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Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné alebo 
protizákonné. Preèítajte si celý návod na pou¾itie, kde nájdete ïal¹ie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE 
Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, ale
by mohol spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Pri ¹oférovaní majte v¾dy voåné ruk
ste sa mohli venova» riadeniu vozidla. Va¹ou prvoradou staros»ou pri ¹ofé
musí by» bezpeènos» cestnej premávky.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové telefóny sú citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e negatívne ov
ich prevádzku.

VYPNITE V NEMOCNICI
Re¹pektujte v¹etky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckyc
prístrojov.

VYPNITE V LIETADLE
Re¹pektujte v¹etky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje mô¾u v lietadlách 
spôsobova» ru¹enie.

VYPNITE PRI ÈERPANÍ POHONNÝCH HMÔT
Nepou¾ívajte telefón na èerpacej stanici. Nepou¾ívajte ho v blízkosti palí
chemikálií.
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VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV
Re¹pektujte v¹etky obmedzenia. Nepou¾ívajte telefón na miestach, kde 
prebiehajú trhacie práce.

ntácii. 

é 

je, 

e 
né 

a 
slo a 
mu 
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POU®ÍVAJTE UVÁ®LIVO
Pou¾ívajte iba v normálnej polohe podåa in¹trukcií v produktovej dokume
Nedotýkajte sa zbytoène antény.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený personál.

DOPLNKY A BATÉRIE
Po¾ívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibiln
výrobky.

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

ZÁLO®NÉ KÓPIE
Nezabúdajte si zálohova» alebo písomne zaznamena» v¹etky dôle¾ité úda
ktoré máte ulo¾ené vo svojom telefóne.

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

TIESÒOVÉ VOLANIA
Skontrolujte, ¾e telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláèajte , kým s
nevyma¾e displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoåte tiesòové èí
potom stlaète . Uveïte svoju polohu. Neukonèujte hovor, kým k to
nedostanete povolenie.
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■ O va¹om prístroji
Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre pou¾itie v sietach EGSM 900 

ajte od 

 a 

sí by» 
 mohlo 

eb. 
akéto 
itné 
». Vá¹ 
lí vám, 

 
 menu 

TCP/IP. 
.
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a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ïal¹ie informácie o sie»ach si vy¾iad
svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Pri pou¾ívaní funkcií tohoto prístroja dodr¾ujte v¹etky zákony a re¹pektujte súkromie
zákonné práva ostatných. 

Výstraha: Pri pou¾ívaní v¹etkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, mu
prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by pou¾itie bezdrôtového prístroja
spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

■ Slu¾by siete
Aby ste mohli pou¾íva» telefón, potrebujete slu¾bu bezdrôtového poskytovateåa slu¾i
Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. T
slu¾by siete nemusia by» dostupné vo v¹etkých sie»ach, alebo mô¾e by» potrebné osob
dojednanie s va¹im poskytovateåom slu¾ieb, aby ste takéto slu¾by siete mohli vyu¾íva
poskytovateå slu¾ieb vám mo¾no dá ïal¹ie pokyny k pou¾ívaniu slu¾ieb siete a vysvet
aké poplatky za ne úètuje. V niektorých sie»ach mô¾u existova» obmedzenia, ktoré 
ovplyvòujú va¹e mo¾nosti pou¾ívania slu¾ieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia 
podporova» v¹etky ¹pecifické národné znaky a slu¾by.

Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mohol po¾iada», aby boli niektoré funkcie vo va¹om prístroji
deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v
vá¹ho prístroja. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré be¾ia na protokoloch 
Niektoré funkcie prístroja si vy¾adujú podporu príslu¹ných technológií zo strany siete
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■ Spoloèná pamä»
O spoloènú pamä» sa mô¾u deli» nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, textové a 

yerTM, 
hto 
ívajú 
nú 
á¹ 
údaje 
pri 

mäti.
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multimediálne správy, obrázky a tóny zvonenia, videorekordér, prehrávaè RealOne Pla
kalendár, zoznam úloh a naèítané aplikácie. Pri pou¾ívaní jednej alebo viacerých z týc
funkcií sa mô¾e zmen¹i» mno¾stvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, ktoré pou¾
spoloènú pamä». Ak si napríklad ulo¾íte mnoho obrázkov, mô¾ete obsadi» celú spoloè
pamä». Keï sa pokúsite pou¾i» niektorú funkciu, pou¾ívajúcu spoloènú pamä», mô¾e v
prístroj zobrazi» správu, ¾e pamä» je plná. Ak k tomu dôjde, vyma¾te najskôr niektoré 
alebo polo¾ky, ulo¾ené vo funkciách spoloènej pamäti. Niektoré funkcie mô¾u ma» po
pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, osobitne vyhradené isté mno¾stvo pa
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V¹eobecné informácie

j 

 èíslic) 
avidla 

N kód 
 

rístup 
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■ Nálepky v predajnom balení
Nálepky na záruènom liste v predajnom balení obsahujú dôle¾ité údaje pre 
potreby servisu a slu¾ieb podpory zákazníkov. V predajnom balení nájdete a
návod, ako tieto nálepky pou¾i».

■ Prístupové kódy

PIN kód
PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikaèné èíslo, 4 - 8
pomáha chráni» va¹u SIM kartu pred neoprávneným pou¾itím. PIN kód sa spr
dodáva spolu so SIM kartou.

Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, PIN kód sa zablokuje. Keï je PI
zablokovaný, musíte ho odblokova» pomocou PUK kódu, aby ste mohli znova
pou¾i» SIM kartu. 

PIN2 kód
PIN2 kód (4 – 8 èíslic), dodávaný s niektorými SIM kartami, je potrebný pre p
k niektorým funkciám. 
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Blokovací kód
Blokovací kód (5 èíslic) mô¾ete pou¾i» na zablokovanie telefónu a tlaèidiel, aby 

 
osti a 

¾aduje 

fóne. 
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nedo¹lo k ich neoprávnenému pou¾itiu.

Z výroby je nastavený blokovací kód 12345. Aby ste predi¹li neoprávnenému
pou¾itiu svojho telefónu, blokovací kód zmeòte. Nový kód udr¾iavajte v tajn
na bezpeènom mieste oddelene od telefónu.

PUK a PUK2 kód
PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód, 8 èíslic) sa vy
pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód sa vy¾aduje pri zmene 
zablokovaného PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, 
vy¾iadajte si ich od operátora, ktorého SIM karta sa nachádza vo va¹om tele
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1. Zaèíname

u a 

krytmi.
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Upozornenie: Pred odobratím krytu prístroj v¾dy vypnite a odpojte nabíjaèk
v¹etky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte ¾iadnych 
elektronických súèastí. Prístroj v¾dy uchovávajte a pou¾ívajte s nasadenými 

■ Vlo¾enie SIM karty a multimediálnej karty
1. Otvorte kryt telefónu: Otoète telefón 

zadnou stranou k sebe, stlaète poistku v 
smere ¹ípky a zdvihnite kryt.

2. Jemným zatlaèením otvorte dr¾iak 
pamä»ovej karty. SIM kartu vlo¾te do 
spodnej ¹trbiny. Skontrolujte, ¾e skosený roh 
SIM karty smeruje k hornej èasti telefónu a 
zlatá plô¹ka kontaktov na karte je obrátená 
nadol. Ak chcete SIM kartu vysunú» zo 
¹trbiny, posuòte dr¾iak karty smerom k 
priestoru pre batériu.
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3. Vlo¾te redukovanú multimediálnu kartu (RS-
MMC) do ¹trbiny dr¾iaka. Dbajte na to, aby 

bilný 
oltage 
karty, 
to 

nej 
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skosený roh a plô¹ka so zlatými kontaktmi na 
karte RS-MMC smerovali nadol.

4. Zatvorte dr¾iak pamä»ovej karty zatlaèením 
nadol, a¾ pokým sa nezaistí.

5. Prilo¾te zlaté kontakty batérie k príslu¹ným 
konektorom na telefóne a zatlaète opaèný 
koniec batérie tak, aby zapadla na miesto.

6. Zatvorte kryt telefónu:

Uchovávajte v¹etky SIM karty mimo dosahu malých 
detí. O dostupnosti a informáciách o vyu¾ívaní slu¾ieb 
SM karty sa informujte u dodávateåa svojej SIM karty. 
Mô¾e ním by» poskytovateå slu¾ieb, sie»ový operátor 
alebo iný dodávateå.

Pou¾ívajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty (MMC). Kompati
typ multimediálnej karty (MMC) pre vá¹ prístroj nesie oznaèenie Reduced Size Dual V
MultiMediaCard (t. j. zmen¹ená multimediálna karta pre dve napätia). Iné pamä»ové 
napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s tým
prístrojom kompatibilné. Pri pou¾ití nekompatibilnej pamä»ovej karty mô¾e dôjs» k 
po¹kodeniu karty i prístroja, a mô¾e dôjs» ku znièeniu dát, ulo¾ených na nekompatibil
karte.
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■ Nabitie batérie
1. Pripojte k nabíjaèke napájaciu ¹núru.

olka 

s» 

stvo.
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2. Druhý koniec ¹núry z nabíjaèky zapojte do spodnej èasti 
telefónu.

3. Zapojte nabíjaèku do sie»ovej zásuvky. Ak je telefón 
otvorený, zaène na displeji rolova» indikátor stavu 
batérie, a ak je telefón zatvorený, rozsvieti sa zelená indikaèná LED kontr
na kryte telefónu. Upozoròujeme, ¾e telefón mô¾ete pou¾íva» aj poèas 
nabíjania. Keï je batéria úplne nabitá, stµpec prestane rolova».
Odpojte nabíjaèku od sie»ovej zásuvky a potom od telefónu. Pozrite si èa
"Informácie o batérii" na strane 196.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu
Stlaète a pridr¾te .

VÝSTRAHA! Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov 
zakázané, alebo keï jeho pou¾itie mô¾e spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèen

Vá¹ prístroj má zabudovanú anténu.
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Upozornenie: Podobne ako u iných 
rádiofrekvenèných zariadení sa zbytoène 

 výdr¾ 

ok.
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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 pri pou¾ívaní telefónu nebudete dotýka» 
oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vy¹¹iu úèinnos» antény a dlh¹iu
batérie.

NORMÁLNA POLOHA: Dr¾te telefón tak, ako ukazuje predchádzajúci obráz

Ak si telefón ¾iada PIN kód:
PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.

• Zadajte kód (zobrazí sa ako ****) a stlaète .

Ak si telefón ¾iada blokovací kód:
• Zadajte blokovací kód (zobrazí sa ako *****) a stlaète .

Z výroby je nastavený blokovací kód 12345.
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2. Vá¹ telefón

dací a 
ého 

re 
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■ Mechanické módy
Vá¹ telefón má ¹tyri odli¹né mechanické módy: Zatvorený, Pracovný, Prehlia
Snímací. Prechod medzi jednotlivými módmi sa uskutoèòuje otáèaním horn
dielu okolo kµbového závesu a otoèného èapu. Upozoròujeme, ¾e telefón 
prechádza z jedného módu do druhého s miernym oneskorením.

Zatvorený mód 
Keï je telefón v Zatvorenom móde, v¹etky aplikácie sú odsunuté na 
pozadie, displej sa vypne, a prebiehajúce hovory sa ukonèia.

Prichádzajúce hovory v Zatvorenom móde indikuje LED kontrolka, 
zabudovaná do krytu, a tón zvonenia.

Upozornenie: Keï je telefón v zatvorenom móde, bude blokovanie 
tlaèidiel automaticky aktivované pre tlaèidlo Kamera/Stlaè a hovor, ale nie p
tlaèidlá regulácie hlasitosti.
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Pracovný mód
Keï otvoríte telefón, automaticky sa aktivuje Pracovný mód, 
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displej sa rozsvieti a tlaèidlá sú aktívne. Pracovný mód sa 
aktivuje, aj keï kryt nie je úplne otvorený.

Kryt sa dá odklopi» pribli¾ne na 150 stupòov, pozrite si obrázok. 
Nepokú¹ajte sa telefón násilím roztvori» e¹te viac. 

Ak chcete prija» hovor a kryt je zavretý, otvorte kryt.

Ak chcete prija» hovor a nastavili ste Príjem otvor. krytu na Nie, 
otvorte kryt a stlaète . Pozrite si èas» Nastavenia hovoru na 
strane 137.

Keï nepou¾ívate kameru, mô¾ete tlaèidlo  pou¾i» pre slu¾bu 
Stlaè a hovor (PTT).

Snímací mód 
Snímací mód sa aktivuje, keï obrátite displej z 
Pracovného módu tak, aby smeroval buï na åavú 
alebo na pravú stranu telefónu. Ak otoèíte displej na 
åavú stranu, bude displej i objektív kamery otoèený 
rovnakým smerom a mô¾ete sníma» sami seba.

V snímacom móde sú tlaèidlá neaktívne, okrem 
tlaèidla , ktoré otvára menu, a výberového 
tlaèidla , ktoré sa nachádza uprostred 
navigaèného tlaèidla.
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Prehliadací mód
Prehliadací mód sa aktivuje, keï otvoríte kryt na 90 stupòov, 
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otoèíte ho proti smeru hodinových ruèièiek o 180 stupòov a 
zavriete. Prehliadací mód zostane aktivovaný, aj keï potom 
otvoríte kryt.

Keï nepou¾ívate kameru, mô¾ete tlaèidlo  pou¾i» pre slu¾bu 
Stlaè a hovor.

Blokovanie tlaèidiel
Ak chcete zablokova» tlaèidlá, stlaète  a potom , 
alebo stlaète  a potom .

Aj keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo, 
naprogramované vo va¹om prístroji. Navoåte tiesòové èíslo a stlaète .



26

■ Tlaèidlá a konektory
Pohåad na otvorený telefón 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Vypínaè
Slú¾i na zapnutie a vypnutie telefónu. 

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

2. Slúchadlo
3. Výberové tlaèidlá  a .

Funkcia týchto tlaèidiel závisí od vodiaceho 
textu, zobrazeného na displeji nad jednotlivými 
tlaèidlami. Stlaèením  zobrazíte hlavné 
menu.

4. Posúvacie tlaèidlo
Umo¾òuje prechádza» cez mená, telefónne èísla, 
polo¾ky menu a nastavenia. Posúvacie tlaèidlo sa 
pou¾íva aj na posun kurzora nahor a nadol, 
doprava a doåava pri písaní textu, pri pohybe v 
kalendári a v niektorých hrách. Krátkym stlaèením posúvacieho tlaèidla 
vyberiete funkciu.

5.  otvorí zoznam príkazov pre úpravu textu a oznaèovanie polo¾iek.
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6.  vyma¾e vlo¾ené znaky alebo vyma¾e polo¾ku a spôsobí odchod z rôznych 
funkcií.

azí 
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7.  volí telefónne èíslo a prijíma hovor. V pohotovostnom re¾ime zobr
zoznam naposledy volaných èísel.

8.  ukonèuje aktívny hovor. Slú¾i na návrat z åubovoånej funkcie.

9.  –  slú¾ia na vkladanie èíslic a ïal¹ích znakov.

 a  sa pou¾ívajú na rozlièné úèely v rôznych funkciách.

Pohåad na zatvorený telefón 
1. Tlaèidlá pre úpravu hlasitosti/zoomu

Upravujú hlasitos» v slúchadle, reproduktore 
alebo headsete, ak je zapojený do telefónu. 
Tieto tlaèidlá slú¾ia aj pre ovládanie zoomu, 
keï pou¾ívate zabudovanú kameru.

2. Reproduktory

3. Tlaèidlo kamery / PTT 

V snímacom móde urobí fotografiu.

V pracovnom a prehliadacom móde stlaèením 
tohoto tlaèidla zaènete volanie cez slu¾bu PTT:

4. LED kontrolka, oznamujúca prichádzajúci hovor.
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Pohåad na konektory 
1. Konektor pre nabíjaèku

právy.

nia 

el" na 

rite si 
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2. Pop-PortTM konektor, vyu¾ívaný 
napríklad pre headsety a dátový kábel.

3. Infraport
4. Objektív kamery

■ Indikátory v pohotovostnom 
re¾ime

Dostali ste jednu alebo niekoåko správ do zlo¾ky Prijaté v aplikácii S

Dostali ste jeden alebo niekoåko odkazov. Pozrite si èas» "Volanie 
odkazovej schránky" na strane 35.

V zlo¾ke Na odoslanie èakajú na odoslanie správy.

V nastavenom profile je Tón zvonenia nastavený na Tiché, Tón hláse
správy na ®iadne a Tón hlásenia chatu na ®iadne. 

Tlaèidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si èas» "Blokovanie tlaèidi
strane 25.

Máte nastavený budík.

Na volanie z telefónu mô¾ete vyu¾íva» iba linku 2 (Slu¾ba siete). Poz
èas» "Pou¾ívaná linka (slu¾ba siete)" na strane 138.
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V¹etky hovory na telefón sú presmerované.  oznamuje, ¾e v¹etky 
hovory na telefón sú presmerované do odkazovej schránky. Pozrite si èas» 

, 
hú 

ne 
as 

iu 

ník a 
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"Presmerovanie hovorov" na strane 38. Ak máte dve telefónne linky
potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre dru
linku . 

Prebieha dátový prenos.

Prebieha faxový prenos.

Zobrazuje sa namiesto symbolu antény  (zobrazeného v 
pohotovostnom re¾ime v åavom hornom rohu displeja), keï je aktív
GPRS spojenie.  sa zobrazuje, keï je GPRS spojenie podr¾ané poè
hovoru.

Je aktívne spojenie cez Bluetooth. Keï sa cez bezdrôtovú technológ
Bluetooth prená¹ajú dáta, zobrazuje sa ikona .

Je aktívne infraèervené spojenie.

■ Menu
Stlaèením  zobrazíte hlavné menu. Cez menu mô¾ete pristupova» ku 
v¹etkým aplikáciám na va¹om telefóne.

Voåby v menu: Otvori», Zobrazi» zoznam / Zobrazi» ikony, Presunú», 
Presunú» do zlo¾ky, Nová zlo¾ka, Naèíta» aplikácie, Detaily o pamäti, Pomoc
Ukonèi».
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Pohyb v menu
• V menu sa mô¾ete pohybova» stláèaním 

ného 

ej. 
cií, 
 do nej 

, alebo 

ravi». 
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posúvacieho tlaèidla hore , dole , våavo  
a vpravo .

Otváranie aplikácií a zlo¾iek
• Prejdite na aplikáciu alebo zlo¾ku a stlaèením 

posúvacieho tlaèidla uprostred  ju otvorte.

Zatváranie aplikácií
• Vrá»te sa potrebným poètom stlaèení Spä» alebo Ukonèi» do pohotovost

re¾imu, alebo vyberte Voåby Ukonèi».

Prechod medzi aplikáciami
• Stlaète a pridr¾te , ak chcete prejs» z jednej otvorenej aplikácie do in

Otvorí sa okno pre prepínanie aplikácií a zobrazí sa v òom zoznam apliká
ktoré sú práve otvorené. Prejdite na vybranú aplikáciu a stlaèením 
vstúpte. 

■ Akcie spoloèné pre v¹etky aplikácie
• Otvorenie polo¾ky pre zobrazenie - Prejdite na polo¾ku a stlaète 

vyberte Voåby  Otvori».

• Úprava polo¾iek - Otvorte polo¾ku pre zobrazenie a vyberte Voåby  Up
Cez jednotlivé polia polo¾ky mô¾ete prechádza» pomocou posúvacieho 
tlaèidla.
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• Presúvane a vymazávanie polo¾iek – Prejdite na polo¾ky a vyberte Voåby  
Vymaza» alebo stlaète . Ak chcete naraz vymaza» niekoåko polo¾iek, 

ností, 

e a 
  

i»/

jte sa 

stavte 

bo 

naèi»/

ste 

nú» do 
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musíte ich najskôr oznaèi».

• Oznaèenie polo¾ky - Keï sa nachádzate v zozname, máte niekoåko mo¾
ako oznaèi» polo¾ky. 

• Ak chcete oznaèova» polo¾ky po jednej, prejdite k po¾adovanej polo¾k
vyberte Voåby Oznaèi»/Neoznaèi»  Oznaèi», alebo súèasne stlaète
a . Vedåa polo¾ky sa objaví znaèka za¹krtnutia.

• Ak chcete oznaèi» v¹etky polo¾ky v zozname, vyberte Voåby  Oznaè
Neoznaèi» Oznaèi» v¹etky.

• Ak chcete oznaèi» niekoåko polo¾iek, stlaète a pridr¾te  a posúva
posúvacím tlaèidlom nadol alebo nahor. Ako sa výber posúva, vedåa 
polo¾iek sa objavujú symboly za¹krtnutia. Ak chcete ukonèi» výber, za
posun posúvacím tlaèidlom a potom uvoånite .

Keï ste oznaèili v¹etky po¾adované polo¾ky, mô¾ete ich presunú» ale
vymaza» – vyberte Voåby Presunú» do zlo¾ky alebo Vymaza».

• Zru¹enie oznaèenia polo¾ky - Prejdite na polo¾ku a vyberte Voåby  Oz
Neoznaèi»  Neoznaèi» alebo stlaète  a zároveò .

• Vytvorenie zlo¾ky - Vyberte Voåby Nová zlo¾ka. Zobrazí sa výzva, aby 
zlo¾ke dali meno (max. 35 písmen).

• Presunutie polo¾iek do zlo¾ky - Vyberte Voåby  Presunú» do zlo¾ky 
(nezobrazuje sa, ak nie sú k dispozícii ¾iadne zlo¾ky). Keï vyberiete Presu
zlo¾ky, zobrazí sa zoznam dostupných zlo¾iek a mô¾ete si tie¾ prezrie» 
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koreòovú zlo¾ku aplikácie (ak chcete presunú» polo¾ku mimo zlo¾ky). Vyberte 
miesto, kam chcete polo¾ku presunú», a stlaète OK. 
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u 
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• Odoslanie polo¾ky- Prejdite na polo¾ku a vyberte Voåby  Posla». Vyber
spôsob odoslania, mo¾nosti sú Cez multimédiá, Cez Bluetooth, Cez e-ma
fax a Cez infraèervené.

• Ak sa rozhodnete odosla» polo¾ku v e-maili alebo multimediálnej sprá
otvorí sa editor. Stlaète , ak chcete vybra» prijímateåa (prijímate
adresára Kontakty, alebo napí¹te telefónne èíslo alebo e-mailovú adr
prijímateåa do poåa Komu. Doplòte text alebo zvuk a vyberte Voåby
Posla». Pozrite si èas» "Písanie a odosielanie správ" na strane 91.

