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(E)GPRS, HSCSD a CSD
So svojim telefónom mô¾ete vyu¾íva» dátové slu¾by (E)GPRS (Enhanced GPRS - 
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Roz¹írené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service - Univerzálna paketov
rádiová slu¾ba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - Vysokorýchlost
okruhovo prepínané dáta) a CSD (Circuit switched data - Okruhovo prepínan
dáta, GSM dáta).

O dostupnosti a mo¾nostiach objednania dátových slu¾ieb sa informujte u 
operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb.

Upozoròujeme, ¾e pri vyu¾ívaní slu¾by HSCSD sa batéria vyèerpáva rýchlej¹i
pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Poèas dátového preno
preto vhodné pripoji» telefón k nabíjaèke.

Pozrite si èas» Nastavenia (E)GPRS modemu na strane 115.

■ Pou¾ívanie aplikácií pre dátovú komunikáciu
Informácie o pou¾ití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentá
tejto aplikácii.

V èase, keï je telefón prepojený s poèítaèom, neodporúèame telefonova» ale
prijíma» hovory, preto¾e mô¾e dôjs» k preru¹eniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lep¹ie výsledky, polo¾te telefón poèas dátových prenosov na
pevný povrch tlaèidlami nadol. Poèas dátového prenosu telefón nedr¾te v ru
aby sa nepohyboval.



174

8. 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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Vá¹ telefón je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s
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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DÔLE®ITÉ 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, aby sa predi¹lo riziku 
èinnosti kardiostimulátora. Tieto odporúèania sú v súlade s výsledkami nezávislého vý
a odporúèaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimuláto

• by mali v¾dy dr¾a» telefón vo vzdialenosti väè¹ej ne¾ 20 cm od kardiostimulátora,
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, ktorým
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» v¹e
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.

■ Tiesòové volania
Dôle¾ité: Tento telefón, rovnako ako ktorýkoåvek iný bezdrôtový telefón, po
pri prevádzke rádiofrekvenèné signály, bezdrôtové a káblové siete, ako aj fu
programované pou¾ívateåom. Preto nemo¾no zaruèi» spojenie za ka¾dých 
okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spolieha» na ¾iadny bezdrôtový telef
na jediný prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu (napríklad pre privol
lekárskej pomoci).
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Tiesòové volania nemusia by» dostupné na v¹etkých sie»ach bezdrôtových telefónov a tie¾ 
vtedy, keï sú aktívne niektoré sie»ové slu¾by alebo funkcie telefónu. Informujte sa u 
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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. Stlaète  potrebný poèet krát (napríklad aby ste ukonèili hovor, vy¹li z menu
aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie. 

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

4. Stlaète tlaèidlo .

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 
prostriedkom na mieste nehody - neukonèite preto hovor skôr, ne¾ vám to druhá stra
povolí.

■ Informácia o certifikácii (SAR)
TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE PO®IADAVKÁM NA EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLN

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 
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vyhodnocovania vedeckých ¹túdií. V smerniciach je zahrnutá veåká bezpeènostná rezerva, 
aby sa zaistila bezpeènos» v¹etkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.
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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

Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiofrekvenèným ¾iarením pri pou
buï v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keï n
telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo dr¾ia
tieto nesmú obsahova» kovy a musia zabezpeèi» umiestnenie produktu vo vzdialenost
najmenej 2,2 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. Smerniceah
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

Peãiatka

/ /

/ / /

–

3
3
1
0
_
S
k
_
s
1
.
q
x
d
 
 
1
7
.
1
2
.
2
0
0
1
 
 
0
9
:
0
8
 
 
S
i
v
u
 
2