• Cez Bluetooth. Pozrite si èas» "Odosielanie dát cez technológiu Bluet
na strane 178.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielani
niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

■ Regulácia hlasitosti
Ikony hlasitosti zvuku: 

 - pre re¾im slúchadla,
 - pre hlasitý re¾im.

Keï máte na telefóne aktívny hovor alebo poèúvate zvuk, mô¾ete stláèaním
 alebo tlaèidiel regulácie hlasitosti na boku telefónu zvy¹ova», resp. zni¾

hlasitos».
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Reproduktor umo¾òuje, aby ste do telefónu hovorili a poèúvali ho z krátkej 
vzdialenosti, a nemuseli si ho dr¾a» pri uchu; telefón mô¾ete ma» napríklad vedåa 

o 
e 
je 

 

, 

et.
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seba na stole. Reproduktor mô¾ete vyu¾i» poèas hovoru, so zvukovými a vide
aplikáciami a pri prezeraní multimediálnych správ. Zvukové a video aplikáci
pou¾ívajú ako ¹tandardný výstup reproduktor. Pou¾itie reproduktora uåahèu
pou¾ívanie iných aplikácií poèas hovoru.

Ak chcete poèas prebiehajúceho hovoru prejs» na pou¾itie 
reproduktora, vyberte Voåby  Zapnú» reproduktor. Ozve sa 
zvukový signál, na navigaènej li¹te sa zobrazí  a zmení sa 
indikátor hlasitosti.

Reproduktor nemo¾no poèas hovoru aktivova», ak máte k telefónu pripojený
headset.

VAROVANIE! Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te prístroj pri uchu
preto¾e hlasitos» mô¾e by» veåmi vysoká.

Ak chcete poèas hovoru vypnú» reproduktor, vyberte Voåby  Zapnú» hands
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3. Hovorové funkcie
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■ Volanie
1. V pohotovostnom re¾ime navoåte telefónne èíslo aj s medzimestskou 

predvoåbou. Stláèaním  alebo  mô¾ete posúva» kurzor. Stláèaním
mô¾ete vymazáva» èíslice.

• Pri hovoroch do zahranièia vlo¾te dvoma stlaèeniami  medziná
volací znak (+) a potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoåbu
a telefónne èíslo.

2. Stlaèením  èíslo zavolajte.

3. Stlaèením  alebo zavretím krytu ukonèíte hovor (alebo zru¹íte poku
spojenie).

Stlaèenie  v¾dy ukonèí hovor, aj keï je aktívna iná aplikácia a je zobra
na displeji.

Na èíslo mô¾ete zavola» aj hlasom, tak¾e sa nemusíte pozera» na displej, aby
èíslo napísali. Pozrite si èas» "Hlasová voåba" na strane 58.

Pou¾itie adresára Kontakty
Vstúpte do Menu  Kontakty.

1. Ak chcete nájs» kontakt, prejdite na po¾adované meno alebo napí¹te prv
písmená tohoto mena. Automaticky sa otvorí vyhåadávacie pole a zobraz
zoznam vyhovujúcich kontaktov. 
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2. Stlaèením  kontaktu zavoláte.

Ak má kontakt viac ne¾ jedno telefónne èíslo, prejdite na po¾adované èíslo a 

í vás 
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oto 
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). 

oåby a 
te 
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stlaèením  na èíslo zavolajte.

Volanie odkazovej schránky
Odkazová schránka (slu¾ba siete) je odkazová slu¾ba, kde vám volajúci, ktor
nezastihnú, mô¾u necha» svoje odkazy.

• Odkazovú schránku zavoláte stlaèením  a  v pohotovostn
re¾ime.

• Ak si telefón vy¾iada èíslo odkazovej schránky, navoåte ho a stlaète OK. T
èíslo dostanete od svojho poskytovateåa slu¾ieb. 

• Ak chcete zmeni» telefónne èíslo svojej odkazovej schránky, prejdite do 
Menu  Nástroje  Odk. schránka a vyberte Voåby  Zmeni» èíslo. Zada
èíslo (ktoré ste dostali od svojho poskytovateåa slu¾ieb) a stlaète OK.

Pozrite si èas» "Presmerovanie hovorov" na strane 38.

Rýchla voåba
Vstúpte do Menu  Nástroje  Rýchla voå.

1. Priraïte telefónne èíslo jednému z tlaèidiel rýchlej voåby (  - 
Pozrite si èas» "Priradenie tlaèidiel rýchlej voåby" na strane 60.

2. Volanie èísla: V pohotovostnom re¾ime stlaète príslu¹né tlaèidlo rýchlej v
. Ak je funkcia Rýchla voåba nastavená na Zapnutá: stlaète a pridr¾

príslu¹né tlaèidlo rýchlej voåby, kým nezaène hovor.
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Uskutoènenie konferenèného hovoru
Mô¾ete vies» konferenèné hovory s a¾ ¹iestimi úèastníkmi (slu¾ba siete).
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1. Zavolajte prvému úèastníkovi.

2. Ak chcete zavola» ïal¹ieho úèastníka, vyberte Voåby Nový hovor. Zada
alebo vyhåadajte v pamäti telefónne èíslo nového úèastníka a stlaète OK
hovor sa automaticky podr¾í.

3. Keï sa nový úèastník prihlási, zapojte prvého úèastníka do konferenènéh
hovoru. Vyberte Voåby Konferenèný.

4. Ak chcete do hovoru zapoji» ïal¹ieho úèastníka, opakujte 2. krok a potom
vyberte Voåby Konferenèný Prida» do konferen..

• Ak sa chcete dôverne pozhovára» s niektorým úèastníkom, vyberte 
Voåby Konferenèný Súkromne. Prejdite na po¾adovaného úèastní
stlaète Súkromie. Konferenèný hovor sa na va¹om telefóne podr¾í a o
úèastníci sa zatiaå mô¾u vzájomne rozpráva». Stlaèením Zru¹ sa vráti
konferenènému hovoru.

• Ak chcete z konferenèného hovoru vyradi» niektorého úèastníka, vybe
Voåby  Konferenèný  Vyradi» úèastníka, potom prejdite na príslu¹
úèastníka a stlaète Vyraï. 

5. Aktívny konferenèný hovor ukonèíte stlaèením .
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■ Prijatie hovoru
• Prichádzajúci hovor prijmete stlaèením .
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• Hovor ukonèíte stlaèením .

Ak hovor nechcete prija», stlaète . Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón

Keï prichádza hovor, mô¾ete stlaèením Ticho rýchlo vypnú» zvonenie telefó

Voåby poèas hovoru
Mnohé z volieb, ktoré mô¾ete vyu¾i» poèas hovoru, sú slu¾bami siete. O ich 
dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateåa slu

Poèas hovoru získate stlaèením Voåby prístup k niektorým z nasledujúcich v

Stlmi»/Ozvuè, Zapnú» handset, Zapnú» reproduktor, alebo Zapnú» handsfree
pripojený kompatibilný Bluetooth headset) a slu¾by siete Ukonèi» aktív. hov
Ukonèi» v¹. hovory, Podr¾a»/Uvoåni», Nový hovor, Konferenèný, Súkromie, Vy
úèastníka, Odpoveda», Odmietnu» a:

Vymeni» – Aktívny a podr¾aný hovor sa vymenia.

Prepoji» – Prichádzajúci alebo podr¾aný hovor sa prepojí s aktívnym hovoro
sa od oboch hovorov odpojíte.

Posla» DTMF – Mô¾ete odosiela» sekvencie DTMF tónov, napríklad heslá ale
èísla bankových úètov. 

Odosielanie sekvencií DTMF tónov
1. Navoåte èíslice tlaèidlami  – . Ka¾dé stlaèenie tlaèidla gen

DTMF tón, ktorý sa vy¹le, ak je hovor aktívny. Opakovaným stláèaním 
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mô¾ete zada»: *, p (vlo¾í pribli¾ne dvojsekundovú pauzu pred alebo medzi 
DTMF znaky) a w (ak pou¾ijete tento znak, zostávajúca èas» sekvencie sa 

ròova» 

a 

ory na 

ené, 
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nevy¹le, kým poèas hovoru znova nestlaèíte Po¹li). Stlaèením  
vlo¾íte #.

2. Keï chcete tón odosla», stlaète OK.

Slu¾ba èakania na hovor
Ak ste aktivovali slu¾bu èakania na hovor (slu¾ba siete), bude vás sie» upozo
na ïal¹í prichádzajúci hovor aj v èase, keï máte na telefóne iný hovor.

1. Poèas hovoru mô¾ete èakajúci hovor prija» stlaèením . Prvý hovor s
podr¾í. Medzi oboma hovormi mô¾ete prechádza» stlaèením Vymeò.

2. Aktívny hovor ukonèíte stlaèením .

Presmerovanie hovorov
Vstúpte do Menu  Nastavenia  Presmerovanie.

Keï je aktivovaná táto slu¾ba siete, mô¾ete presmerova» prichádzajúce hov
iné èíslo, napríklad na èíslo va¹ej odkazovej schránky. Ïal¹ie informácie si 
vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

• Vyberte si niektorú z volieb presmerovania, napríklad vyberte Ak je obsad
ak chcete, aby sa presmerovali hovory, keï je va¹e èíslo obsadené, alebo 
prichádzajúce hovory, ktoré odmietnete.
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• Vyberte Voåby  Aktivova», ak chcete zapnú» príslu¹nú voåbu presmerovania, 
Zru¹i», ak chcete voåbu presmerovania deaktivova», alebo Overi» stav, ak chcete 
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skontrolova», èi je presmerovanie aktivované alebo nie.

• Ak chcete zru¹i» v¹etky aktívne presmerovania, vyberte Voåby  Zru¹i» v
presmer.

Pozrite si èas» "Indikátory v pohotovostnom re¾ime" na strane 28.

Blokovanie prichádzajúcich hovorov a presmerovanie hovorov nemô¾u by» 
aktivované súèasne. Pozrite si èas» "Blokovanie hovorov" na strane 148.

■ Stlaè a hovor
Vstúpte do Menu  Stlaè a hovor.

Rádiotelefónna slu¾ba Stlaè a hovor (Push to talk over cellular) je obojsmern
rádiová slu¾ba (slu¾ba siete), dostupná v celulárnych sie»ach GSM/GPRS. Slu
Stlaè a hovor zabezpeèuje priamu hlasovú komunikáciu, ktorá sa spája stlaè
tlaèidla .

Slu¾bu mô¾ete pou¾i» pre hovor s jednou osobou alebo skupinou åudí, vybav
kompatibilnými zariadeniami. Po spojení hovoru nemusí volaný úèastník ale
skupina hovor nijako prebera». Poèítadlá GPRS síce registrujú spojenia, ale v
zozname posledných hovorov v menu Denník telefón registruje iba dvojstra
hovory. Úèastníci musia podåa mo¾nosti pri ka¾dej komunikácii potvrdi» príj
preto¾e neexistuje ¾iadne iné potvrdenie, ¾e príjemca volanie poèul.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene slu¾by, a ak si chcete slu¾bu
aktivova», obrá»te sa na operátora va¹ej siete alebo poskytovateåa slu¾ieb. 
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Upozoròujeme, ¾e roamingové slu¾by mô¾u by» obmedzenej¹ie ne¾ pre normálne 
hovory.
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Aby ste slu¾bu Stlaè a hovor mohli pou¾íva», musíte si pre òu definova» potr
nastavenia.

V èase, keï ste pripojení k slu¾be Stlaè a hovor, mô¾ete pou¾íva» ostatné fun
telefónu. Slu¾ba Stlaè a hovor nie je spojená s tradiènou hlasovou komuniká
preto mnohé slu¾by, dostupné pre tradièné hlasové hovory (napríklad odkaz
schránka) nie sú pre komunikáciu cez slu¾bu Stlaè a hovor dostupné.

Nastavenia slu¾by Stlaè a hovor
 Vstúpte do Voåby  Nastavenia.

O nastaveniach pre slu¾bu Stlaè a hovor sa informujte u operátora svojej sie
alebo u poskytovateåa slu¾by. Tieto nastavenia mô¾ete dosta» v inteligentne
správe.

• Tón hlásenia - Tón, oznamujúci prijatie volania cez slu¾bu Stlaè a hovor.

• Predvolená prezývka - Va¹a prezývka, ktorá sa zobrazuje ostatným úèast

• Doména - Názov ¹tandardnej domény.

• Názov miesta príst. - Názov prístupového miesta pre slu¾bu Stlaè a hovo

• Adresa servera - Adresa servera slu¾by Stlaè a hovor.

• Ukáza» adresu SaH - Vyberte Nie, ak chcete, aby sa va¹a PT adresa 
nezobrazovala príjemcom pri skupinových a dvojstranných PTT volaniach
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• Meno u¾ívateåa - Va¹e u¾ívateåské meno, ktoré pou¾ívate pre prístup k slu¾be 
Stlaè a hovor.

r.
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• Heslo SAH - Va¹e heslo, ktoré pou¾ívate pre prístup k slu¾be Stlaè a hovo

• Oblas» (realm) - Názov domény, pou¾ívanej pre autentizáciu u¾ívateåov v
skupine.

Po úprave nastavení aplikáciu Stlaè a hovor re¹tartujte.

Pripojenie k slu¾be Stlaè a hovor
 Vstúpte do Menu  Stlaè a hovor. K slu¾be sa mô¾ete pripoji» aj tak, ¾e

stlaèíte a na niekoåko sekúnd pridr¾íte .

Aplikácia Stlaè a hovor sa automaticky pokúsi pripoji» k slu¾be. Ak je prihlás
úspe¹né, otvorí sa okno spojení Stlaè a hovor.

 oznaèuje pripojenie k slu¾be Stlaè a hovor. Ak máte na telefóne definova
skupiny, automaticky sa pripojíte k aktívnym skupinám a v pohotovostnom r
sa zobrazí názov predvolenej skupiny.

 oznamuje, ¾e slu¾ba je doèasne nedostupná. Telefón sa bude automatick
pokú¹a» o pripojenie k slu¾be, kým sa od slu¾by neodpojíte.

Ak sa prihlásenie nepodarí, zobrazí sa chybové hlásenie, napríklad Nie je mo
zapnú» slu¾bu Stlaè a hovor. Stlaète Voåby a vyberte Zapnú» SAH, ak sa chce
znova pokúsi» o prihlásenie, Nastavenia, ak chcete otvori» okno nastavení, a
Ukonèi», ak chcete zatvori» okno s chybovým hlásením.

Ak sa chcete odpoji» od slu¾by Stlaè a hovor, vyberte Voåby  Vypnú» SAH.
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V okne spojení máte k dispozícii nasledujúce voåby: Vypnú» reproduktor/
Zapnú» reproduktor, Aktívni èlenovia, Kontakty SAH, Denník SAH, Nastavenia, 

cete 
o. Keï 

sitos» 

 

upine 
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Pomocník, Vypnú» SAH a Ukonèi».

Ako uskutoèni» volanie cez slu¾bu Stlaè a hovor
Vyberte Voåby  Vypnú» reproduktor/ Zapnú» reproduktor, podåa toho, èi ch
pre komunikáciu cez slu¾bu Stlaè a hovor pou¾i» reproduktor alebo slúchadl
si zvolíte slúchadlo, mô¾ete dr¾a» telefón normálne pri uchu.

Výstraha: Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te prístroj pri uchu, preto¾e hla
mô¾e by» veåmi vysoká.

Ak chcete uskutoèni» volanie cez slu¾bu Stlaè a hovor
1. Vyberte Voåby  Kontakty SAH a vyhåadajte kontakt na úèastníka alebo

skupinu.

Okno Skupiny Stlaè a hovor otvoríte stlaèením .

2. Stlaète  alebo . Volanie cez slu¾bu Stlaè a hovor sa uskutoèní 
okam¾ite.

ALEBO:

Vyberte Voåby  ®iada» o sp. hovor. Týmto odo¹lete úèastníkovi alebo sk
¾iados» o spätné volanie.

Ozve sa tón, oznamujúci, ¾e prístup bol povolený, a telefón zobrazí va¹u 
prezývku a názov skupiny.
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3. Ak si chcete vy¾iada» slovo, stlaète . Telefón va¹u po¾iadavku odo¹le. 
Poèkajte, kým telefón nedostane signál, ¾e máte slovo. Keï telefón zobrazí 
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výzvu Hovorte, máte na svoje vyjadrenie 30 sekúnd.

Stlaète  a pridr¾te ho, kým hovoríte; telefón po celý èas dr¾te pred se
aby ste videli na displej. Keï ste dohovorili, uvoånite tlaèidlo. Slovo sa ud
podåa poradia, v akom prichádzajú po¾iadavky, Keï niekto prestane hovo
mô¾e hovori» úèastník, ktorý prvý stlaèil tlaèidlo .

4. Ak chcete prechádza» medzi niekoåkými aktívnymi spojeniami, vyberte V
5. Aktívne spojenie ukonèíte stlaèením Deaktivuj.

Ak máte ïal¹ie aktívne spojenia, telefón prejde na ïal¹ie spojenie.

Ak nemáte ¾iadne ïal¹ie spojenia, telefón zobrazí správu, ¾e ¾iadne spoje
nie je aktívne.

6. Ak chcete ukonèi» aplikáciu Stlaè a hovor, vyberte Voåby  Ukonèi».

Prijatie volania cez slu¾bu Stlaè a hovor
Na prichádzajúci skupinový alebo dvojstranný hovor vás upozorní krátky tón
Stlaète Prijmi, ak chcete hovor prija», alebo Tichý, ak ho chcete odmietnu». 

Keï dostanete hovor od skupiny, zobrazí sa názov skupiny a prezývka volajú
Keï prichádza dvojstranný hovor od úèastníka, ktorého údaje máte ulo¾ené
adresári Kontakty, zobrazí sa ulo¾ené meno, ak ho telefón identifikuje, inak 
zobrazí iba prezývka volajúceho.
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®iadosti o hovor
 Vstúpte do Voåby  Kontakty SAH alebo Denník SAH.
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Odoslanie ¾iadosti o hovor
Ak chcete uskutoèni» dvojstranný hovor a nedostanete odpoveï, mô¾ete 
úèastníkovi posla» ¾iados», aby vám zavolal naspä». ®iados» o hovor mô¾ete 
odosla» niekoåkými spôsobmi:

• Ak chcete odosla» ¾iados» o hovor zo zoznamu kontaktov v menu Stlaè a
hovor, vyberte Voåby  Kontakty SAH. Prejdite na po¾adovaný kontakt a
stlaète Voåby  ®iada» o sp. hovor.

• Ak chcete odosla» ¾iados» o volanie z adresára Kontakty, v pohotovostno
re¾ime stlaète  a prejdite na po¾adovaný kontakt. Stlaète Detaily, pre
na POC adresu a stlaète Voåby  ®iada» o sp. hovor.

• Ak chcete odosla» ¾iados» o hovor zo zoznamu skupín v menu Stlaè a ho
vyberte Voåby  Kontakty SAH a stlaète . Prejdite na po¾adovanú sku
stlaète Voåby  ®iada» o sp. hovor

• Ak chcete odosla» ¾iados» o hovor zo zoznamu ¾iadostí o spätný hovor v 
Stlaè a hovor, vyberte Voåby  Denník SAH. Vyberte Prijaté ¾iad. o spätn
hovor a stlaète Voåby  Otvori». Prejdite na po¾adovaný kontakt a stlaèt
Voåby  ®iada» o sp. hovor.

Ulo¾enie odosielateåa ¾iadosti o hovor
Keï dostanete ¾iados» o hovor od úèastníka, ktorý sa nenachádza vo va¹om
zozname kontaktov, mô¾ete si jeho meno ulo¾i» do adresára Kontakty.
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1. Ak chcete ¾iados» otvori», vyberte Voåby  Denník SAH  Prijaté ¾iad. o spätný 
hovor. 
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2. Prejdite na po¾adovaný kontakt a stlaète Voåby  Prida» do Kontaktov.

Pou¾ívanie skupín
Vstúpte do Voåby  Kontakty SAH.

Keï zavoláte skupine, budú hovor poèu» v¹etci èlenovia, pripojení k skupine

Ka¾dý èlen skupiny je identifikovaný menom u¾ívateåa, ktoré prideåuje 
poskytovateå slu¾by. Èlenovia skupiny si mô¾u vybra» pre danú skupinu odli¹
prezývku, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho.

Skupiny sa registrujú URL adresami. Jeden z u¾ívateåov zaregistruje URL adr
skupiny v sieti tak, ¾e sa prvýkrát pripojí k skupine.

Vytvorenie skupiny
1. Stlaète Voåby  Kontakty SAH a potom . Otvorí sa okno Skupiny Stla

hovor.

2. Stlaète Voåby  Prida» skupinu  Vytvori» novú.

3. Zadajte Názov skupiny a stlaète OK.

4. Nastavte úroveò bezpeènosti (Ochrana skupiny).

5. Zadajte svoju vlastnú prezývku do poåa Prezývka v skupine.

6. Ak chcete v skupine ulo¾i» aj svoj miniatúrny portrét, vyberte Voåby  Pr
miniatúru.
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7. Stlaète Hotovo. Ak chcete do skupiny prida» èlenov a posla» skupine pozvanie, 
stlaète Áno, keï sa telefón spýta Posla» pozvanie v¹etkým èlenom skupiny? 
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Otvorí sa okno, v ktorom mô¾ete vybra» èlenov skupiny.

Èlenovia, ktorých pozvete do otvorenej skupiny, mô¾u do skupiny pozýva
ïal¹ích èlenov.

Ako sa pripoji» k existujúcej skupine
Podrobnej¹ie údaje o skupine si zistite u operátora va¹ej siete alebo u 
poskytovateåa slu¾by. Tieto údaje mô¾ete dosta» v inteligentnej správe.

1. Stlaète Menu  Stlaè a hovor  Kontakty SAH a potom . Otvorí sa o
Skupiny Stlaè a hovor.

2. Stlaète Voåby  Prida» skupinu  Pripoji» sa k exist.

3. Zadajte Adresa skupiny, Názov skupiny a Prezývka v skupine. Mô¾ete si ti
ulo¾i» obrázok (Miniatúra skupiny).

4. Stlaète Hotovo.

Prijatie pozvánky
Keï dostanete textovú správu s pozvaním do skupiny, stlaète Voåby a vyber
niektorú voåbu.

• Od - Zobrazí kontaktné údaje osoby, ktorá vám poslala pozvanie.

• Prezývka - Zobrazí prezývku osoby, ktorá vám poslala pozvanie.

• Názov skupiny - Zobrazí názov skupiny, ak skupina nie je chránenou skup

• Adresa skupiny - Zobrazí adresu skupiny, ak skupina nie je chránenou sku
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• Ulo¾i» skupinu - Ulo¾í skupinu na vá¹ telefón. Po ulo¾ení skupiny sa telefón 
spýta, èi sa chcete k ulo¾enej skupine pripoji». 
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Ak chcete pozvanie odmietnu», stlaète Spä» a Áno.

■ Register hovorov a hlavný denník 
Vstúpte do Menu  Denník.

V denníku mô¾ete sledova» telefónne hovory, textové správy, paketové 
dátové spojenia a faxové a dátové prenosy, zaregistrované telefónom. Denn
mô¾ete filtrova» a zobrazi» si iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z de
si mô¾ete vytvára» nové karty kontaktov.

V hlavnom komunikaènom denníku sa spojenia s va¹ou vzdialenou po¹tovou
schránkou, centrom multimediálnych správ alebo stránkami prehliadaèa 
zobrazujú ako dátové prenosy alebo paketové dátové spojenia.

Register posledných hovorov
 Vstúpte do Menu  Denník  Posled. hovory.

Telefón zaznamenáva telefónne èísla neprijatých a prijatých hovorov a vola
èísla, ako aj pribli¾nú dµ¾ku va¹ich hovorov. Telefón registruje neprijaté a pri
hovory iba ak tieto funkcie podporuje sie» a ak je telefón zapnutý a nachádz
oblasti, obsluhovanej sie»ou.

Voåby v oknách Neprijaté, Prijaté a Volané: Vola», Vytvori» správu, Po
èíslo, Vymaza», Zmaza» zoznam, Prida» do kontaktov, Pomocník a Ukonèi».
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Neprijaté hovory a prijaté hovory
Ak si chcete prezrie» zoznam posledných 20 telefónnych èísel, z ktorých sa vám 
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niekto naposledy neúspe¹ne pokú¹al dovola» (slu¾ba siete), prejdite do Denn
Posled. hovory  Neprijaté.

Ak si chcete prezrie» zoznam posledných 20 telefónnych èísel alebo mien, z 
ktorých ste naposledy prijali hovor (slu¾ba siete), vstúpte do Denník  Posle
hovory  Prijaté hovory.

Volané èísla
Ak si chcete prezrie» 20 èísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokú¹ali vo
vstúpte do Denník  Posled. hovory  Volané èísla.

Vymazanie zoznamov posledných hovorov
• Ak chcete vymaza» v¹etky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne

Posledné hovory vyberte Voåby  Zmaza» posledné.

• Ak chcete vymaza» jeden z registrov hovorov, otvorte príslu¹ný register a
vyberte Voåby  Zmaza» zoznam. 

• Ak chcete vymaza» iba niektorú udalos», otvorte register, prejdite na vyb
udalos» a stlaète .

Dµ¾ka hovorov
 Vstúpte do Menu  Denník  Trvanie hovoru.

Umo¾òuje vám zobrazi» si dµ¾ku va¹ich prichádzajúcich a odchádzajúcich ho
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Upozornenie: Èas, ktorý vám bude za hovory fakturova» vá¹ poskytovateå slu¾ieb, 
mô¾e by» odli¹ný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii ap.

Aby 
ónu" 

åa 

 
s».

 výpisy 
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Vymazanie poèítadiel dµ¾ky hovoru - Vyberte Voåby  Vynulova» meraèe. 
ste to mohli urobi», potrebujete blokovací kód. Pozrite si èas» "Ochrana telef
na strane 144.

Prezeranie hlavného denníka
Prejdite do Menu  Denník a stlaète .

V hlavnom denníku uvidíte pre ka¾dú komunikaènú udalos» meno odosielate
alebo prijímateåa, jeho telefónne èíslo, meno poskytovateåa slu¾ieb alebo 
prístupové miesto. 

Èiastoèné udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých èastiach, a
paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikaèná udalo

Filtrovanie denníka
1. Vyberte Voåby Filter. Otvorí sa zoznam filtrov. 

2. Prejdite na niektorý filter a stlaète Zvoå.

Vymazanie obsahu denníka
• Ak chcete trvalo vymaza» celý obsah denníka, register Posledné hovory a

o doruèení z aplikácie Správy, vyberte Voåby  Zmaza» denník. Potvrïte
stlaèením Áno.
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Poèítadlo paketových dát a meraè èasu spojenia
• Ak si chcete pozrie», koåko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo to-ktoré 

onou 

èený 
amä». 

a, 
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GPRS spojenie, prejdite na niektorú Vstupnú alebo Výstupnú udalos» s ik
prístupového miesta  a vyberte Voåby  Zobrazi» detaily.

Nastavenia denníka
• Vyberte Voåby  Nastavenia. Otvorí sa zoznam nastavení.

• Trvanie denníka - Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na ur
poèet dní a po ich uplynutí sa automaticky vyma¾ú, aby sa uvoånila p

• Ak vyberiete ®iadny denník, nenávratne sa vyma¾e celý obsah denník
register posledných hovorov a výpisy o doruèení v aplikácii Správy.

• Ukáza» dµ¾ku hovoru. Pozrite si èas» "Dµ¾ka hovorov" na strane 48.

Poèítadlo dát GPRS
 Vstúpte do Menu  Denník  Poèítadlo GPRS.

Poèítadlo GPRS umo¾òuje zisti» mno¾stvo dát, odoslaných a prijatých poèas
paketových (GPRS) dátových spojení. 
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4. Písanie textu
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Text mô¾ete vklada», napríklad pri písaní správ, tradiènou alebo prediktívno
metódou vkladania textu.

■ Tradièné písanie textu
Keï pí¹ete text tradiènou metódou vkladania textu, zobrazuje sa v pravom 
hornom rohu displeja indikátor .

• Opakovane stláèajte jedno z èíslicových tlaèidiel (  – ), kým
nezobrazí po¾adovaný znak. Upozoròujeme, ¾e èíselnými tlaèidlami mo¾
zada» viac znakov, ne¾ koåko ich je vytlaèených na tom-ktorom tlaèidle.

• Ak chcete vlo¾i» èíslo, stlaète a pridr¾te príslu¹né èíslicové tlaèidlo. 

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

• Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlaèidle ako to, ktoré 
práve napísali, poèkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlaète , aby ste
ukonèili èakaciu dobu), a potom písmeno zadajte.

• Medzeru vlo¾íte stlaèením . Troma stlaèeniami  presuniete
kurzor na nový riadok.

• Medzi zadávaním malých a veåkých písmen mô¾ete prepnú» stlaèením 
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■ Prediktívne písanie textu
Pri prediktívnom písaní mô¾ete zadáva» jednotlivé písmená jediným stlaèením 
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príslu¹ného tlaèidla. Ak chcete aktivova» prediktívne vkladanie textu, stlaète
a vyberte Zapnú» slovník. Tým sa aktivuje prediktívne vkladanie textu pre v¹
editory v telefóne. Na hornom okraji displeja sa zobrazí indikátor . 

1. Napí¹te po¾adované slovo stláèaním tlaèidiel  – . Pri zadáva
jednotlivých písmen stláèajte príslu¹né tlaèidlo v¾dy iba raz. Po stlaèení 
ka¾dého ïal¹ieho tlaèidla sa slovo zmení.

2. Po dopísaní slova skontrolujte, èi sa zobrazilo správne slovo.

• Ak je slovo správne, mô¾ete ho potvrdi» stlaèením , alebo mô¾ete
stlaèením  vlo¾i» medzeru. Podèiarknutie zmizne a mô¾ete zaèa
nové slovo.

• Ak slovo nie je správne, máte nasledujúce mo¾nosti:

• Opakovaným stláèaním  mô¾ete postupne zobrazi» vyhovu
slová, ktoré slovník na¹iel.

• Stlaète  a vyberte Slovník  Zhody; otvorí sa zoznam vyhovu
slov. Prejdite na slovo, ktoré chcete pou¾i», a stlaèením  ho 
vyberte.

• Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), potom slovo, ktoré ste chceli na
sa nenachádza v slovníku. Ak chcete prida» toto slovo do slovníka, stl
Hláskuj, napí¹te slovo (max. 32 písmen) tradiènou technikou a stlaèt
Slovo sa ulo¾í do slovníka. Keï sa slovník naplní, nové slová postupne
nahrádzajú slová, ktoré ste vlo¾ili ako prvé.
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• Ak chcete zo slova odstráni» ? a postupne zo slova vymazáva» jednotlivé 
znaky, stláèajte .

é 
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Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Tipy k písaniu textu
• Nastavenie veåkosti vkladaných písmen, Abc, abc a ABC, mô¾ete meni» 

stláèaním . Dvoma krátkymi stlaèeniami  deaktivujete 
prediktívne vkladanie textu.

• Ak chcete v re¾ime písania písmen vlo¾i» èíslo, stlaète a pridr¾te príslu¹n
èíselné tlaèidlo, alebo stlaète  a vyberte re¾im èíslic, napí¹te potreb
èíslice a stlaète OK.

• Najbe¾nej¹ie interpunkèné znaky nájdete na tlaèidle . Opakovan
stláèajte , kým sa nezobrazí po¾adovaný interpunkèný znak.

Stlaèením  otvoríte zoznam ¹peciálnych znakov. Posúvacím tlaè
sa mô¾ete v zozname pohybova» a stlaèením Zvoå vybra» potrebný znak,
mô¾ete stlaèi»  a vybra» Vlo¾i» symbol.

Prediktívne vkladanie textu sa pokúsi uhádnu», ktoré be¾né interpunkèné
znamienko (.,?!‘) bude nasledova». Poradie a súbor interpunkèných znak
závisí od jazyka slovníka.

Keï v prediktívnom re¾ime dopí¹ete slovo, mô¾ete stlaèi» , vybra» Slov
potom:

• Zhody - Ak chcete zobrazi» zoznam slov, zodpovedajúcich stlaèeným tlaè
Prejdite na po¾adované slovo a stlaète .
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• Vlo¾i» slovo - Ak chcete prida» slovo (max. 32 písmen) do slovníka tradiènou 
technikou vkladania textu. Keï sa slovník naplní, nové slová postupne 
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nahrádzajú slová, ktoré ste vlo¾ili ako prvé.

• Upravi» slovo - Otvorí okno, v ktorom mô¾ete slovo upravi»; voåba je dost
iba ak je slovo aktívne (podèiarknuté).

• Vypnutý - Vypne prediktívne vkladanie textu pre v¹etky editory v telefón

Písanie zlo¾ených slov
• Napí¹te prvú èas» zlo¾eného slova a potvrïte ju stlaèením . Napí¹te 

zostávajúcu èas» zlo¾eného slova a ukonèite slovo vlo¾ením medzery stla
.

■ Kopírovanie textu do schránky
Ak chcete prekopírova» text do schránky, mô¾ete pou¾i» jeden z nasledujúci
jednoduchých postupov: 

1. Ak chcete oznaèi» písmená alebo slová, stlaète a pridr¾te . Súèasne
stláèajte  alebo . Postupne ako sa výber roz¹iruje, text sa zvýrazò

Ak chcete vybera» riadky textu, stlaète a pridr¾te . Súèasne stlaète 
alebo . 

2. Keï ste vybrali po¾adovanú èas» textu, prestaòte stláèa» posúvacie tlaèid
stále dr¾te .

3. Keï chcete text skopírova» do schránky, dr¾te stále  a stlaète Kopí
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Mô¾ete tie¾  uvoåni» a potom ho raz stlaèi», aby sa otvoril zoznam 
príkazov pre úpravu textu, napríklad Kopírova» alebo Vystrihnú».

lepi». 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ak chcete odstráni» vybraný text z dokumentu, stlaète .

4. Ak chcete vlo¾i» text do dokumentu, stlaète a pridr¾te  a stlaète Pri
Mô¾ete tie¾ jedenkrát stlaèi»  a vybra» Prilepi». 
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5. Osobné informácie
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■ Kontakty 
Vstúpte do Menu  Kontakty.

V adresári Kontakty si mô¾ete uchováva» a spravova» kontaktné informácie, 
mená, telefónne èísla a adresy.

Ku karte kontaktu mô¾ete doplni» aj osobný tón zvonenia, hlasovú menovku
miniatúrny obrázok. Mô¾ete si vytvára» skupiny kontaktov, ktoré vám umo¾
odosiela» textové správy alebo e-maily súèasne viacerým prijímateåom.

Kontaktné informácie si mô¾ete vymieòa» iba medzi kompatibilnými zariade

Voåby v adresári Kontakty: Otvori», Vola», Vytvori» správu, Nový konta
Otvori» diskusiu, Upravi», Vymaza», Duplikát, Prida» do skupiny, Patrí do skup
Oznaèi»/Neoznaèi», Kopírova» na SIM, Posla», Info o kontaktoch, SIM adresá
Nastavenia, Pomocník a Ukonèi».

Práca s kontaktmi
Voåby pri úprave kontaktu: Prida» miniatúru / Odstráni» miniatúru, Pr

detail, Vymaza» detail, Upravi» menovku, Pomocník a Ukonèi».

1. V pohotovostnom re¾ime stlaète  alebo vstúpte do Menu  Konta
2. Vyberte Voåby  Nový kontakt. 

3. Vyplòte polia podåa svojho výberu a stlaète Hotovo.
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• Ak chcete upravi» niektorý kontakt, otvorte ho a vyberte Voåby  Upravi».

• Ak chcete vymaza» niektorý kontakt, otvorte ho a vyberte Voåby  Vymaza».

tu 
iatúru.

tu 

te 

alebo 
yberte 

 
ým 
¹ 

ín a 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Ak chcete ku karte kontaktu pripoji» miniatúrny obrázok, otvorte kar
kontaktu, vyberte Voåby  Upravi» a potom vyberte Voåby  Prida» min

• Ak chcete pre kontakt nastavi» predvolené èísla a adresy, otvorte kar
kontaktu a vyberte Voåby  Predvolené. Otvorí sa okno so zoznamom 
jednotlivých volieb.

• Ak chcete skopírova» mená a èísla zo SIM karty do telefónu, vyberte 
Voåby  SIM adresár, prejdite na mená, ktoré chcete skopírova», a vyber
Voåby  Kopír. do Kontaktov.

• Ak chcete z Kontaktov na SIM kartu prekopírova» telefónne, faxové 
pagerové èíslo, prejdite na kartu kontaktu, z ktorej chcete kopírova», a v
Voåby  Kopírova» na SIM

Definovanie tónu zvonenia
Pre ka¾dú kartu a skupinu kontaktov mô¾ete nastavi» tón zvonenia. Keï vám
potom takýto kontakt alebo èlen skupiny zavolá, telefón bude zvoni» vybran
tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vy¹le telefónne èíslo volajúceho a vá
telefón ho spozná).

1. Stlaèením  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do Zoznamu skup
vyberte skupinu kontaktov.

2. Vyberte Voåby  Tón zvonenia. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
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3. Pomocou posúvacieho tlaèidla vyberte tón zvonenia, ktorý chcete pou¾i» pre 
kontakt alebo skupinu, a stlaète Zvoå.
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• Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zru¹i», zo zoznamu tónov zvonenia v
Predvolený tón.

Hlasová voåba
Vstúpte do Menu  Kontakty.

Z telefónu mô¾ete zavola» vyslovením hlasovej menovky, pridanej ku karte 
kontaktu. Hlasovou menovkou mô¾e by» åubovoåné vyslovené slovo (slová).

Kým zaènete pou¾íva» hlasové menovky, uvedomte si, ¾e:

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

• Meno musíte vyslovi» presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.

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

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

Upozornenie: Pou¾ívanie hlasových menoviek mô¾e by» problematické napr
hluènom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za ka¾dých okolnost
spolieha» výluène na voåbu hlasom.

Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu èíslu
Hlasové menovky mo¾no priraïova» iba telefónnym èíslam, ulo¾eným v pam
telefónu. Pozrite si èas» "Práca s kontaktmi" na strane 56.
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1. V hlavnom okne adresára Kontakty prejdite na kontakt, ku ktorému chcete 
priradi» hlasovú voåbu, a stlaèením  otvorte kartu kontaktu.
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2. Prejdite na èíslo, ku ktorému chcete priradi» hlasovú voåbu, a vyberte Vo
Prida» hlas. voåbu.

3. Stlaèením ©tart spustite nahrávanie hlasovej menovky. Po zaznení 
¹tartovacieho tónu jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahra» ako 
hlasovú menovku.

4. Po nahraní telefón prehrá zaznamenanú menovku a zobrazí sa text Prehr
hlasová voåba.

5. Po úspe¹nom ulo¾ení hlasovej menovky sa zobrazí text Hlasová voåba ulo
a ozve sa pípnutie. Vedåa èísla na karte kontaktu sa zobrazí symbol .

Volanie vyslovením hlasovej menovky
1. V pohotovostnom re¾ime stlaète a pridr¾te . Ozve sa krátky zvukový

a zobrazí sa text Teraz hovorte.

2. Keï voláte pomocou hlasovej voåby, dr¾te telefón neïaleko úst a tváre a
vyslovte hlasovú menovku.

3. Telefón prehrá pôvodnú hlasovú menovku, zobrazí meno a èíslo, a po 
niekoåkých sekundách navolí èíslo, zodpovedajúce rozpoznanej hlasovej 
menovke.

• Ak telefón prehrá nesprávnu hlasovú menovku alebo chcete voåbu hlaso
zopakova», stlaète Opakuj.

Hlasovú voåbu nemo¾no pou¾i» poèas dátového prenosu alebo aktívneho GP
spojenia.
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Priradenie tlaèidiel rýchlej voåby
Rýchla voåba je jednoduchý spôsob volania èasto pou¾ívaných èísel. Tlaèidlá 
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rýchlej voåby mô¾ete priradi» ôsmim telefónnym èíslam. Èíslo 1 je rezervova
odkazovú schránku. 

1. Otvorte kartu kontaktu, pre ktorý chcete definova» tlaèidlo rýchlej voåby
vyberte Voåby  Prideli» rých. voåbu.

2. Prejdite na niektoré èíslo a stlaète Prideå. Keï sa vrátite do okna kontakt
údajov, uvidíte vedåa telefónneho èísla ikonu rýchlej voåby.

• Ak chcete kontaktu zavola» s vyu¾itím rýchlej voåby, prejdite do 
pohotovostného re¾imu a stlaète tlaèidlo rýchlej voåby a .

■ Prezenèná slu¾ba – Úèas»
Vstúpte do Menu  Úèas».

Voåby v okne Úèas»: Otvori», Moja dostupnos», Úèastníci, 
Aktualizova» úèas», Prihlási» sa, Odhlási» sa, Nastavenia, Pomocník a Ukonèi

Pomocou prezenènej slu¾by Úèas» (slu¾ba siete) mô¾ete informova» ostatný
svojej dostupnosti, teda kedy, kde a ako vás mo¾no kontaktova». Slu¾ba vám
umo¾òuje vytvori» a zobrazi» si dynamický profil vlastných kontaktných úda
viditeåný pre ostatných u¾ívateåov slu¾by, a poskytuje vám kontrolu nad spô
zverejnenia profilu. Prezenèné informácie mô¾u zahàòa» va¹u dostupnos» a 
informácie o tom, èi si prajete, aby vám åudia volali alebo posielali správy, k
nachádzate a èo robíte.
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Aby ste mohli pou¾íva» prezenènú slu¾bu Úèas», musíte si vyhåada» slu¾bu, ktorú 
chcete pou¾íva», a potom si ulo¾i» nastavenia tejto slu¾by. Nastavenia slu¾by 

práve, 
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e 
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mô¾ete dosta» v ¹peciálnej textovej správe, takzvanej inteligentnej (smart) s
od poskytovateåa, ktorý ponúka prezenènú slu¾bu. Pozrite si èas» "Prijímanie
inteligentných správ" na strane 95. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho
poskytovateåa slu¾ieb.

Aplikácia Úèas» vám umo¾òuje upravi» si vlastné publikované informácie a 
nastavi», kto si smie va¹e prezenèné informácie prehliada». Ak si chcete prez
prezenèné informácie iných åudí, musíte pou¾i» Kontakty. Pozrite si èas» 
"Kontakty" na strane 56.

Úprava informácií o vlastnej dostupnosti
 Vstúpte do Voåby  Moja dostupnos» a vyberte:

• Dostupný - Ste dostupný a åudia vám mô¾u vola» alebo posiela» správy. T
voåbu si mô¾ete vybra» napríklad pre svoj ¹tandardný profil. Pozrite si èa
"Profily" na strane 131.

• Zaneprázdnený - Åudia vám prípadne mô¾u zavola» alebo posla» správu;
telefón máte napríklad v profile Schôdza.

• Nie je dostupný - Åudia vám nemô¾u vola» a posiela» správy; telefón mát
napríklad v profile Tichý.
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Nastavenie okruhu åudí, ktorí si mô¾u prezera» va¹e prezenèné 
informácie
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 Vstúpte do Voåby  Úèastníci a vyberte:

• Verejná úèas» - Zobrazuje obmedzené informácie a informuje o spôsobe,
vás mo¾no kontaktova». Tieto údaje sú dostupné ka¾dému, koho ste 
nezablokovali.

• Moja dostupnos» - Vyberte Dostupný, Zaneprázdnený alebo Nie je 
dostupný.

• Úèastníci - Otvorí okno Aktuálni úèastníci pre nastavenia Verejná úèa
Pozrite si èas» "Verejní úèastníci" na strane 63.

• Aktualizova» úèas» - Aktualizuje va¹e prezenèné informácie na server
prezenènej slu¾by.

• Prihlási» sa / Odhlási» sa - pripojenie alebo odpojenie od servera preze
slu¾by. Pozrite si èas» "Servery chatu a prezenènej slu¾by" na strane 1

• Nastavenia - Tu mô¾ete spravova» zverejòovanie va¹ich prezenèných
informácií.

• Privátna úèas» - Zobrazuje privátne informácie, aby ste mohli poskytnú»
dôvernej¹ie údaje. Tieto budú k dispozícii iba pre åudí, ktorým povolíte pr
si va¹e privátne informácie. Mô¾ete si nastavi» nasledujúce voåby:

• Moja dostupnos» - Vyberte Dostupný, Zaneprázdnený alebo Nie je 
dostupný.

• Súkromná správa - Napí¹te textovú správu o dµ¾ke 40 znakov, aby ste
popísali stav svojej dostupnosti. 
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• Logo mojej úèasti - K informácii o svojej dostupnosti pridajte logo. Súbory s 
logami sa ukladajú v Galérii. Pozrite si èas» "Galéria" na strane 85.
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• Úèastníci - Otvorí okno Zoznam privát. pre nastavenia Privátna úèas»
Pozrite si èas» "Privátni úèastníci" na strane 64.

• Aktualizova» úèas» - Aktualizuje va¹e prezenèné informácie na server
prezenènej slu¾by.

• Prihlási» sa / Odhlási» sa - pripojenie alebo odpojenie od servera preze
slu¾by. Pozrite si èas» "Servery chatu a prezenènej slu¾by" na strane 1

• Nastavenia - Tu mô¾ete spravova» zverejòovanie va¹ich prezenèných
informácií.

• Zablok. úèas» - Zobrazí obrazovku bez akýchkoåvek osobných údajov. Poz
èas» "Zablokovaní úèastníci" na strane 64.

Verejní úèastníci
Vstúpte do Verejná úèas» a vyberte Voåby  Úèastníci  Aktuálni úèastníci
chcete prezrie» mená, telefónne èísla alebo identifikátory u¾ívateåov, ktorým
nepovoåujete prezera» si va¹e privátne prezenèné správy, ale ktorí si práve 
prezerajú va¹e verejné prezenèné informácie. Mô¾ete prejs» k niektorému 
úèastníkovi, stlaèi» Voåby, a vybra»:

• Prida» k privátnym - Umo¾níte úèastníkovi prezera» si aj va¹e privátne 
prezenèné informácie.

• Zablokova» - Zabránite úèastníkovi prezera» si va¹e prezenèné informáci

• Prida» do Kontaktov - Zaradí úèastníka do vá¹ho adresára Kontakty.
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• Naèíta» zoznamy - Spojí sa so serverom prezenènej slu¾by a aktualizuje 
zoznamy úèastníkov. Táto voåba je k dispozícii iba ak ste off-line.
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Privátni úèastníci
Vstúpte do Privátna úèas» a vyberte Voåby  Úèastníci  Zoznam privát., ak
chcete prezrie» mená, telefónne èísla alebo identifikátory úèastníkov, ktorí m
povolenie prezera» si va¹e prezenèné správy. Ak chcete niektorému úèastník
zabráni» v prezeraní va¹ich privátnych prezenèných správ, prejdite na tohot
úèastníka a stlaète . Mô¾ete prejs» k niektorému úèastníkovi, stlaèi» Vo
vybra»:

• Prida» nové - Takto mô¾ete prida» nového úèastníka, manuálne alebo z 
adresára Kontakty. Mô¾ete prida» iba úèastníka, ktorý má na karte konta
u¾ívateåský identifikátor.

• Zablokova» - Zabránite úèastníkovi prezera» si va¹e prezenèné informáci

• Prida» do Kontaktov - Zaradí úèastníka do vá¹ho adresára Kontakty.

• Odstráni» zo zozn. - Odstráni úèastníka z privátneho zoznamu. Táto voåb
dispozícii aj keï máte oznaèených ako výber viac polo¾iek. Ak je zoznam
prázdny, voåba nie je k dispozícii.

• Zobrazi» detaily - Zobrazí identifikaèné údaje úèastníka.

• Naèíta» zoznamy - Spojí sa so serverom prezenènej slu¾by a aktualizuje 
zoznamy úèastníkov. Táto voåba je k dispozícii iba ak ste off-line.

Zablokovaní úèastníci
Vstúpte do Voåby  Úèastníci  Zablok. úèas», ak si chcete zobrazi» zoznam
úèastníkov, ktorým ste zabránili prezera» si svoje verejné a privátne prezenè
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správy. Ak chcete niektorému úèastníkovi povoli» prezeranie va¹ich prezenèných 
informácií, prejdite naòho a stlaète . Mô¾ete prejs» k niektorému úèastníkovi, 

ktu 

ste.

.

 úèas» 
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stlaèi» Voåby, a vybra»:

• Prida» k privátnym - Umo¾níte úèastníkovi prezera» si aj va¹e privátne 
prezenèné informácie.

• Prida» nové - Takto mô¾ete prida» nového úèastníka, manuálne alebo z 
adresára Kontakty. Mô¾ete prida» iba úèastníka, ktorý má na karte konta
u¾ívateåský identifikátor.

• Prida» do Kontaktov - Zaradí úèastníka do vá¹ho adresára Kontakty.

• Zobrazi» detaily - Zobrazí identifikaèné údaje úèastníka.

• Naèíta» zoznamy - Spojí sa so serverom prezenènej slu¾by a aktualizuje 
zoznamy úèastníkov. Táto voåba je k dispozícii iba ak ste off-line.

Aktualizácia va¹ich prezenèných informácií
Vstúpte do Menu  Úèas».

Po vytvorení spojenia:

1. Zadajte svoj u¾ívateåský identifikátor a heslo a stlaèením  sa prihlá

Svoj u¾ívateåský identifikátor a heslo dostanete od poskytovateåa slu¾by

2. Vyberte Voåby  Aktualizova» úèas». Táto voåba je k dispozícii, ak ste sa 
prihlásili na server a zmenili svoje prezenèné informácie v okne Privátna
alebo Verejná úèas» a e¹te ste ich neaktualizovali.

3. Keï sa chcete odhlási», vyberte Voåby  Odhlási» sa.
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Nastavenia prezenènej slu¾by
 Vstúpte do Voåby  Nastavenia.
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Pozrite si èas» "Servery chatu a prezenènej slu¾by" na strane 118.

• Ukáza» info o úèasti - Vyberte:

• Priv. a verejným - Budú sa zverejòova» verejné i privátne prezenèné 
informácie.

• Privátnym - Va¹e prezenèné informácie uvidia iba privátni úèastníci.

• Verejným - Va¹e verejné prezenèné informácie uvidia verejní i privátn
úèastníci.

• Nikomu - Va¹e prezenèné informácie sa nezverejnia.

• Stav nov. úèastníka - Urèuje, akú kategóriu prezenèných informácií si mô
prezera» noví úèastníci. Vyberte Verejný alebo Privátny. 

• Synch. s Profilmi - Definuje, èi sa atribúty Úèasti zmenia, keï zmeníte pr
Vyberte:

• Vypnutá - Prezenèné atribúty sa pri zmene profilu nezmenia.

• Zapnutá - Pri zmene profilu sa zmení Moja dostupnos» i Súkromná sp

• Len dostupnos» - Súkromná správa sa pri zmene profilu nezmení.

• Len súkr. správy - Moja dostupnos» sa pri zmene profilu nezmení.
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■ Lokalizácia
Vstúpte do Menu  Urèenie polohy.
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Lokalizaèná slu¾ba (slu¾ba siete) umo¾òuje sieti zisti» pribli¾nú polohu 
vá¹ho telefónu. Ak aktivujete alebo deaktivujete lokalizaènú slu¾bu, mô¾ete
vybra», kedy sa informácie o va¹ej polohe odovzdávajú sieti.

Ak chcete na svojom telefóne aktivova» lokalizaènú slu¾bu, vyberte Nastave
Urèenie polohy  Zapnuté.

Keï dostanete ®iados» o polohu, zobrazí sa správa s uvedením slu¾by, od kto
¾iados» pochádza. Stlaète Prijmi, ak chcete, aby sa informácia o va¹ej poloh
odoslala, alebo stlaète Odmietni, ak chcete ¾iados» zamietnu».

Správy ®iados» o polohu sa zaznamenávajú v zozname Prijaté ¾iadosti. 

Ak si ich chcete prezrie», vyberte Menu  Urèenie polohy  Prijaté ¾iadosti
vedåa ka¾dej ¾iadosti informuje, èi je ¾iados» nová, odmietnutá, alebo schvá
Ak si chcete zobrazi» podrobné údaje o ¾iadosti, prejdite na òu a vyberte 
chcete zoznam Prijaté ¾iadosti vymaza», vyberte Voåby  Zmaza» zoznam.

■ Kalendár 
Vstúpte do Menu  Kalendár.

V Kalendári si mô¾ete vies» záznamy o stretnutiach, schôdzkach, sviatkoch, 
výroèiach a ïal¹ích udalostiach. Mô¾ete tu tie¾ nastavi» zvukové upozornen
nadchádzajúce udalosti. Aplikácia Kalendár vyu¾íva spoloènú pamä». Pozrit
èas» "Spoloèná pamä»" na strane 16.
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Vytváranie záznamov v kalendári
1. Vstúpte do Voåby  Nový záznam a vyberte: 
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•  Schôdzka - Pripomenie vám stretnutie, ktoré má stanovený dátum a

•  Memo - Napí¹te si v¹eobecný záznam pre daný deò. 

•  Výroèie - Pripomenie vám sviatky alebo významné dni. Záznamy o 
výroèiach sa opakujú ka¾dý rok.

2. Vyplòte príslu¹né polia. Medzi jednotlivými poliami mô¾ete prechádza» 
pomocou posúvacieho tlaèidla.

• Predmet / Príle¾itos» - Uveïte popis udalosti. 

• Miesto - Miesto stretnutia, nepovinné.

• Èas zaèiatku, Èas konca, Deò zaèiatku a Deò konca.

• Upozornenie - Stlaèením  aktivujte polia pre Èas upozornenia a
upozornenia.

• Opakova» - Stlaèením  zmeníte záznam na opakujúci sa. V Preh
dòa sa bude zobrazova» so symbolom .

• Opakova» do - Nastavte koneèný dátum pre opakujúci sa záznam, nap
dátum skonèenia ka¾dotý¾denného kurzu, ktorý nav¹tevujete. Táto vo
zobrazuje iba ak ste udalos» definovali ako opakujúcu sa.

• Synchronizácia - Súkromná - Po synchronizácii bude záznam v kalen
viditeåný iba pre vás a nebude sa zobrazova» ostatným u¾ívateåom an
prípade, ¾e majú on-line prístup k prehliadaniu kalendára. Verejná - 
Záznam sa bude zobrazova» ostatným u¾ívateåom, ktorí majú prístup
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on-line prehliadaniu vá¹ho kalendára. ®iadna - Záznam v kalendári sa 
nebude pri synchronizácii kopírova» na vá¹ poèítaè. 
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3. Ak chcete záznam ulo¾i», stlaète Hotovo.

Ak upravujete alebo vymazávate opakujúci sa záznam, vyberte, ako sa majú 
uplatni»: V¹etky výskyty - zmenia sa v¹etky opakovania záznamu / Iba tento
záznam - zmení sa iba aktuálny záznam.

Zobrazenia kalendára
Voåby v jednotlivých prehåadoch kalendára: Otvori», Nový záznam, Pr

tý¾dòa / Prehåad mesiaca, Vymaza», Ís» na dátum, Posla», Nastavenia, Pomo
Ukonèi».

V prehåade mesiaca, tý¾dòa alebo dòa stlaète  a automaticky sa zvýr
dne¹ný deò.

Ak chcete napísa» záznam do kalendára, stlaète ktorékoåvek èíselné tlaèidlo
(  – ) v ktoromkoåvek prehåade kalendára. Otvorí sa záznam 
Schôdzka a znaky, ktoré ste zadali, sa vlo¾ia do poåa Predmet.

• Ak chcete prejs» na konkrétny dátum, vyberte Voåby  Ís» na dátum. Nap
dátum a stlaète OK.

• Ikony v Prehåade dòa a Prehåade tý¾dòa:  - Memo a  - Výroèie.

• Synchronizaèné ikony v Prehåade mesiaca:
 - Súkromná,  - Verejná,  - ®iadna a  - deò má viac ne¾ jede

záznam.
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■ Úlohy 
 Vstúpte do Menu  Úlohy.
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V Úlohách si mô¾ete vies» zoznam úloh, ktoré potrebujete splni». 
Zoznam úloh vyu¾íva spoloènú pamä». Pozrite si èas» "Spoloèná pamä»" na s
16.

1. Ak si chcete zaznamena» úlohu, stlaète ktorékoåvek èíselné tlaèidlo (
). Otvorí sa editor a kurzor bliká za písmenami, ktoré ste napísali.

2. Zaznamenajte si úlohu do poåa Predmet. Stlaèením  mô¾ete vlo¾
¹peciálne znaky.

• Ak chcete nastavi» termín splnenia úlohy, prejdite do poåa Dátum spln
napí¹te dátum. 

• Ak chcete pre zaznamenanú úlohu nastavi» prioritu, prejdite do poåa 
Priorita a stlaète . 

3. Úlohu ulo¾íte stlaèením Hotovo. Ak odstránite v¹etky znaky a stlaèíte Ho
záznam o úlohe sa zma¾e, a to aj vtedy, keï ste upravovali záznam, ktorý
predtým ulo¾ený.

• Ak chcete otvori» úlohu, prejdite na òu a stlaète .

• Ak chcete úlohu vymaza», prejdite na òu a vyberte Voåby  Vymaza» al
stlaète .

• Ak chcete úlohu oznaèi» ako splnenú, prejdite na òu a vyberte Voåby
splnená. 

• Ak chcete úlohu obnovi», vyberte Voåby  Úloha nesplnená.
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■ Import dát z kompatibilných telefónov Nokia
Údaje z kalendára, kontakty a zoznamy úloh z kompatibilného telefónu Nokia si 

ie 
ete vo 
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mô¾ete prenies» na tento telefón cez kompatibilný poèítaè pomocou aplikác
Nokia Content Copier z balíka PC Suite 6.2. Návod na pou¾itie aplikácie nájd
funkcii pomocníka k PC Suite na disku 
CD-ROM.
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■ Foto-Video 
Ak chcete spusti» aplikáciu Foto-Video, uveïte telefón do 

snímacieho módu. Ak je telefón v pohotovostnom re¾ime v pracovnom 
alebo prehliadacom móde, vstúpte do Menu Foto-Video. 

So zabudovanou aplikáciou Foto-Video mô¾ete prístroj pou¾i» na fotografov
nahrávanie videa. Fotografie a videozáznamy sa automaticky ukladajú do 
aplikácie Galéria, kde ich mô¾ete premenova» a utriedi» ich do zlo¾iek. Pozri
èas» "Galéria" na strane 85. Na ukladanie fotografií a videa sa pou¾íva pamä
telefónu alebo pamä»ová karta, v závislosti od nastavenia Pou¾itá pamä». Po
si èas» "Nastavenia kamery" na strane 75.

Okrem toho mô¾ete posla» obrázky svojim priateåom v multimediálnej správ
prílohe e-mailu, alebo cez technológiu Bluetooth èi infraèervené spojenie. K
vytvára fotografie vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.

Fotografujeme a nahrávame videoklip
Voåby pred fotografovaním, keï je telefón v pracovnom alebo 

prehliadacom móde: Nahra»/Zachyti», Re¾im, Ís» do Galérie, Nastavenia, Pom
a Ukonèi».
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Upozoròujeme, ¾e tieto voåby nie sú dostupné, keï je telefón v snímacom móde. 

1. Obrá»te displej do polohy snímacieho módu. Aplikáciu Foto-Video mô¾ete 
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pou¾i» aj v pracovnom a prehliadacom móde.

2. Stláèaním  a  mô¾ete vybra» re¾im kamery (©tandard, Portrét, ©e
alebo Video). Kamera je ¹tandardne v re¾ime ©tandard.

Upozoròujeme, ¾e keï je telefón v snímacom móde, musíte pri výbere re
kamery stlaèi»  pre posun doåava a  pre posun doprava.

Upozoròujeme, ¾e výberové tlaèidlá nie sú funkèné v snímacom móde a v
re¾imoch kamery ©tandard a Video. Pou¾ite tlaèidlá ,  a , ak ch
pou¾i» funkcie aplikácie Foto-Video. 

Uvidíte håadáèik a okrajové linky, vymedzujúce oblas», ktorá sa zachytí n
fotografiu alebo nahrá na video.

Uvidíte aj záznamové poèítadlo, ktoré ukazuje záznamový èas, alebo poè
fotografií, ktoré ukazuje, koåko obrázkov, v závislosti od zvolenej kvality 
obrazu, sa zmestí do pamäti vá¹ho telefónu alebo na pamä»ovú kartu, ak
pou¾ívate.

3. Scénu odfotografujete krátkym stlaèením . Poèas fotografovania neh
telefónom, kým aplikácia Foto-Video nezaène fotografiu uklada». Kamer
zobrazí obrázok a automaticky ho ulo¾í do Galérie. K håadáèiku sa vrátite
ïal¹ím krátkym stlaèením tlaèidla . Novú fotografiu urobíte znova 
stlaèením .

4. Ak chcete nahra» videoklip, skontrolujte, ¾e máte zvolený re¾im Video. A
krátkym stlaèením  spustíte nahrávanie. Nahrávanie mô¾ete kedyko
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zastavi» krátkym stlaèením . Keï chcete v nahrávaní pokraèova», znova 
krátko stlaète .
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5. Nahrávanie ukonèíte tak, ¾e stlaèíte a na niekoåko sekúnd pridr¾íte .

6. Stlaèením  si mô¾ete pred fotografovaním alebo poèas nahrávania vid
fotografovaný objekt priblí¾i». Stlaèením  sa od objektu opä» vzdialite.
Indikátor zoomu na displeji ukazuje stav zoomu.

Ak poèas jednej minúty nestlaèíte ¾iadne tlaèidlo, kamera prejde do re¾imu,
¹etriaceho batériu. Ak chcete pokraèova» vo fotografovaní, stlaète .

Fotografiu mô¾ete prida» ku karte kontaktu. Pozrite si èas» "Práca s kontaktm
strane 56.

Veåkos» a orientácia fotografií
Pomocou jednotlivých re¾imov kamery mô¾ete ovplyvni» veåkos» a orientáci
výslednej fotografie. 

• ©tandard - Fotografovanie normálnych krajiniek.

• Portrét - Vytvorí men¹í obrázok na vý¹ku vo veåkosti ikony, ktorý mô¾ete
ku karte kontaktu.

• ©ero - Keï je slabé osvetlenie a kamera potrebuje dlh¹ie expozièné èasy, 
dosiahla fotografia dobrej kvality. Upozoròujeme, ¾e pri slabom osvetlen
akýkoåvek pohyb poèas fotografovania mô¾e spôsobi» rozmazanie fotogr
Veåkos» a orientácia fotografie je pre re¾imy ©tandard a ©ero rovnaká.

• Video - Nahrá sa videoklip.
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Skutoèná veåkos» obrázku v pixeloch závisí od vybraného re¾imu kamery a módu 
telefónu. Pozrite si èas» "Mechanické módy" na strane 23.
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• Fotografie urobené v re¾imoch ©tandard a ©ero sa ukladajú v rozlí¹ení 
480 x 360 pixelov v pracovnom a snímacom móde, a v rozlí¹ení 640 x 48
pixelov v prehliadacom móde.

• Fotografie urobené v re¾ime Portrét sa ukladajú v rozlí¹ení 80 x 96 pixelo

• Videoklipy sa ukladajú v rozlí¹ení 128x96 pixelov (sub-QCIF).

Nastavenia kamery
 Vstúpte do Voåby  Nastavenia.

V nastaveniach aplikácie Foto-Video mô¾ete nastavi» kvalitu fotografií, zm
preddefinovaný názov fotografií a vybra», kam sa budú fotografie uklada». 

1. Prejdite k nastaveniu, ktoré chcete zmeni»:

• Kvalita snímky - Vysoká, Normálna a Základná. Èím vy¹¹iu kvalitu fot
vyberiete, tým viac pamäti obrázky zaberú. 

• Predv. názov snímky – Kamera ¹tandardne pomenúva fotografie názv
vo formáte „Snímka.jpg“. Predv. názov snímky vám umo¾òuje nastavi
vlastný názov pre ukladané fotografie.

• Audio - Zapnutá a Vypnutá. Keï je pri nahrávaní videa zapnutý zvuk,
celkový nahrávací èas sa skráti oproti hodnote s vypnutým zvukom. 
Upozoròujeme, ¾e táto voåba je dostupná iba v re¾ime Video.
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• Predvol. názov videa – Kamera ¹tandardne pomenúva videoklipy názvami 
vo formáte „Video.3gp“. Predvol. názov videa vám umo¾òuje nastavi» 
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vlastný názov pre ukladané videoklipy.

• Pou¾itá pamä» - Vyberte, èí sa fotografie a videoklipy majú uklada» 
v pamäti telefónu alebo na pamä»ovú kartu, ak ju pou¾ívate.

• Rozlí¹enie VGA - Vyberte Zapnuté, ak chcete, aby kamera snímala v¹e
obrázky v rozlí¹ení VGA (480 x 640 bodov). Táto voåba je dostupná 
v re¾imoch ©tandard, Portrét a ©ero.

2. Stlaète Voåby  Zmeni», ak chcete zmeni» vybranú voåbu.

Prezeranie obrázkov
 Vstúpte do Menu  Galéria.

Fotografie, odfotografované v aplikácii Foto-Video, sa ukladajú ako obrázk
Galérii. Pozrite si èas» "Galéria" na strane 85. Obrázky mô¾ete tie¾ prijíma» v
multimediálnych alebo obrazových správach, ako prílohy e-mailov, alebo ce
Bluetooth spojenie. Po prijatí obrázku do zlo¾ky Prijaté si ho musíte ulo¾i» d
pamäti telefónu alebo na pamä»ovú kartu. Jednoduchú grafiku z prijatých 
obrazových správ si mô¾ete ulo¾i» do zlo¾ky Obrazové správy. Pozrite si èas»
"Zlo¾ka Obrazové správy" na strane 86.

Voåby pri prezeraní obrázku: Posla», Nastavi» ako tapetu, Otoèi», Prib
Oddiali», Celý displej, Vymaza», Premenova», Zobrazi» detaily, Prida» k Ís» na,
Pomocník a Ukonèi».
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V zozname obrázkov v zlo¾ke Snímky v Galérii vyberte obrázok. Spustí sa 
prehliadaè obrázkov a obrázok sa zobrazí. 
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Keï si prezeráte obrázok, stlaèením , resp.  mô¾ete prejs» k 
nasledujúcemu, resp. predchádzajúcemu obrázku v zlo¾ke.

V zobrazení miniatúr obrázkov:

1. Medzi telefónom a pamä»ovou kartou mô¾ete prechádza» stláèaním 
.

2. Medzi obrázkami v zozname mô¾ete prechádza» stláèaním  a . 

3. Stlaèením  otvorte obrázok. Keï je obrázok otvorený, vidíte názov
obrázku.

Animované GIF súbory si mô¾ete prezera» rovnako ako ostatné obrázky.

Zobrazenie detailov ulo¾eného obrázku
1. Vyberte Voåby  Priblí¾i» alebo Oddiali». Mierku zobrazenia uvidíte v ho

èasti displeja. Pozrite si èas» "Skratky pri prezeraní obrázku" na strane 78

2. Stlaèením  sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu. Mierka zobrazenia s
trvalo neukladá.

Keï vyberiete Voåby  Celý displej, odstránia sa panely okolo obrázku, tak¾
obrázku uvidíte viac. Stlaèením  sa vrátite k pôvodnému zobrazeniu.

Keï si prezeráte zväè¹ený obrázok, pomocou smerového tlaèidla sa mô¾ete 
obrázku pohybova» doåava, doprava, hore, alebo dole, tak¾e si mô¾ete bli¾¹ie
prezrie» po¾adovanú èas» obrázku, napríklad jeho pravý horný roh. 
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Skratky pri prezeraní obrázku
• Otoèi» o 90 stupòov:  - proti smeru,  - v smere hodinových 
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ruèièiek. Stav otoèenia sa neukladá trvalo.

•  - zväè¹i»,  - zmen¹i», stlaèením a pridr¾aním sa vrátite k 
normálnemu zobrazeniu.

•  – prechod od zobrazenia na celom displeji k normálnemu zobra

■ RealPlayerTM

 Vstúpte do Menu  RealPlayer.
Pomocou prehrávaèa RealPlayer™ mô¾ete prehráva» lokálne 
multimediálne súbory, ulo¾ené v pamäti telefónu alebo na pamä»ovej karte
multimediálne streamy, prená¹ané bezdrôtovo z lokality, poskytujúcej 
multimediálne streamy. Odkaz na streamingový zdroj mô¾ete aktivova» poè
prehliadania alebo si ho mô¾ete ulo¾i» do pamäti telefónu alebo na pamä»o
kartu.

Multimediálnymi súbormi sú video-, hudobné a zvukové klipy. RealPlayer 
podporuje súbory s príponami .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm a .ram.

RealPlayer nemusí nutne podporova» v¹etky súborové formáty a v¹etky variá
súborových formátov. RealPlayer sa napríklad pokúsi otvori» ka¾dý .mp4 súb
Niektoré .mp4 súbory v¹ak mô¾u obsahova» komponenty, ktoré nie sú v súla
¹tandardmi 3GPP a tento telefón ich preto nepodporuje. V takomto prípade 
operácia skonèi» chybou a vies» k neúplnému prehraniu alebo chybovej sprá

RealPlayer vyu¾íva spoloènú pamä». Pozrite si èas» "Spoloèná pamä»" na stra
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Voåby v prehrávaèi RealPlayer po vybraní klipu: Prehra», Pokraèova», 
Zastavi», Stlmi», Ozvuèi», Detaily o klipe, Posla», Nastavenia, Pomocník a Ukonèi».
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Prehrávanie multimediálnych súborov
Ak si chcete prehra» multimediálny súbor, ulo¾ený v pamäti telefónu alebo n
pamä»ovej karte, prejdite na po¾adovaný súbor a stlaète , ak si ho chc
prehra», alebo prejdite do aplikácie RealPlayer a vyberte Voåby  Otvori» a:

• Posledné klipy – Ak si chcete prehra» jeden z posledných ¹iestich súboro
prehrávaných cez RealPlayer, alebo

• Ulo¾ený klip – Ak si chcete prehra» súbor, ulo¾ený v Galérii. Pozrite si èa
"Galéria" na strane 85. 

Ak si chcete prehra» multimediálny stream:

• Z Galérie si vyberte odkaz na lokalitu, poskytujúcu streamingové slu¾by. 
¾ivý obsah streamu mohol zaèa» prehráva», vá¹ telefón sa pripojí k vybra
lokalite a zaène súbor naèíta».

• Otvorte odkaz na súbor v prehliadaèi.

Ak si chcete prehráva» streamy ¾ivého obsahu, musíte si najskôr definova» 
prístupové miesto. Pozrite si èas» "Prístupové miesta" na strane 138.

Mnohí poskytovatelia slu¾ieb budú vy¾adova», aby ste ako predvolené miest
prístupu pou¾ili prístupové miesto k Internetu (IAP). Iní poskytovatelia slu¾ie
umo¾nia pou¾i» prístupové miesto pre WAP. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte 
svojho poskytovateåa slu¾ieb. 
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Upozornenie: V prehrávaèi RealPlayer mô¾ete otvori» iba URL adresu typu 
rtsp://. Nebudete môc» otvori» URL adresu typu http://, ale RealPlayer 

or, 

sitos» 

b cez 

 

.

st.
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spozná http odkaz na .ram súbor, preto¾e .ram súbor je textový súb
obsahujúci rtsp odkaz.

Výstraha: Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te prístroj pri uchu, preto¾e hla
mô¾e by» veåmi vysoká.

Skratky poèas prehrávania
Keï sa prehráva multimediálny súbor, mô¾ete na vyhåadávanie (rýchly pohy
multimediálny súbor) a na vypnutie zvuku pou¾i» posúvacie tlaèidlo:

Stlaète a pridr¾te , ak chcete cez multimediálny súbor prechádza» rýchlo
dopredu, a stlaète a pridr¾te , ak chcete rýchlo prejs» dozadu

Ak chcete vypnú» zvuk, stlaète a pridr¾te , kým sa nezobrazí indikátor 

Ak chcete zvuk zapnú», stlaète a pridr¾te , kým neuvidíte indikátor .

Zmena nastavení
 Vstúpte do Voåby Nastavenia  Video alebo Spojenie.

Stlaète  alebo , ak chcete prechádza» medzi jednotlivými kartami 
nastavení pre Video a Spojenie.

Nasledujúce nastavenia mô¾ete zmeni», ak vyberiete Video:

• Kontrast – Zobrazí sa posuvník, pomocou ktorého mô¾ete upravi» kontra
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• Opakovanie - Zvoåte Zapnuté, ak chcete, aby sa video alebo audio súbor, ktorý 
sa práve prehráva, zaèal po dohraní automaticky prehráva» znova od zaèiatku.
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Ak chcete zmeni» nastavenia spojenia, vyberte Spojenie.

■ Rádio
 Vstúpte do Menu  Rádio.

FM rádioprijímaè na svojom telefóne mô¾ete poèúva» cez 
zabudovaný reproduktor alebo cez kompatibilný headset. Keï pou¾ívate 
reproduktor, nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblik headse
funguje ako anténa rádioprijímaèa, preto ho nechajte voåne visie».

FM rádioprijímaè pou¾íva ako anténu káblik headsetu. Aby FM rádio správne fungoval
by» do prístroja zapojený kompatibilný headset.

Výstraha: Poèúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vys
hlasitosti vám mô¾e po¹kodi» sluch. 

Keï poèúvate rádio, mô¾ete vola» alebo prija» hovor. Zvuk rádia sa vypne. Po
ukonèení hovoru sa rádio automaticky znova zapne. Odosielanie alebo príje
cez (E)GPRS alebo HSCSD pripojenie mô¾e ru¹i» príjem rádia.

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

1. Ak chcete zapnú» rádio, stlaète Menu  Rádio. Na displeji sa zobrazí

• Èíslo predvoåby a názov rozhlasovej stanice.

• Frekvencia rozhlasovej stanice, ktorú ste naposledy poèúvali.
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2. Ak ste si ulo¾ili rozhlasové stanice do predvolieb, mô¾ete prejs» na stanicu, 
ktorú chcete poèúva», alebo vyberte predvoåbu priamo stlaèením príslu¹ného 
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tlaèidla 1 – 9.

Na displeji sa objavia ¹tyri grafické tlaèidlá:

•  a . Slú¾ia pre prechod k nasledujúcej alebo predchádzajúcej 
predvoåbe. Tlaèidlá sú neaktívne, ak nemáte na predvoåbách ulo¾ené 
stanice.

•  a . Slú¾ia na spustenie automatického vyhåadávania smerom
alebo dole.

Ak pou¾ívate kompatibilný headset, mô¾ete stláèaním tlaèidla prejs» na 
po¾adovaný ulo¾ený rozhlasový kanál.

3. Ak chcete rádio vypnú», stlaète Ukonèi.

Naladenie a ulo¾enie rozhlasového kanála
Keï je rádio zapnuté, spustite stlaèením a pridr¾aním  alebo  vyhåadáv
kanálov. Vyhåadávanie sa zastaví, keï rádio nájde rozhlasový kanál. Ak chce
kanál ulo¾i», stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i» kanál. Pomocou tlaèidiel  a 
vyberte predvoåbu pre kanál a stlaète Zvoå. Zadajte meno kanála a stlaète O

Pou¾ívanie rádia
Keï je rádio zapnuté, stlaète Voåby a vyberte

• Kanály - Otvorte zoznam predvolieb. Pozrite si èas» "Pou¾ívanie predvoli
strane 84.
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• Zapnú» reproduktor - Mô¾ete poèúva» rádio pomocou integrovanej handsfree 
funkcie (IHF). Integrovaná handsfree funkcia vám umo¾òuje hovori» a poèúva» 
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rádio a zvukové súbory bez toho, aby ste si museli dr¾a» telefón pri uchu
zapnete integrovanú handsfree funkciu, zvuk v headsete sa vypne.

• Vypnú» reproduktor - Prechod na poèúvanie rádia cez headset.

• Autoladenie nahor a Autoladenie nadol - Spustí vyhåadávanie staníc nah
alebo nadol. Po nájdení stanice sa vyhåadávanie zastaví a rádio zaène hra
vysielanie stanice na nájdenom kanáli. Ak chcete kanál ulo¾i», pou¾ite fu
Ulo¾i» kanál, ktorú popí¹eme ïalej.

• Ruèné ladenie - Nastavte frekvenciu stanice manuálne. Krátko stlaète 
alebo , aby sa vyhåadávanie staníc posunulo o 0,05 MHz nahor alebo 
alebo jedno z tlaèidiel stlaète a pridr¾te, aby sa zaèalo rýchle vyhåadávan
smerom nahor alebo nadol. Ak chcete ulo¾i» kanál, stlaète OK a pozrite s
funkcie Ulo¾i» kanál, uvedený ni¾¹ie.

Ak poznáte frekvenciu rozhlasovej stanice, ktorú chcete poèúva» (medzi 
108,0 MHz), zadajte ju a stlaète OK.

• Ulo¾i» kanál - Ulo¾í nájdený rozhlasový kanál. Pozrite si èas» Naladenie a
ulo¾enie rozhlasového kanála na strane 82. Mô¾ete si ulo¾i» a¾ 19 rozhlas
kanálov.

• Pomocník - Zobrazí vysvetåujúce informácie pre daný kontext.

• Ukonèi» - Vypne rádio.
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Pou¾ívanie predvolieb
 Vstúpte do Voåby  Kanály.
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Zoznam predvolieb - kanálov - sa pou¾íva pre spravovanie ulo¾ených rozhlas
staníc. Zoznam obsahuje 19 predvolieb. Keï zoznam otvoríte, bude zvýrazn
aktívny kanál, ak ho máte ulo¾ený. Inak bude zvýraznený kanál na prvej pred

Stlaète Voåby a vyberte

• Poèúva» - Prejde na vysielanie stanice, ulo¾enej na predvoåbe.

• Zapnú» reproduktor - Mô¾ete poèúva» rádio pomocou integrovanej hand
funkcie (IHF).

• Vypnú» reproduktor - Prechod na poèúvanie rádia cez headset.

• Autom. ulo¾i» kanály - Ulo¾í do zoznamu predvolieb v¹etky dostupné sta
Upozoròujeme, ¾e sa pritom vyma¾ú v¹etky stanice, ktoré ste mali ulo¾en
predtým. Kanály sa vyhåadávajú a ukladajú poèínajúc najni¾¹ou frekvenc
(87.5 MHz) a predvoåbou 1, a to aj keï u¾ máte v zozname niektoré pred
nastavené. Automatické ukladanie postupne ulo¾í v¹etky poèuteåné stan
alebo toåko staníc, aby sa nastavilo v¹etkých 19 predvolieb. Názvy predv
sú prázdne, tak¾e sa v zozname predvolieb zobrazujú iba frekvencie kaná

• Premenova» - Umo¾òuje zmeni» názov vybranej predvoåby. Zadajte meno
predvoåby a stlaète OK.

• Vymaza» - Vyma¾e oznaèenú predvoåbu zo zoznamu.

• Pomocník - Zobrazí vysvetåujúce informácie pre daný kontext.

• Ukonèi» - Vypne rádio.
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■ Galéria 
 Vstúpte do Menu  Galéria.
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Galériu mô¾ete vyu¾i» na ukladanie a utriedenie svojich obrázkov, 
zvukových klipov, zoznamov skladieb, videoklipov, odkazov na streamingové
servery a RAM súborov.

Galéria vyu¾íva spoloènú pamä». Pozrite si èas» "Spoloèná pamä»" na strane

Ak chcete vidie» zoznam zlo¾iek v pamäti telefónu, otvorte Galériu. Ak pou¾
pamä»ovú kartu a chcete vidie» zoznam zlo¾iek na karte, stlaète .

Vyberte zlo¾ku Snímky, Zvukové klipy alebo Videoklipy (alebo inú zlo¾ku, kto
vytvorili) a stlaèením  ju otvorte.

V otvorenej zlo¾ke uvidíte:

• ikony, informujúce o type jednotlivých súborov v zlo¾ke, alebo, u obrázko
miniatúrny náhåad obrázku

• názvy súborov

• dátum a èas ulo¾enia súboru, prípadne veåkos» súboru

• podzlo¾ky, ak existujú.

Voåby: Otvori» (zlo¾ku alebo polo¾ku), Posla», Vymaza», Vytvori» nové
Presunú» do zlo¾ky, Nová zlo¾ka, Oznaèi»/Neoznaèi», Premenova», Naèíta» d
Galérie, Prená¹aè snímok, Prija» cez IÈ, Zobrazi» detaily, Prida» k Ís» na, Nasta
Pomocník a Ukonèi».
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Zlo¾ky si mô¾ete prezera» a otvára», mô¾ete vytvára» nové zlo¾ky, a mô¾ete aj 
oznaèova», kopírova» a presúva» polo¾ky do zlo¾iek. Pozrite si èas» "Akcie spoloèné 
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pre v¹etky aplikácie" na strane 30.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielani
niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Otváranie súborov
Vyberte ktorýkoåvek súbor a stlaèením  ho otvorte. Ka¾dý súbor sa ot
zodpovedajúcej aplikácii takto:

• Obrázky sa otvoria v prehliadaèi obrázkov. Pozrite si èas» "Prezeranie obr
na strane 76.

• Zvukové klipy sa otvoria a prehrajú v aplikácii RealPlayer. Pozrite si èas» 
"RealPlayerTM" na strane 78.

• Videoklipy, súbory RAM a odkazy na multimediálne streamy sa otvoria a
prehrajú v aplikácii RealPlayer. Pozrite si èas» "RealPlayerTM" na strane 7

• Podzlo¾ky sa otvoria a zobrazí sa ich obsah.

Iné ¹tandardné zlo¾ky

Zlo¾ka Obrazové správy
Túto zlo¾ku pou¾ite na ukladanie grafiky, ktorú ste dostali v obrazových sprá

• Vyberte zlo¾ku Snímky  Obraz. správy.
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Voåby v zlo¾ke Obrazové správy: Otvori», Posla», Vymaza», Oznaèi»/
Neoznaèi», Premenova», Zobrazi» detaily, Pomocník a Ukonèi».
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Ak chcete ulo¾i» obrázok, ktorý ste dostali v obrazovej správe, choïte do Spr
Prijaté, otvorte správu a vyberte Voåby  Ulo¾i» obraz. 

Zlo¾ka Tapety
Túto zlo¾ku pou¾ite na ukladanie obrázkov, ktoré chcete pou¾i» ako pozadie
multimediálnych správach.

• Vyberte zlo¾ku Snímky  Tapety.

Zlo¾ka Logá úèasti
V tejto zlo¾ke si mô¾ete uklada» logá pre prezenènú slu¾bu. Pozrite si èas» 
"Prezenèná slu¾ba – Úèas»" na strane 60.

• Vyberte zlo¾ku Snímky  Logá úèasti.

Naèítanie súborov
 Vstúpte do Voåby  Naèíta» do Galérie.

Mô¾ete si vybra» Naèíta» grafiku, Naèíta» video, alebo Naèíta» tóny. Otvorí s
prehliadaè a mô¾ete si vybra» zálo¾ku pre stránky, z ktorých chcete naèíta». P
si èas» "Prezeranie zálo¾iek" na strane 168.

Ak chcete naèíta» súbory, musíte ma» najskôr definované ¹tandardné miesto
prístupu. Pozrite si èas» "Prístupové miesta" na strane 138. Viac informácií o
naèítaní nájdete v èasti "Naèítanie" na strane 172.

Po naèítaní polo¾iek sa prehliadaè zavrie a telefón sa vráti do okna Galérie.
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Odoslanie obrázkov na server obrázkov
 Vstúpte do Voåby  Prená¹aè snímok.

s» 

. Tieto 

.
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Svoje obrázky mô¾ete odosla» na server obrázkov, èím dáte ostatným mo¾no
prezera» si ich on-line (slu¾ba siete).

Skôr ne¾ obrázky odo¹lete, musíte definova» nastavenia pre server obrázkov
nastavenia mô¾ete získa» od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Nastavenia pre server obrázkov
1. Vyberte Nastavenia  Servery snímok a stlaète . Vyplòte údaje v 

jednotlivých poliach. Pozrite si èas» "Prístupové miesta" na strane 138.

2. Stlaète .

Posielanie obrázkov
1. Aby sa obrázky preniesli, oznaète po¾adované obrázky a vyberte Prenies»

2. Zadajte názov zlo¾ky na serveri obrázkov, do ktorej sa majú obrázky ulo¾
stlaète .
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7. Správy 
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Vstúpte do Menu  Správy.

V aplikácii Správy si mô¾ete vytvára», odosiela», prijíma», prezera», upravova
triedi» textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy, prezentácie
dokumenty, inteligentné správy a ¹peciálne textové správy, obsahujúce dáta
Okrem toho mô¾ete prijíma» správy a dáta cez infraèervené alebo Bluetooth
spojenie, prijíma» správy slu¾ieb prehliadaèa, správy celulárneho vysielania 
broadcast), ako aj odosiela» príkazy slu¾bám.

Upozoròujeme, ¾e obrazové správy mô¾u prijíma» a zobrazova» iba prístroje
podporujú funkcie obrazových správ.

Textové a multimediálne správy vyu¾ívajú spoloènú pamä». Pozrite si èas» 
"Spoloèná pamä»" na strane 16.

Vá¹ prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekraèujúcich obvyklý limit 160 z
Ak va¹a správa prekraèuje limit 160 znakov, odo¹le sa ako séria dvoch alebo viacerých

Na navigaènej li¹te uvidíte indikátor dµ¾ky správy, ktorý odpoèítava od 160. Napríklad
znamená, ¾e mô¾ete vlo¾i» e¹te 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach. 

Upozoròujeme, ¾e ak pou¾ívate ¹peciálne znaky (Unicode), ako é, á, ä, ô, text bude dlh

Ak sa vo va¹ej správe nachádzajú ¹peciálne znaky, mô¾e indikátor udáva» nesprávny ú
dµ¾ke správy. Pred odoslaním správy vás prístroj bude informova», ak dµ¾ka správy pre
maximálny limit, povolený pre jednu správu. Odosielanie mô¾ete zru¹i» stlaèením Zru
mô¾ete správu ulo¾i» do schránky prijatých správ.
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Voåby v hlavnom okne aplikácie Správy: Vytvori» správu, Spoji» (zobrazuje 
sa, ak ste definovali nastavenia pre po¹tovú schránku) alebo Odpoji» (zobrazuje sa, 
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ak existuje aktívne spojenie s po¹tovou schránkou), SIM správy, Celulárne 
vysielanie, Servisný príkaz, Nastavenia, Pomocník a Ukonèi».

Keï otvoríte Správy, uvidíte funkciu Nová správa a zoznam ¹tandardných zl

Prijaté - Obsahuje prijaté správy okrem e-mailových správ a správ 
celulárneho vysielania. E-mailové správy sú ulo¾ené v zlo¾ke Schránka. Sprá
celulárneho vysielania si mô¾ete preèíta», ak vyberiete Voåby  Celulárne 
vysielanie.

Moje zlo¾ky - Tu si mô¾ete usporiada» svoje správy do zlo¾iek.

Schránka - Keï otvoríte túto zlo¾ku, mô¾ete sa buï pripoji» ku svojej
vzdialenej schránke a prevzia» si odtiaå nové e-mailové správy, alebo si v re¾
off-line prezrie» predtým prijaté e-mailové správy. Keï si nadefinujete nast
pre novú e-mailovú schránku, nahradí sa názov Schránka v hlavnom okne n
tejto novej schránky. Pozrite si èas» "E-mailové správy" na strane 105. 

Koncepty - Tu sa ukladajú nedokonèené správy, ktoré neboli odoslané

Poslané - Tu je ulo¾ených posledných 20 odoslaných správ. Poèet sprá
ktoré sa budú uchováva», mô¾ete zmeni». Pozrite si èas» "Nastavenia v kateg
Iné" na strane 109.

Správy alebo dáta, ktoré boli odoslané cez infraèervené alebo Bluetooth spo
sa neukladajú v zlo¾kách Koncepty a Poslané.

Na odoslanie - Sem sa doèasne ukladajú správy, èakajúce na odoslan
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Výpisy (slu¾ba siete) - Mô¾ete si od siete vy¾iada», aby vám posielala výpisy 
o doruèení textových správ, inteligentných správ a multimediálnych správ, ktoré 

y  
 výpis, 

za», 

ji» ku 
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ste odoslali. Ak chcete aktivova» prijímanie výpisov o doruèení, vyberte Voåb
Nastavenia  Textová správa alebo Multimediálna správa, prejdite na Prija»
a vyberte Áno.

Je mo¾né, ¾e nebudete môc» prija» výpis o doruèení multimediálnej správy, 
odoslanej na e-mailovú adresu.

■ Písanie a odosielanie správ
Vstúpte do Menu  Správy.

Voåby v editore textových správ: Posla», Prida» príjemcu, Vlo¾i», Vyma
Overi» kontakty, Detaily správy, Voåby odoslania, Pomocník a Ukonèi».

Aby ste mohli vytvori» multimediálnu správu, napísa» e-mail, alebo sa pripo
vzdialenej po¹tovej schránke, musíte ma» nadefinované správne nastavenia
spojenia. Pozrite si èas» "Nastavenia pre e-mail" na strane 93. Pozrite si èas»
"Nastavenia pre multimédiá" na strane 93.

1. Vyberte Nová správa. Otvorí sa zoznam volieb pre správu. Vyberte:

• Vytvori»:  Textová správa, ak chcete vytvori» textovú správu.

Ak chcete odosla» obrazovú správu, vyberte Voåby  Vlo¾i»  Obraz.

Ka¾dá obrazová správa pozostáva z niekoåkých textových správ. Preto
odoslanie jednej obrazovej správy mô¾e stá» viac ne¾ odoslanie jedne
textovej správy.
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• Vytvori»:  Multimed. správa, ak chcete odosla» multimediálnu (MMS) 
správu.
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Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, prenosu a
rozosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

• Vytvori»:  E-mail, ak chcete odosla» e-mail. Ak ste si e¹te nenastavil
e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.

Ak chcete prida» multimediálny objekt do e-mailu, vyberte Voåby  
Vlo¾i»  Snímka, Zvukový klip, Videoklip, Poznámka alebo ©ablóna.

2. Ak chcete posla» MMS alebo e-mail, stlaète , ak chcete vybra» príj
(príjemcov) z adresára Kontakty, alebo napí¹te telefónne èíslo alebo e-m
adresu príjemcu do poåa Komu:. Stlaèením  mô¾ete vlo¾i» bodkoè
(;), ak potrebujete oddeli» viacerých príjemcov.

3. Stlaèením  sa presuòte do poåa správy.

4. Napí¹te správu.

• Ak chcete prida» multimediálny objekt do multimediálnej správy, vyb
Voåby  Vlo¾i» objekt  Snímka, Zvukový klip alebo Videoklip. Ak chc
vlo¾i» nový multimediálny objekt, vyberte Voåby  Vlo¾i» nové  Sním
Zvukový klip, Videoklip alebo List. Vyberte polo¾ku, ktorú chcete vlo¾i
pridaní zvukového klipu sa na navigaènej li¹te zobrazí ikona . Ak 
vyberiete Vlo¾i» nové  Zvukový klip, otvorí sa Nahrávaè a budete mô
nahra» nový záznam. Zvuk sa automaticky ulo¾í a jeho kópia sa vlo¾í 
správy.

5. Ak chcete správu odosla», vyberte Voåby  Posla» alebo stlaète .
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Upozornenie: Funkciu obrazových správ mo¾no pou¾íva» iba v prípade, ¾e ju 
podporuje operátor va¹ej siete alebo poskytovateå slu¾ieb. Obrazové správy mô¾u 
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prijíma» a zobrazova» iba prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových sprá
Multimediálne správy mô¾u prijíma» a zobrazova» iba prístroje, vybavené 
kompatibilnými funkciami multimediálnych správ alebo elektronickej po¹ty.

Nastavenia pre multimédiá
 Vstúpte do Voåby  Nastavenia  Multimediálna správa.

Otvorte Pou¾ité miesto príst. a vyberte miesto prístupu, ktoré ste vytvorili. P
si èas» "Multimediálne správy" na strane 104.

Nastavenia mô¾ete dosta» ako inteligentnú správu od svojho operátora aleb
poskytovateåa slu¾ieb. Pozrite si èas» "Prijímanie inteligentných správ" na 
strane 95.

O dostupnosti a mo¾nostiach aktivácie dátových slu¾ieb sa informujte u ope
siete alebo poskytovateåa slu¾ieb.

Slu¾ba multimediálnych správ býva ¹tandardne aktivovaná.

Vzhåad multimediálnej správy mô¾e by» v závislosti od prijímajúceho zariadenia odli¹

Nastavenia pre e-mail
Aby ste mohli odosiela» a prijíma» e-mailové správy, prebera» ich zo svojho 
e-mailového konta, odpoveda» na ne a posiela» ich ïalej, musíte:

• Správne nakonfigurova» prístupové miesto k Internetu (Internet Access P
IAP). Pozrite si èas» "Nastavenia spojenia" na strane 138.
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• Správne nadefinova» nastavenia elektronickej po¹ty. Pozrite si èas» "E-mailové 
správy" na strane 105.
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Riaïte sa pokynmi svojho poskytovateåa slu¾ieb Internetu a vzdialenej po¹t
schránky.

■ Zlo¾ka Prijaté - prijímanie správ 
 Vstúpte do Menu  Správy  Prijaté.

Voåby v zlo¾ke Prijaté: Otvori», Vytvori» správu, Vymaza», Detaily sprá
Presunú» do zlo¾ky, Oznaèi»/Neoznaèi», Pomocník a Ukonèi».

Keï sa v zlo¾ke Prijaté nachádzajú nepreèítané správy, ikona sa zmení na 

Ikony správ v zlo¾ke Prijaté informujú o type jednotlivých správ. Tu sú niekto
ikony, ktoré tu mô¾ete vidie»: 

 oznaèuje nepreèítanú textovú správu a  nepreèítanú inteligentnú s

 oznaèuje nepreèítanú multimediálnu správu

 oznaèuje nepreèítanú správu WAP slu¾by

 oznaèuje dáta, prijaté cez infraèervené spojenie,

 oznaèuje dáta, prijaté cez Bluetooth

 oznaèuje správu neznámeho typu.
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Prezeranie multimediálnych objektov
Voåby v okne Objekty: Otvori», Ulo¾i», Posla», Vola» a Ukonèi».
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Ak chcete vidie», aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediá
správa, otvorte správu a vyberte Voåby  Objekty. V okne Objekty si mô¾ete
prezrie» súbory, ktoré boli zaradené do multimediálnej správy. Mô¾ete si vyb
chcete súbor ulo¾i» do svojho telefónu, alebo ho napríklad posla» cez infraèe
spojenie alebo Bluetooth do iného kompatibilného zariadenia.

Dôle¾ité: Pri otváraní správ buïte obozretní. Správy mô¾u obsahova» ¹kodli
software alebo by» iným spôsobom ¹kodlivé pre vá¹ prístroj alebo poèítaè.

Prijímanie inteligentných správ
Vá¹ telefón doká¾e prijíma» mnoho druhov inteligentných správ – textovýc
správ, ktoré obsahujú dáta (nazývaných tie¾ OTA správy). Viac informácií o 
nastaveniach svojho telefónu nájdete v èasti "Nastavenia pre multimédiá" n
strane 93 a v èasti "Nastavenia pre e-mail" na strane 93. Prijatú inteligentn
správu otvoríte tak, ¾e vstúpite do zlo¾ky Prijaté, prejdete na inteligentnú sp
( ) a stlaèíte .

• Obrazová správa – Ak chcete ulo¾i» obrázok do zlo¾ky Obrazové správy v
Galérii, aby ste ho mohli neskôr pou¾i», vyberte Voåby  Ulo¾i» obraz.

• Vizitka - Ak si chcete ulo¾i» kontaktné informácie, vyberte Voåby  Ulo¾
vizitku.

• Tón zvonenia - Ak chcete tón zvonenia ulo¾i» do Galérie, vyberte Voåby
Ulo¾i».
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• Logo operátora - Ak chcete logo ulo¾i», vyberte Voåby  Ulo¾i». Logo operátora 
sa teraz bude zobrazova» v pohotovostnom re¾ime namiesto vlastnej 
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identifikácie operátora.

• Záznam v kalendári - Ak chcete pozvanie ulo¾i» do Kalendára, vyberte Vo
Ulo¾i» do Kalendára.

• Webová správa - Ak si chcete zálo¾ku ulo¾i», vyberte Voåby  Ulo¾i» k 
zálo¾kám. Zálo¾ka sa zaradí do zoznamu Zálo¾ky v slu¾bách prehliadaèa

Ak správa obsahuje nastavenia prístupového miesta pre prehliadaè i zálo
potom mô¾ete v¹etky údaje ulo¾i» tak, ¾e vyberiete Voåby  Ulo¾i» v¹etk
Mô¾ete tie¾ vybra» Voåby  Zobrazi» detaily a prezrie» si údaje o zálo¾ká
prístupovom mieste WAP oddelene. Ak si nechcete ulo¾i» v¹etky dáta, vy
nastavenie alebo zálo¾ku, otvorte zobrazenie detailov a vyberte Voåby
do Nastavení alebo Ulo¾i» k zálo¾kám - podåa toho, èo si práve prezeráte

• Hlásenie e-mailu - Informuje, koåko nových e-mailových správ máte vo s
vzdialenej schránke. Hlásenie mô¾e by» roz¹írené o podrobnej¹ie informá
napríklad predmet, odosielateåa, prílohy a podobne.

• V inteligentnej správe mô¾ete dosta» èíslo slu¾by textových správ, èíslo 
schránky odkazovej slu¾by, nastavenia profilov pre vzdialenú synchroniz
nastavenia prístupového miesta pre prehliadaè, multimediálne správy al
mail, nastavenia prihlasovacieho skriptu pre prístupové miesto, alebo 
nastavenia e-mailovej slu¾by.

Ak si chcete nastavenia ulo¾i», vyberte Voåby  Ulo¾i» SMS nast., Ulo¾i» d
schr., Ulo¾i» do Nastavení, resp. Ulo¾i» e-mail. nast. 
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Prijímanie správ slu¾ieb
Správy slu¾ieb (slu¾ba siete) sú napríklad upozornenia na titulky správ, a mô¾u 
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obsahova» textové oznámenie alebo adresu slu¾by prehliadaèa. O dostupno
mo¾nostiach aktivácie sa informujte u svojho poskytovateåa slu¾ieb.

■ Moje zlo¾ky 
 Vstúpte do Menu  Správy  Moje zlo¾ky.

V prieèinku Moje zlo¾ky si mô¾ete organizova» svoje správy do zlo¾iek, 
vytvára» nové zlo¾ky a premenúva» a vymazáva» zlo¾ky.

■ Po¹tová schránka 
 Vstúpte do Menu  Správy  Schránka.

Keï otvoríte túto zlo¾ku, mô¾ete sa buï pripoji» ku svojej vzdialenej schrán

• aby ste si z nej prevzali hlavièky nových správ alebo celé správy, alebo 

• aby ste si v re¾ime off-line prezreli predtým prijaté hlavièky správ alebo c
správy. 

Keï prejdete do svojej po¹tovej schránky a stlaèíte , telefón sa opýta,
chcete Spoji» so schránkou? Vyberte Áno, ak sa chcete spoji» so svojou schrá
alebo Nie, ak si chcete v re¾ime off-line prezrie» predtým naèítané správy.

Iný spôsob vytvorenia spojenia je vybra» Voåby  Spoji».
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Ak v hlavnom okne aplikácie Správy vyberiete Nová správa  Vytvori»:  E-mail 
alebo Schránka a nemáte e¹te nastavené e-mailové konto, zobrazí sa výzva, aby 
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ste tak urobili. Pozrite si èas» "Nastavenia pre e-mail" na strane 93.

Keï vytvoríte novú po¹tovú schránku, meno tejto novej schránky automatic
nahradí ¹tandardné pomenovanie Schránka v hlavnom okne aplikácie Správ
Mô¾ete ma» viac po¹tových schránok (maximálne ¹es»).

Keï ste on-line a chcete ukonèi» spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte
Voåby  Odpoji». 

Preberanie e-mailových správ z po¹tovej schránky
 Vstúpte do Voåby  Spoji».

Prístroj zaène vytvára» spojenie so vzdialenou schránkou.

1. Keï máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte Voåby  V
e-mail :

• Nové - Ak si chcete do telefónu prevzia» v¹etky nové e-mailové správ

• Zvolené - Ak si chcete prevzia» iba oznaèené e-mailové správy. Príkaz
Oznaèi»/Neoznaèi»  Oznaèi» / Neoznaèi» mô¾ete oznaèi» po¾adovan
správy. Pozrite si èas» "Akcie spoloèné pre v¹etky aplikácie" na strane

• V¹etky - Ak si chcete z po¹tovej schránky prevzia» v¹etky správy. 

Preberanie správ zru¹íte stlaèením Zru¹.
2. Po prevzatí e-mailových správ mô¾ete pokraèova» v ich prezeraní v re¾im

line. Vyberte Voåby  Odpoji», ak chcete ukonèi» spojenie a prezrie» si sp
off-line.
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3. Ak chcete otvori» niektorú e-mailovú správu, prejdite na òu a stlaète . 
Keï ste si e-mailovú správu neprevzali (¹ípka ikony smeruje von) a v re¾ime 
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off-line vyberiete Otvori», prístroj sa spýta, èi chcete túto správu prevzia
po¹tovej schránky.

• Ak si chcete prezrie» prílohy e-mailovej správy, otvorte správu, ktorá 
indikátor prílohy  a vyberte Voåby  Prílohy. V okne Prílohy si mô¾
prebera», otvára» alebo uklada» prílohy v podporovaných formátoch. P
mô¾ete odosiela» aj cez IÈ spojenie alebo Bluetooth.

Ak va¹a po¹tová schránka pou¾íva protokol IMAP4, mô¾ete sa rozhod
chcete prevzia» len hlavièky správ, len správy, alebo správy spolu s 
prílohami. Pri protokole POP3 máte na výber iba prevzatie len hlavièie
správ alebo správ spolu s prílohami. Pozrite si èas» "E-mailové správy
strane 105.

Dôle¾ité: Pri otváraní správ buïte obozretní. Správy mô¾u obsahova» ¹kodli
software alebo by» iným spôsobom ¹kodlivé pre vá¹ prístroj alebo poèítaè.

Vymazávanie e-mailových správ
• Ak chcete vymaza» e-mailovú správu z telefónu, ale ponecha» ju vo vzdia

schránke:

Vyberte Voåby  Vymaza»  Len telefón.

Telefón zrkadlí hlavièky e-mailových správ vo vzdialenej schránke. Tak¾e
vyma¾ete obsah správy, hlavièka e-mailu vo va¹om telefóne zostane. Ak c
odstráni» aj hlavièku, vyma¾te najskôr e-mailovú správu zo vzdialenej sch
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a potom sa s telefónom pripojte ku vzdialenej schránke, aby sa stav 
aktualizoval.

azaný 
ako 

ite na 
) a 

právy 
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• Ak chcete vymaza» e-mailovú správu z telefónu a súèasne zo vzdialenej 
schránky: 

Vyberte Voåby  Vymaza»  Telefón a server.

Ak ste off-line, e-mail sa najskôr vyma¾e z vá¹ho telefónu. Poèas 
nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou bude automaticky vym
aj zo vzdialenej schránky. Ak pou¾ívate protokol POP3, správy oznaèené 
vymazané sa vyma¾ú a¾ po ukonèení spojenia so vzdialenou schránkou.

• Ak chcete zru¹i» vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejd
e-mailovú správu oznaèenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení (
vyberte Voåby  Obnovi».

■ Zlo¾ka Na odoslanie 
 Vstúpte do Menu  Správy  Na odoslanie.

Zlo¾ka Na odoslanie je miesto pre doèasné ulo¾enie správ, èakajúcich na 
odoslanie.

Stav správy v zlo¾ke Na odoslanie:
• Posiela sa - Vytvára sa spojenie a správa sa odosiela.

• Èaká / V poradí - Ak sa napríklad v zlo¾ke Na odoslanie nachádzajú dve s
podobného typu, jedna z nich èaká, kým sa druhá odo¹le.
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• Znovu posla» o (èas) - Správu sa nepodarilo odosla». Telefón sa po urèitej dobe 
znova pokúsi o odoslanie správy. Stlaèením Posla» mô¾ete ïal¹ie odoslanie 
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spusti» okam¾ite.

• Odlo¾ená - Dokumenty mô¾ete v zlo¾ke Na odoslanie „zadr¾a»”. Prejdite
správu, ktorá èaká na odoslanie, a vyberte Voåby  Odlo¾i» posielanie.

• Neúspe¹ná - Podnikol sa maximálny poèet pokusov o odoslanie. Ak ste s
pokú¹ali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, ¾e 
nastavenia pre odoslanie správy sú správne.

Upozornenie: Keï odosielate správy, vá¹ prístroj mô¾e zobrazi» slová „Správ
poslaná“. To znamená, ¾e prístroj odoslal správu na èíslo centra správ, 
naprogramované vo va¹om prístroji. Neznamená to ale, ¾e správa bola prijat
mieste urèenia. Viac podrobností o slu¾bách výmeny správ získate od svojho
poskytovateåa slu¾ieb.

■ Prezeranie správ na SIM karte
Aby ste si mohli prezrie» správy na SIM karte, musíte ich najprv nakopírova»
zlo¾ky vo svojom telefóne. Pozrite si èas» "Akcie spoloèné pre v¹etky aplikác
strane 30.

■ Celulárne vysielanie 
 Vstúpte do Menu  Správy  Voåby  Celulárne vysielanie.

Od svojho poskytovateåa slu¾ieb mo¾no budete môc» prijíma» správy, 
týkajúce sa rôznych tém, napríklad poèasia alebo dopravnej situácie (slu¾ba
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Dostupné témy a príslu¹né èísla tém si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb. 
V hlavnom okne uvidíte:

né 
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• stav témy:  - pre nové, vy¾iadané správy a  - pre nové, nevy¾iada
správy.

Voåby v okne Celulárne vysielanie: Otvori», Predplati» /Zru¹i» predplat
Zvýrazni» / Zru¹i» zvýraznenie, Téma, Nastavenia, Pomocník a Ukonèi».

• èíslo témy, názov témy, a èi bola oznaèená ( ) ako sledovaná. Telefón v
upozorní na prijatie správ, patriacich k sledovanej téme.

Paketové (GPRS) dátové spojenie mô¾e znemo¾ni» príjem správ celulárneho
vysielania. Informujte sa u operátora svojej siete o správnych nastaveniach 

■ Editor servisných príkazov 
 Vstúpte do Menu  Správy  Voåby  Servisný príkaz. Tu mô¾ete 

písa» a odosiela» svojmu poskytovateåovi slu¾ieb po¾iadavky na slu¾by 
(známe tie¾ ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sie»ových slu¾

■ Nastavenia správ
 Vstúpte do Menu  Správy  Voåby  Nastavenia.

Textové správy
 Vstúpte do Textová správa. Otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení.

• Centrá správ - Vypí¹e v¹etky definované centrá správ.
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Voåby pri úprave nastavení centra správ: Nové centrum správ, Upravi», 
Vymaza», Pomocník a Ukonèi».
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• Pou¾ité centrum spr. (Pou¾ité centrum správ) - Definuje, ktoré centrum s
sa pou¾íva pre doruèovanie textových správ a inteligentných správ, napr
obrazových správ.

• Prija» výpis (Výpis o doruèení) - Keï je táto slu¾ba siete nastavená na Áno
sa do Výpisov v Denníku zaznamenáva» stav odoslanej správy (Nevybave
Neúspe¹ná, Doruèená) (Slu¾ba siete).

Je mo¾né, ¾e nebudete môc» prija» výpis o doruèení multimediálnej správ
odoslanej na e-mailovú adresu.

• Platnos» správy - Ak adresáta správy nemo¾no dosiahnu» poèas doby pla
správy, správa sa v centre slu¾by správ zru¹í. Upozoròujeme, ¾e túto funk
musí podporova» sie». Maximálny èas je maximálny èas, povolený sie»ou,
ktorého správa zostane v platnosti.

• Správa poslaná ako - Voåby sú Text, Fax, Paging a E-mail. Ïal¹ie informá
vy¾iadajte od operátora siete.

• Prednostné spojenie - Textové správy mô¾ete posiela» cez normálnu GSM
alebo cez GPRS, ak túto mo¾nos» podporuje sie». 

• To isté centrum odp. (slu¾ba siete) - Ak je táto voåba nastavená na Áno, p
ak vám príjemca odpovie na va¹u správu, odpoveï sa po¹le cez èíslo cent
slu¾by správ. Upozoròujeme, ¾e nie v¹etky slu¾by siete podporujú túto vo
ich dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytova
slu¾ieb.
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Multimediálne správy
 Vstúpte do Multimediálna správa. Otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení.
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• Pou¾ité miesto príst. (Musí sa zada») - Vyberte, ktoré prístupové miesto 
pou¾ije ako uprednostòované spojenie s centrom multimediálnych správ
Pozrite si èas» "Nastavenia pre multimédiá" na strane 93.

Ak prijmete nastavenia centra multimediálnych správ v inteligentnej správe
ulo¾íte ich, prijaté nastavenia sa automaticky pou¾ijú pre miesto prístupu. P
si èas» "Prijímanie inteligentných správ" na strane 95.

• Multimediálny príjem - Vyberte:

• Len v dom. sieti - Ak chcete prijíma» multimediálne správy iba keï sa 
nachádzate vo svojej domácej sieti. Keï sa nachádzate mimo svojej 
domácej siete, prijímanie multimediálnych správ sa vypne.

• V¾dy zapnutý - Ak chcete multimediálne správy prijíma» stále. 

• Vypnutý - Ak vôbec nechcete prijíma» multimediálne správy a reklam

• Prijatie správy - Vyberte: 

• Vybra» okam¾ite - Ak chcete, aby sa telefón okam¾ite pokúsil prija» 
multimediálne správy. Ak máte správy so stavom Odlo¾ené, aj tieto sa
prevezmú.

• Odlo¾i» výber - Ak chcete, aby centrum multimediálnych správ ulo¾ilo
správy a mohli ste si ich prevzia» neskôr. Keï si správy chcete prevzia
nastavte Prijatie správy na Vybra» okam¾ite.
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• Odmietnu» spr. - Ak chcete odmietnu» multimediálne správy. Centrum 
multimediálnych správ správy vyma¾e.
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• Povoli» anon. správy - Vyberte Nie, aby sa odmietali správy, prichádzajúc
anonymného odosielateåa.

• Prija» reklamu - Definujte, èi chcete dovoli» príjem multimediálnych sprá
reklamou alebo nie.

• Výpisy - Nastavte na Áno, ak chcete, aby sa do Výpisov v Denníku 
zaznamenával stav odoslanej správy (Nevybavená, Neúspe¹ná, Doruèená

• Odoprie» posla» výpis - Vyberte Áno, ak nechcete, aby vá¹ telefón posiela
výpisy o doruèení prijatých multimediálnych správ.

• Platnos» správy (slu¾ba siete) - Ak adresáta správy nemo¾no dosiahnu» p
doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zru¹í. 
Maximálny èas je maximálny èas, povolený sie»ou, poèas ktorého správa
zostane v platnosti.

• Veåkos» snímky - Definujte veåkos» obrázku v multimediálnej správe. Tým
voåbami sú: Malá (maximálne 160 x 120 pixelov) a Veåká (maximálne
640 x 480 pixelov).

Slu¾ba multimediálnych správ býva ¹tandardne aktivovaná.

Vzhåad multimediálnej správy mô¾e by» na rôznych prijímajúcich zariadeniach odli¹n

E-mailové správy
 Vstúpte do E-mail. 

Otvorte Pou¾itá schránka a vyberte schránku, ktorú chcete pou¾íva».
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Nastavenia pre po¹tové schránky
Voåby pri úprave nastavení elektronickej po¹ty: Voåby pri úprave, Nová 
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schránka, Vymaza», Pomocník a Ukonèi».

Vyberte Schránky, ak chcete otvori» zoznam definovaných po¹tových schrán
nie sú definované ¾iadne po¹tové schránky, telefón vás vyzve, aby ste schrán
definovali. Zobrazí sa nasledujúci zoznam nastavení (tieto informácie vám d
dispozícii vá¹ poskytovateå e-mailových slu¾ieb).

• Názov schránky - Uveïte popisné meno schránky.

• Pou¾ité miesto príst. (Musí sa zada») - Prístupové miesto k Internetu (IA
ktoré sa bude pou¾íva» pre schránku. Vyberte niektoré prístupové miesto
zoznamu. Pozrite si èas» "Nastavenia spojenia" na strane 138.

• Moja e-mail. adresa (Musí sa zada») - Napí¹te e-mailovú adresu, ktorú s
dostali od svojho poskytovateåa slu¾ieb. Adresa musí obsahova» znak @.
túto adresu sa budú posiela» odpovede na va¹e správy.

• Server odos. e-mailov: (Musí sa zada») - Napí¹te IP adresu alebo meno 
poèítaèa, ktorý odosiela va¹e e-mailové správy.

• Posla» správu (slu¾ba siete) - Definujte, ako sa z vá¹ho telefónu majú odo
e-mailové správy. Okam¾ite - Telefón sa pokúsi spoji» so schránkou hneï
vyberiete Posla». Pri ïal¹om spoj. - E-mailové správy sa odo¹lú, keï sa 
najbli¾¹ie pripojíte k svojej vzdialenej schránke.

• Posla» kópiu sebe - Vyberte Áno, ak chcete, aby sa kópia správy ulo¾ila vo
vzdialenej schránke s adresou, definovanou nastavením Moja e-mail. ad
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• Prida» podpis - Vyberte Áno, ak chcete, aby sa k va¹im e-mailovým správam 
pripojil podpis a ak chcete napísa» alebo upravi» text podpisu.
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• Meno u¾ívateåa: - Napí¹te svoje u¾ívateåské meno, ktoré ste dostali od 
poskytovateåa slu¾ieb.

• Heslo: - Napí¹te svoje heslo. Pre zvý¹enie bezpeènosti mô¾ete toto pole n
prázdne, tak¾e v¾dy, keï sa pokúsite pripoji» ku svojej vzdialenej schránk
prístroj si od vás vy¾iada zadanie hesla. Inak sa heslo odo¹le automaticky

• Server prij. e-mailov: (Musí sa zada») - IP adresa alebo meno poèítaèa, k
prijíma va¹e e-mailové správy.

• Typ schránky: - Definuje e-mailový protokol podåa odporúèania poskytov
vzdialenej e-mailovej schránky. Voåby sú POP3 a IMAP4.

Toto nastavenie mô¾ete zvoli» iba raz a nebudete ho môc» zmeni» po ulo
alebo odchode z nastavení po¹tovej schránky.

• Ochrana - Pou¾íva sa u protokolov POP3, IMAP4 a SMTP na zabezpeèeni
spojenia so vzdialenou schránkou.

• APOP ochranný login - Pou¾íva sa s protokolom POP3 na odosielanie 
za¹ifrovaného hesla na vzdialený e-mailový server. Nezobrazí sa, ak ste a
schránky: vybrali IMAP4.

• Vybra» prílohy (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP
Urèuje, èi sa majú e-mailové správy prebera» s prílohami alebo bez nich.

• Vybra» nadpisy - Umo¾òuje obmedzi» poèet hlavièiek e-mailových správ,
chcete naraz prevzia» do svojho telefónu. Voåby sú V¹etky a Definuje u¾ív
Pou¾íva sa iba u protokolu IMAP4.
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Správy slu¾ieb
 Vstúpte do Servisná správa. Otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení.
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• Servisné správy - Vyberte, èi chcete dovoli» prijímanie servisných správ.

• Autentifikácia nutná - Vyberte, ak chcete prijíma» správy slu¾ieb iba z 
autorizovaných zdrojov.

Celulárne vysielanie
Informujte sa u poskytovateåa slu¾ieb, èi je celulárne vysielanie (slu¾ba siete
dostupné, aké témy sú k dispozícii a aké sú ich èísla.

 Vstúpte do Celulárne vysielanie, ak chcete upravi» nastavenia:

• Príjem - Zapnutý alebo Vypnutý.

• Jazyk - voåba V¹etky vám umo¾òuje prijíma» správy celulárneho vysielan
v¹etkých dostupných jazykoch. Zvolený vám umo¾òuje vybra», v ktorých 
jazykoch chcete prijíma» správy celulárneho vysielania. Ak v zozname 
nenájdete po¾adovaný jazyk, vyberte Iný. 

• Detekcia tém - Ak dostanete správu, ktorá nepatrí do ¾iadnej z existujúc
tém, umo¾òuje vám Detekcia tém  Zapnutý automaticky ulo¾i» èíslo té
Èíslo témy sa ulo¾í do zoznamu tém a zobrazuje sa bez názvu. Vyberte Vy
ak nechcete, aby sa automaticky ukladali èísla nových tém. 
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Nastavenia v kategórii Iné
 Vstúpte do Iné. Otvorí sa nasledujúci zoznam nastavení.
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• Ulo¾i» posl. správy - Vyberte, ak chcete ulo¾i» kópiu ka¾dej odoslanej text
multimediálnej alebo e-mailovej správy do zlo¾ky Poslané.

• Poèet ulo¾en. správ - Definuje, koåko odoslaných správ ostáva ulo¾ených
zlo¾ke Poslané. ©tandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa zaè
postupne vymazáva» najstar¹ie správy.

■ Chat 
Vstúpte do Menu  Chat.

Voåby v hlavnom okne aplikácie Chat: Otvori», Prihlási» sa, Odhlási» sa
Nastavenia, Pomocník a Ukonèi».

Chat (slu¾ba siete) vám umo¾òuje vies» rozhovor s inými åuïmi prostredníct
okam¾itých správ a zapája» sa do diskusných fór (chatových skupín), venova
rôznym témam. Keï ste sa zaregistrovali v chatovej slu¾be, mô¾ete sa prihlá
chatový server poskytovateåa slu¾by. 

O dostupnosti slu¾ieb chatu, cenách a tarifách sa informujte u operátora sie
alebo poskytovateåa slu¾ieb. Poskytovatelia slu¾ieb vás tie¾ pouèia, ako ich 
pou¾íva». 

Aby ste mohli pristupova» k chatovej slu¾be, musíte si pre túto slu¾bu ulo¾i»
nastavenia. Tieto nastavenia dostanete od operátora siete alebo poskytovat
ktorý slu¾bu ponúka. Pozrite si èas» "Prijímanie inteligentných správ" na stra
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Potrebné nastavenia mô¾ete zada» aj manuálne. Pozrite si èas» "Servery chatu a 
prezenènej slu¾by" na strane 118.
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Pripojenie k chatovému serveru
Vstúpte do Menu  Chat.

1. Telefón sa automaticky pokúsi pripoji» k chatovému serveru. Mô¾ete si v
ku ktorému chatovému serveru sa chcete pripoji». Pozrite si èas» "Servery
a prezenènej slu¾by" na strane 118.

2. Po vytvorení spojenia zadajte svoj u¾ívateåský identifikátor a heslo a stla
, alebo stlaète Zru¹, ak chcete zosta» off-line. Keï ste off-line, vá¹

telefón nie je pripojený k chatovému serveru a nemô¾ete odosiela» ani pr
správy. Keï sa neskôr chcete prihlási», vyberte Voåby  Prihlási» sa.

Svoj u¾ívateåský identifikátor a heslo dostanete od poskytovateåa slu¾by

Keï sa chcete odhlási», vyberte Voåby  Odhlási» sa.

Úprava nastavení chatu
 Vstúpte do Voåby  Nastavenia  Nastav. chatu.

• Pou¾i» krycie meno - Vyberte Áno, ak si chcete nastavi» novú prezývku (m
10 znakov).

• Úèas» na chate - Ak chcete, aby ostatní úèastníci nevideli, èi ste on-line,
vyberte Neaktívna.

• Povoli» správy - Vyberte V¹etky, Z chat. kontaktov alebo ®iadne.



111

• Povoli» pozvania - Vyberte V¹etky, Z chat. kontaktov alebo ®iadne.

• Rýchlos» správ - Nastavte rýchlos» zobrazovania nových správ.
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• Naèítanie dostupnosti - Vyberte, ako sa majú aktualizova» informácie o t
sú va¹e kontakty on-line alebo off-line. Vyberte Automaticky alebo Man

• Naèíta» dostupnos» - Vyberte V¹etkých kontak. alebo Zvolených kont..

Pripojenie k chatovej skupine a odpojenie
 Vstúpte do Menu  Chat  Chat. skupiny.

Zobrazí sa zoznam chatových skupín, ktoré ste si ulo¾ili alebo ku ktorým ste
pripojení. Ikona vedåa názvu skupiny informuje o type príslu¹nej skupiny.

•  - Skupina, ktorú ste vytvorili a ku ktorej ste práve pripojení.

•  - Skupina, ktorú ste vytvorili, ale nie ste k nej práve pripojení.

•  - Skupina, ktorú ste si ulo¾ili a ku ktorej ste práve pripojení.

•  - Skupina, ktorú ste si ulo¾ili, ale nie ste k nej práve pripojení.

Voåby v okne Chatové skupiny: Otvori», Pripoji» sa ku skup., Vytvori» n
skup., Odís» z chat. skupiny, Chatová skupina, Håada», Nastavenia, Pomoc
Ukonèi».

•  - Skupina, ku ktorej ste práve pripojení, ale nemáte ju ulo¾enú.

Ak sa chcete zapoji» do chatovej skupiny: Prejdite na niektorú skupinu v 
zozname a stlaète . Ak sa chcete zapoji» do chatovej skupiny, ktorá sa
nenachádza v zozname, ale poznáte identifikátor skupiny, vyberte Voåby  
Pripoji» sa ku skup. Zadajte identifikátor skupiny a stlaète .
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Mô¾ete prejs» na niektorú skupinu, stlaèi» Voåby  Chatová skupina a potom 
vybra»: Ulo¾i» skupinu, Vymaza», Zobrazi» úèastníkov, ak si chcete pozrie», ktorí 
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èlenovia sú práve pripojení k skupine, Detaily o chat. skupine, ak chcete vidie
identifikátor skupiny, tému, èlenov, práva úprav skupiny, a èi je v skupine do
posielanie privátnych správ, a Nast. chat. skupiny, ak si chcete prezrie» a upr
nastavenia chatovej skupiny. Pozrite si èas» "Úprava nastavení chatovej sku
na strane 117.

Ak chcete z chatovej skupiny odís»: Vyberte Voåby  Odís» z chat. skupiny

Vyhåadávanie chatových skupín a úèastníkov
 Vstúpte do Chat. skupiny  Voåby  Håada»  Skupiny alebo U¾ívate

• Ak chcete vyhåadáva» Skupiny, uveïte Názov skupiny, Téma a Èlenovia 
(identifikátor u¾ívateåa). Pre nájdené skupiny mô¾ete vybra» Nové 
vyhåadávanie, Pripoji» sa a Ulo¾i» skupinu. 

• Ak chcete vyhåada» úèastníkov, vyberte U¾ívatelia a uveïte Meno u¾ívat
ID u¾ívateåa, Telefónne èíslo a E-mailová adresa. Pre nájdených u¾ívateåo
mô¾ete vybra» Nové vyhåadávanie, Otvori» diskusiu, Prida» k chat. kont., a
kontakt chcete ulo¾i», Posla» pozvanie a Prida» k zablokovan., ak chcete 
zablokova» (alebo odblokova») správy od tohoto úèastníka.

Keï sa zobrazí výsledok vyhåadávania, mô¾ete vybra» Voåby  Nové vyhåadá
Ïal¹ie výsledky rovnakého vyhåadávania a Predo¹lé výsledky, ak si chcete zo
predchádzajúce výsledky vyhåadávania.
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Zapojenie sa do skupinového chatu
 Vstúpte do Menu  Chat  Chat. skupiny.
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Po zapojení do chatovej skupiny si mô¾ete prezera» správy, ktoré jej èlenovia
posielajú do skupiny, a posiela» svoje vlastné správy. 

Voåby pri chatovaní: Posla», Posla» súkr. správu, Odpoveda», Posla» 
pozvanie, Odís» z chat. skup., Ulo¾i» skupinu, Zaznamena» diskus./Zastavi» zá
Pomocník a Ukonèi».

• Ak chcete posla» správu, napí¹te ju a stlaète .

• Ak chcete niektorému èlenovi posla» privátnu správu (a v skupine to je 
dovolené), vyberte Voåby  Posla» súkr. správu, vyberte príjemcu, napí¹t
správu a stlaète . 

Ak chcete odpoveda» na privátnu správu, ktorú ste dostali, vyberte Voåby
Odpoveda».

Ak chcete pozva» chatové kontakty, ktoré sú on-line, aby sa zapojili do chat
skupiny (ak je to v skupine dovolené), vyberte Voåby  Posla» pozvanie, vybe
kontakty, ktoré chcete pozva», napí¹te text pozvánky a stlaète Hotovo.

Zaznamenávanie správ
Ak si chcete zaznamena» správy, ktoré sa vymieòajú v chatovej skupine aleb
poèas dvojstrannej diskusie, vyberte Voåby  Zaznamena» diskus. Zadajte n
súboru, do ktorého sa správy ulo¾ia, a stlaète . Keï chcete záznam zas
vyberte Voåby  Zastavi» záznam.

Súbory s ulo¾enými správami sa ukladajú v Poznámkach. Pozrite si èas» 
"Poznámky" na strane 159.
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Blokovanie správ
Ak od niektorých úèastníkov chatu nechcete prijíma» správy, vyberte Voåby  
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Voåby blokovania a potom:

• Prida» k zablokovan. - Ak chcete zablokova» správy od vybraného úèastn

• Prida» ID manuálne - Zadajte identifikátor úèastníka a stlaète .

• Zobrazi» zablokované - Zobrazí zoznam úèastníkov, ktorých správy sú 
zablokované.

• Odblokova» - Vyberte úèastníka, ktorého chcete odstráni» zo zoznamu 
blokovaných úèastníkov, a stlaète .

Zaèatie a sledovanie jednotlivých diskusií
 Vstúpte do Menu  Chat  Diskusie.

Zobrazí sa zoznam u¾ívateåov chatu, s ktorými práve vediete diskusiu. 

Ak chcete zaèa» novú diskusiu, vyberte Voåby  Nová diskusia a potom vybe

Voåby v okne Diskusie: Posla», Prida» k chat. kont., Posla» ïalej, Zazna
diskus./Zastavi» záznam, Voåby blokovania, Ukonèi» diskusiu, Pomocník a Uk

• Zvoli» príjemcu - Zobrazí zoznam úèastníkov zo zoznamu ulo¾ených chat
kontaktov, ktorí sú práve on-line. Prejdite na po¾adovaný kontakt a stlaè

.

• Zada» ID u¾ívateåa - Zadajte identifikátor u¾ívateåa a stlaète . 
Identifikátor u¾ívateåa prideåuje poskytovateå slu¾by, u ktorého sa do slu
zaregistrujete.
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Ak si chcete prezrie» prebiehajúcu diskusiu, prejdite na u¾ívateåa a stlaète . 
Ak chcete pokraèova» v diskusii, napí¹te svoju správu a stlaète . Ak sa chcete 
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vráti» do zoznamu diskusií, ale nechcete diskusiu ukonèi». stlaète Spä».

Ak chcete diskusiu ukonèi», vyberte Voåby  Ukonèi» diskusiu.

Ikona:  vedåa mena u¾ívateåa informuje, ¾e ste od tohoto u¾ívateåa dos
novú správu.

Keï odídete z aplikácie Chat, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukonèia

Ak si chcete do svojho zoznamu chatových kontaktov ulo¾i» niektorého u¾ív
prejdite na tohoto u¾ívateåa a vyberte Voåby  Prida» k chat. kont..

Ak chcete, aby sa na prichádzajúce správy posielala automatická odpoveï, v
Voåby  Zapnú» autoodpov.. Zadajte text a stlaète Hotovo. 

Chatové kontakty
 Vstúpte do Menu  Chat  Chat. kontakty.

Voåby v okne Chatové kontakty: Otvori», Otvori» diskusiu, Zapnú» 
sledovanie, Patrí do skupín, Nový chat. kontakt, Upravi», Vymaza», Naèíta» 
dostupnos», Voåby blokovania, Håada», Nastavenia, Pomocník a Ukonèi».

Zobrazí sa zoznam ulo¾ených chatových kontaktov.  sa zobrazuje u kont
ktoré sú práve on-line, a  u kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete vytvori» nový kontakt, vyberte Voåby  Nový chat. kontakt. Vyplò
polia Meno a ID u¾ívateåa a stlaète Hotovo.



116

Ak si chcete pozrie» údaje kontaktu, mô¾ete prejs» na kontakt a stlaèi» . 
Stlaète Voåby a vyberte:
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• Upravi» - Upravte údaje kontaktu.

• Otvori» diskusiu - Odtiaåto mô¾ete zaèa» novú diskusiu alebo pokraèova»
prebiehajúcej diskusii s kontaktom.

• Zapnú» sledovanie - Buïte informovaní v¾dy, keï sa kontakt pripojí aleb
odpojí od slu¾by. 

• Patrí do skupín - Zistite, v ktorých skupinách je kontakt zapojený.

• Naèíta» dostupnos» - Aktualizujte si informácie o tom, èi sú kontakty on-
alebo off-line. Táto voåba nie je k dispozícii, ak ste nastavili Naèítanie 
dostupnosti na Automaticky v okne Nastav. chatu.

Vytvorenie novej chatovej skupiny
 Vstúpte do Chat. skupiny  Voåby  Vytvori» novú skup.. Definujte 

nastavenia novej skupiny.

• Názov skupiny, Téma skupiny a Uvítanie, ktoré sa zobrazí úèastníkom, ke
zapoja do skupiny.

• Veåkos» skupiny - Maximálny poèet èlenov, ktorí sa mô¾u zapoji» do skup

• Povoli» vyhåadávanie - Definujte, èi ostatní u¾ívatelia mô¾u túto skupinu
pri vyhåadávaní.

• Právo na úpravu - Prejdite na èlenov chatovej skupiny, ktorým chcete da»
na úpravu skupiny a právo pozýva» do skupiny ïal¹ích úèastníkov.
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• Èlenovia skupiny – Pozrite si èas» "Obmedzenie prístupu do chatovej skupiny" 
na strane 117.
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• Zakázan. - Zobrazí zoznam zakázaných u¾ívateåov.

• Povoli» súkr. správy - Povoåte alebo zaká¾te výmenu privátnych správ me
èlenmi skupiny.

• ID skupiny - Vytvorí sa automaticky a nemo¾no ho zmeni».

Úprava nastavení chatovej skupiny
 Vstúpte do Menu  Chat  Chat. skupiny.

Nastavenia chatovej skupiny mô¾ete upravova», ak ste skupinu sami vytvori
alebo ak vám tvorca skupiny udelil právo úpravy. V okne Chat. skupiny prejd
po¾adovanú skupinu a vyberte Voåby  Chatová skupina  Nast. chat. skup
Pozrite si èas» "Vytvorenie novej chatovej skupiny" na strane 116.

Obmedzenie prístupu do chatovej skupiny
Uzavretú chatovú skupinu vytvoríte tak, ¾e definujete zoznam Èlenovia sku
Do skupiny sa budú môc» zapoji» iba u¾ívatelia uvedení na zozname. Vstúpt
okna Chat. skupiny, prejdite na príslu¹nú skupinu a vyberte Voåby  Chato
skupina  Nast. chat. skupiny  Èlenovia skupiny  Iba vybraní.

• Ak chcete na zoznam doplni» ïal¹ieho èlena, vyberte Pridaj a Chatový ko
alebo Zada» ID u¾ívateåa.

• Ak chcete niektorého u¾ívateåa zo zoznamu odstráni», prejdite naòho a v
Odstráni».
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• Ak chcete zoznam zru¹i» a umo¾ni» v¹etkým u¾ívateåom chatu zapoji» sa do 
skupiny, vyberte Odstráni» v¹etky. 
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Servery chatu a prezenènej slu¾by
 Vstúpte do Voåby Nastavenia  Nast. serverov. Tieto nastavenia mô

dosta» v inteligentnej správe od poskytovateåa, ktorý ponúka slu¾by chatu.

• Ak chcete zmeni» chatový server alebo server prezenènej slu¾by, ku ktoré
pripájate, vyberte Predvolený server. 

• Ak chcete zmeni» spôsob prihlasovania k prezenènej slu¾be, vyberte Typ 
a vyberte Automatický, Aut. v dom. sieti, alebo Manuálny.

• Ak chcete zmeni» spôsob prihlasovania k chatovej slu¾be, vyberte Typ log
potom Automatický alebo Manuálny.

• Ak chcete doplni» nový server, vyberte Voåby  Nový server. Napí¹te, prí
zvoåte príslu¹né hodnoty: Názov servera a Pou¾ité miesto príst. pre spoje
serverom, Webová adresa chatového servera, va¹e ID u¾ívateåa a prihlaso
Heslo. Pozrite si èas» "Nastavenia spojenia" na strane 138.

Identifikátor u¾ívateåa a heslo dostanete od poskytovateåa slu¾by, keï sa
slu¾be zaregistrujete. Ak svoj u¾ívateåský identifikátor alebo heslo nepoz
obrá»te sa na poskytovateåa slu¾by.
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■ Aplikácie 
Vstúpte do Menu  Správca.

Na svoj telefón si mô¾ete in¹talova» nové kompatibilné aplikácie pre operaè
systém Symbian (SIS súbory) a JavaTM aplikácie (Java MIDlety a súbory aplik
MIDlet suite). Okrem toho mô¾ete aktualizova» a nain¹talova» aplikácie z te
a sledova» priebeh in¹talácie. 

Vá¹ telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Nenaèítajte do svojho telefónu
PersonalJava™ aplikácie, preto¾e tieto nemo¾no in¹talova».

Voåby v hlavnom okne Správcu aplikácií: In¹talova», Zobrazi» detaily,
Zobrazi» certifikát, Aktualizova», Ís» na web. adresu, Odstráni», Zobrazi» denn
Posla» denník, Nastavenia, Naèíta» aplikácie, Pomocník a Ukonèi».

Aplikácie v Správcovi aplikácií vyu¾ívajú spoloènú pamä». Pozrite si èas» "Spo
pamä»" na strane 16.

Keï otvoríte Správcu aplikácií, uvidíte zoznam s nasledujúcimi polo¾kami:

• Aplikácie, ulo¾ené v Správcovi aplikácií 

• Èiastoène in¹talované aplikácie (oznaèené ).

• Úplne in¹talované aplikácie, ktoré mô¾ete odstráni» (sú oznaèené ). 

Mô¾ete pou¾i» len aplikácie, pracujúce pod operaèným systémom Symbian, 
príponou SIS.
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Naèítanie aplikácie
Vá¹ telefón podporuje J2METM Java aplikácie. Pred naèítaním aplikácie 
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skontrolujte, èi je kompatibilná s va¹im telefónom. Nové Java aplikácie si m
naèíta» rozliènými spôsobmi:

• Vstúpte do Menu  Správca  Naèíta» aplikácie, a zobrazí sa zoznam 
dostupných zálo¾iek.

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. Ak je to tak, otvorte m
Web a aktivujte iný súbor nastavení spojenia. Pozrite si èas» "Vytvorenie
spojenia" na strane 168. Znova sa pokúste pripoji» ku stránke.

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

• Vstúpte do Menu  Web  Naèíta». Zvoåte si naèítanie po¾adovanej apl
alebo hry.

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

Dôle¾ité: In¹talujte software a pou¾ívajte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré pos
adekvátne zabezpeèenie a ochranu pred ¹kodlivým softwarom.

Upozoròujeme, ¾e naèítaná aplikácia sa mô¾e ulo¾i» do menu Hry a nie do m
Web.
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In¹talácia aplikácie
Mô¾ete in¹talova» aplikácie, ktoré sú ¹peciálne urèené pre tento telefón a sú 
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vhodné pre operaèný systém Symbian.

Ak nain¹talujete aplikáciu, ktorá nie je urèená ¹peciálne pre tento telefón, m
pracova» a prejavova» sa inak ne¾ to bolo pôvodne zamý¹åané.

• Otvorte Správcu aplikácií, prejdite na aplikáciu, a ak chcete spusti» in¹ta
vyberte Voåby  In¹talova».

• Aplikáciu mô¾ete tie¾ vyhåada» v pamäti telefónu alebo na pamä»ovej ka
vybra» ju a spusti» in¹taláciu stlaèením .

Aplikácie mo¾no naèíta» do telefónu poèas prehliadania, mo¾no ich prija» ak
prílohy multimediálnych správ alebo e-mailov, alebo ich mo¾no prija» z inéh
zariadenia, napríklad z kompatibilného poèítaèa, cez infraèervené spojenie a
Bluetooth. 

Dôle¾ité: Pou¾ívajte iba slu¾by, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvá
zabezpeèenie a ochranu pred ¹kodlivým softwarom.

Systém in¹talovania aplikácií pou¾íva v záujme zvý¹enia ochrany digitálne p
a certifikáty pre aplikácie. Nein¹talujte aplikáciu, ak Správca aplikácií poèas
in¹talácie zobrazí bezpeènostnú výstrahu.

Ak in¹talujete aplikáciu, ktorá obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúc
aplikácie, budete môc» pôvodnú aplikáciu obnovi» iba ak budete ma» pôvodn
aplikáciu alebo úplnú zálo¾nú kópiu odstránenej aplikácie. Ak chcete obnov
pôvodnú aplikáciu, najskôr aktualizovanú alebo opravenú aplikáciu odstráò
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potom ju nain¹talujte znova z pôvodného in¹talaèného súboru alebo zálo¾nej 
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Poèas in¹talácie telefón skontroluje integritu aplikácie, ktorá sa bude in¹tal
Telefón zobrazí informáciu o vykonaných kontrolách a budete si môc» vybra
chcete pokraèova» v in¹talácii alebo ju zru¹i». Po skontrolovaní integrity sa 
aplikácia nain¹taluje do telefónu.

In¹talácia JavaTM  aplikácie
Pre in¹taláciu sa vy¾aduje súbor .JAR. Ak chýba, mô¾e si telefón vy¾iada» jeh
naèítanie. Ak pre správcu aplikácií nie je definované ¾iadne prístupové mies
telefón po¾iada, aby ste niektoré vybrali. Pri naèítaní .JAR súboru sa pre prís
server mô¾e vy¾adova» zadanie mena u¾ívateåa a hesla. Tieto údaje dostane
dodávateåa alebo výrobcu aplikácie.

• Ak chcete vytvori» dátové spojenie a prezrie» si dodatoèné informácie o 
aplikácii, prejdite na túto aplikáciu a vyberte Voåby  Ís» na web. adresu

• Ak chcete vytvori» dátové spojenie a skontrolova», èi pre aplikáciu nie je 
dispozícii aktualizácia, prejdite na túto aplikáciu a vyberte Voåby  
Aktualizova».

Nastavenia pre Java aplikácie

• Ak chcete zmeni» predvolené miesto prístupu, ktoré pou¾íva Java aplikác
naèítanie ïal¹ích dát, vyberte Voåby  Nastavenia  Miesto prístupu. P
si èas» "Prístupové miesta" na strane 138.

• Ak chcete zmeni» bezpeènostné nastavenia, ktoré definujú, aké èinnosti 
Java aplikácie vykonáva», vyberte Voåby  Nastavenia.



123

Nie v¹etky Java aplikácie vám umo¾nia zmeni» bezpeènostné nastavenia.

étnu 

 
erte 

 

 
hcete 
li».

 
azuje 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Spustenie aplikácie
1. Vstúpte do Menu  Web  Aplikácie  Zvoli» aplikáciu:.

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

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

Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranom súbore aplikácií. Ak chcete
spusti» niektorú aplikáciu, prejdite na túto aplikáciu, stlaète Voåby a vyb
Otvori», alebo stlaète .

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

Ïal¹ie voåby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií
• Vymaza» - Vyma¾e aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.

• Prístup k aplikácii - Umo¾òuje obmedzi» prístup aplikácie k sieti. Vyberte
Najprv ¾iada», a telefón bude ¾iada» o prístup k sieti, V¾dy povolené, ak c
povoli» prístup k sieti, alebo Nepovolené, ak nechcete prístup k sieti povo

• Aktualizova» – Skontrolujte, èi nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k 
naèítaniu zo slu¾ieb (slu¾ba siete).

• Ís» na web. adresu - Získajte ïal¹ie informácie alebo doplòujúce dáta pre
aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporova» sie». Zobr
sa iba v prípade, ¾e ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
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• Detaily - Tu nájdete ïal¹ie informácie o aplikácii.
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Stav pamäti pre aplikácie
Vstúpte do Menu  Extra  Pamä».

Tu uvidíte, koåko pamäti je k dispozícii pre in¹taláciu hier a aplikácií.

Aplikácie vyu¾ívajú spoloènú pamä». Pozrite si èas» "Spoloèná pamä»" na str
16.

Odstránenie aplikácie
1. Ak chcete niektorú aplikáciu odstráni», prejdite na òu a vyberte Voåby

Odstráni».

2. Potvrïte vymazanie stlaèením Áno.

Keï odstránite aplikáciu, budete ju môc» znova nain¹talova» iba ak máte pô
aplikáciu alebo úplnú zálo¾nú kópiu odstránenej aplikácie. Ak odstránite apl
je mo¾né, ¾e nebudete môc» otvára» dokumenty, vytvorené pomocou tejto 
aplikácie. Ak iná aplikácia závisí od aplikácie, ktorú ste odstránili, táto iná 
aplikácia mô¾e presta» fungova». Zistite si podrobnosti v dokumentácii k 
in¹talovanej aplikácii.

■ Správca súborov 
Vstúpte do Menu  Nástroje  Správca súborov.

V Správcovi súborov si mô¾ete prehliada», otvára» a spravova» súbory a zlo¾
pamäti telefónu alebo na pamä»ovej karte, ak ju pou¾ívate.
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Voåby v hlavnom okne Správcu súborov: Otvori», Posla», Vymaza», Presunú» 
do zlo¾ky, Kopírova» do zlo¾ky, Nová zlo¾ka, Oznaèi»/Neoznaèi», Premenova», 
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Nájs», Prija» cez IÈ, Zobrazi» detaily, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukonèi».

Ak chcete vidie» zoznam zlo¾iek v pamäti telefónu, otvorte Správcu súborov
pou¾ívate pamä»ovú kartu a chcete vidie» zoznam zlo¾iek na karte, stlaète 

Zlo¾ky mô¾ete prezera» a otvára», mô¾ete vytvára» nové zlo¾ky, a oznaèova»
kopírova» a presúva» polo¾ky do zlo¾iek. Pozrite si èas» "Akcie spoloèné pre v
aplikácie" na strane 30.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielani
niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Prijímanie súborov cez infraèervené rozhranie
 Vstúpte do Voåby  Prija» cez IÈ.

Súbory sa automaticky prijímajú do koreòovej zlo¾ky adresárovej ¹truktúry, 
ich mô¾ete presunú» alebo prekopírova» do iných zlo¾iek. Pozrite si èas» 
"Infraèervené spojenie" na strane 181.

Zobrazenie stavu pamäti
 Vstúpte do Voåby  Detaily o pamäti.

Ak máte na svojom telefóne in¹talovanú pamä»ovú kartu, budete ma» k disp
dve okná s údajmi o stave pamäti, jedno pre telefón a jedno pre pamä»ovú k

Stlaèením  a  mô¾ete prejs» od jednej karty s údajmi o pamäti k druh

Ak chcete zisti» spotrebu zvolenej pamäti, vyberte Voåby  Detaily o pamät
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Telefón vypoèíta pribli¾ný objem voånej pamäti, do ktorej mo¾no uklada» dáta a 
in¹talova» nové aplikácie.
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V oknách s údajmi o pamäti si mô¾ete prezrie», koåko pamäti zaberajú jedno
skupiny dát: Kalendár, Kontakty, Dokumenty, Správy, Snímky, Zvuk. súbory, 
Videoklipy, Aplikácie, Pou¾itá pam. a Voåná pamä».

Keï na telefóne vzniká nedostatok pamäti, odstráòte niektoré súbory alebo
presuòte na pamä»ovú kartu. Pozrite si èas» "Ak nieèo nefunguje" na strane 

■ Hlasové povely 
Vstúpte do Menu  Nástroje  Hl. povely.

Hlasové povely mô¾ete pou¾íva» na spú¹»anie aplikácií a profilov a na 
vytáèanie èísiel z adresára Kontakty bez toho, aby ste museli díva» na disple
telefónu. Nahráte si slovo alebo slová (hlasový povel) a potom vyslovením to
hlasového povelu otvoríte aplikáciu, aktivujete profil alebo zavoláte èíslo.

Pre ka¾dú polo¾ku mô¾ete definova» iba jeden hlasový povel.

Voåby v hlavnom okne Hlasové povely: Prida» hlas. povel, Otvori», Nov
aplikácia, Prehra», Zmeni», Vymaza», Vymaza» v¹etky, Pomocník a Ukonèi».

Hlasovým povelom mô¾e by» åubovoåné vyslovené slovo (slová). 

• Pri nahrávaní dr¾te telefón v malej vzdialenosti od svojich úst. Po zaznen
¹tartovacieho tónu jasne vyslovte slovo alebo slová, ktoré chcete nahra»
hlasový povel.

Kým zaènete pou¾íva» hlasové menovky, uvedomte si, ¾e:

• Jazyk nie je u hlasových menoviek dôle¾itý. Dôle¾itý je ale hlas hovoriaceho.
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• Meno musíte vyslovi» presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.

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

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

Upozornenie: Pou¾ívanie hlasových menoviek mô¾e by» problematické napr
hluènom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za ka¾dých okolnost
spolieha» výluène na voåbu hlasom.

Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu
1. V hlavnom okne hlasových povelov prejdite na aplikáciu, ku ktorej chcete

priradi» hlasový povel, a vyberte Voåby  Prida» hlas. povel.

Ak chcete definova» hlasový povel pre profil, musíte otvori» zlo¾ku Profil
vybra» príslu¹ný profil.

Ak chcete do zoznamu aplikácií v hlavnom okne nástroja Hlasové povely
ïal¹iu aplikáciu, vyberte Voåby  Nová aplikácia, prejdite na aplikáciu, k
chcete prida», a stlaète Zvoå.

2. Zobrazí sa text Stlaète ©tart a po zaznení tónu zaènite hovori». 

• Stlaèením ©tart spustite nahrávanie hlasového povelu. Telefón vydá 
oznamujúci zaèiatok nahrávania, a zobrazí sa text Teraz hovorte.

3. Vyslovte hlasový povel. Telefón ukonèí nahrávanie pribli¾ne po piatich 
sekundách.
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4. Po nahraní telefón prehrá zaznamenaný hlasový povel a zobrazí sa text 
Prehráva sa hlasový povel. Ak nahrávku nechcete ulo¾i», stlaète Skonèi.
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5. Po úspe¹nom ulo¾ení hlasového povelu sa zobrazí text Hlasový povel ulo
ozve sa pípnutie. Vedåa aplikácie sa objaví symbol . 

Spustenie aplikácie pomocou hlasového povelu
1. V pohotovostnom re¾ime stlaète a pridr¾te . Ozve sa krátky zvukový

a zobrazí sa text Teraz hovorte.

2. Keï spú¹»ate aplikáciu pomocou hlasovej voåby, dr¾te telefón neïaleko 
jasne vyslovte hlasovú voåbu. 

3. Telefón prehrá pôvodný hlasový povel a spustí aplikáciu. Ak telefón preh
nesprávny hlasový povel, stlaète Opakuj.

Prehranie, vymazanie a zmena hlasového povelu
Ak chcete prehra», vymaza» alebo zmeni» hlasový povel, prejdite na polo¾ku
ktorej je tento hlasový povel priradený (je oznaèená ikonou ), vyberte Voå
potom buï:

• Prehra» - Znova si vypoèujte hlasový povel.

• Vymaza» - Ak chcete hlasový povel vymaza».

• Zmeni» – Ak si chcete nahra» nový hlasový povel. Stlaèením ©tart spustí
nahrávanie.
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■ Správca zariadenia
Vstúpte do Menu Nástroje Správca zar.
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Správca zariadenia umo¾òuje tretej strane, napríklad vá¹mu poskytovateåov
slu¾ieb, priamo vám pomôc» s nastaveniami telefónu. Aby ste umo¾nili sprá
svojho telefónu, musí telefón vytvori» spojenie a synchronizova» sa so serve
tretej strany. Synchronizáciu mô¾ete spusti» zo svojho telefónu a mô¾ete pr
alebo odmietnu» pokusy o synchronizáciu zo strany servera.

Voåby v hlavnom okne Správcu zariadenia: Zaèa» konfiguráciu, Nový 
servera, Upravi» profil, Vymaza», Povoli» konfiguráciu /Nepovoli» konfigur., 
Zobrazi» denník, Pomocník a Ukonèi».

Táto funkcia závisí od operátora a nemusí by» k dispozícii na v¹etkých telefó
O dostupnosti a ïal¹ích podrobnostiach sa informujte u svojho poskytovate
slu¾ieb.

Aby ste sa mohli pripoji» k serveru, musíte ma» definovaný profil správcu 
zariadenia. Nastavenia profilu vám pomô¾e definova» tretí poskytovateå 
nastavení.

• Názov servera - Meno, pod ktorým sa bude zobrazova» server.

• ID servera - Identifikátor vzdialeného servera správy zariadení.

• Heslo servera - Heslo, pou¾ívané v upozorneniach servera. Zadajte heslo
ktorým sa bude musie» autorizova» server správy zariadení, aby sa moho
synchronizova» s va¹im telefónom.
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• Miesto prístupu - Internetové prístupové miesto, ktoré telefón pou¾ije na 
vytvorenie spojenia so serverom. Vyberte ho zo zoznamu prístupových miest vo 

oåte 

 alebo 
z 
oli».
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svojom telefóne.

• Hostiteåská adresa - URL adresa servera správy zariadení.

• Port - Port servera správy zariadení.

• Meno u¾ívateåa - Va¹e u¾ívateåské meno pre tento profil.

• Heslo - Va¹e heslo pre tento profil.

• Povoli» konfiguráciu - Tento server má povolené spravova» zariadenie. Zv
Áno alebo Nie.

• Autom. prija» v¹etky - Správa zariadenia je pre tento server automatická
povolená. Zvoåte Áno, ak chcete, aby synchronizácia mohla prebehnú» be
vá¹ho potvrdenia, alebo Nie, ak chcete ka¾dý pokus o synchronizáciu pov
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9. Personalizácia telefónu
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■ Profily 
 Vstúpte do Menu  Profily.

Voåby v hlavnom okne Profilov: Aktivova», Personalizova», 
Vytvori» nový, Vymaza» profil, Pomocník a Ukonèi».

V Profiloch mô¾ete nastavi» a prispôsobi» akustické signály telefónu rozlièn
okolnostiam, prostrediam a skupinám volajúcich. O zvolenom profile inform
ikona, zobrazená v pohotovostnom re¾ime v hornej èasti displeja. Keï je 
nastavený profil Normál, je zobrazený iba aktuálny dátum.

Ak chcete zmeni» profil, prejdite na niektorý profil a vyberte Voåby  Aktivo

Ak chcete niektorý profil upravi», prejdite na tento profil v zozname Profily a
vyberte Voåby  Personalizova». Ak chcete vytvori» nový profil, vyberte Voå
Vytvori» nový. Otvorí sa zoznam nastavení profilu. Prejdite na nastavenie, kt
chcete zmeni», a stlaèením  otvorte zoznam volieb:

• Tón zvonenia - Nastavte tón zvonenia pre hovory, vyberte niektorý tón 
zvonenia zo zoznamu. Zvuk tónu zastavíte stlaèením åubovoåného tlaèid
pou¾ívate pamä»ovú kartu, tóny, ktoré sú na nej ulo¾ené, majú vedåa svo
názvu ikonu . Tóny zvonenia vyu¾ívajú spoloènú pamä». Pozrite si èas
"Spoloèná pamä»" na strane 16. Tóny zvonenia mô¾ete upravi» aj v menu
Kontakty. Pozrite si èas» "Definovanie tónu zvonenia" na strane 57.
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• Typ zvonenia – Ak vyberiete Stúpajúce, zaène zvonenie s hlasitos»ou jedna a 
postupne bude hlasitos» úroveò po úrovni rás» a¾ po nastavenú úroveò.
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• Hlasitos» zvonenia – Nastavte hlasitos» tónu zvonenia a tónu hlásenia s

• Tón hlásenia správy - Nastavte tón pre správy.

• Tón hlásenia chatu – Nastavte tón pre okam¾ité správy.

• Hlásenie vibrovaním - Nastavte, aby telefón signalizoval prichádzajúci h
alebo správu vibráciou.

• Tóny tlaèidiel - Nastavte hlasitos» tónov tlaèidiel.

• Výstra¾né tóny - Telefón vydá výstra¾ný signál, napríklad keï sa blí¾i vyb
batérie.

• Hlásenie - Umo¾òuje nastavi», aby telefón zvonil iba pri hovoroch 
z telefónnych èísel, patriacich vybranej skupine kontaktov. Telefónne ho
prichádzajúce od åudí mimo vybranej skupiny budú oznámené tichým 
hlásením. Voåby sú V¹etky hovory alebo (zoznam skupín kontaktov, ak ste
nejaké vytvorili). 

■ Témy 
Vstúpte do Menu  Témy.

Voåby v hlavnom okne Témy: Prezrie», Pou¾i», Upravi», Pomocník a Uk

Tu mô¾ete zmeni» vzhåad displeja svojho telefónu aktivovaním vybranej tém
Súèas»ou témy mô¾e by» tapeta pohotovostného displeja, farebná paleta, ¹e
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displeja a obrázok pozadia v “Ís» na”. Detailnej¹iu personifikáciu mô¾ete dosiahnu» 
úpravou tém.
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Keï otvoríte Témy, zobrazí sa zoznam dostupných tém. Téma, ktorá je práve
aktívna, je oznaèená znaèkou za¹krtnutia. Ak chcete vidie» zoznam tém na 
pamä»ovej karte, ak ju pou¾ívate, stlaète .

Ak si chcete prezrie» tému, prejdite na òu a vyberte Voåby  Prezrie» a príslu
téma sa zobrazí. Stlaèením  tému aktivujte. Tému mô¾ete aktivova» aj
toho, aby ste ju zobrazili. V hlavnom okne vyberte Voåby  Pou¾i».

Témy si mô¾ete prispôsobi» kombináciou prvkov z iných tém a obrázkov z Ga

Úprava témy:
1. Prejdite na tému, vyberte Voåby  Upravi», a vyberte:

• Tapeta – Ako obrázok na pozadí pohotovostného displeja si vyberte 
obrázok z niektorej z dostupných tém alebo vlastný obrázok z Galérie

• Farebná ¹kála - Zmeòte paletu farieb, pou¾ívaných na displeji.

• ©etriè displeja – Vyberte, èo sa má zobrazova» na li¹te ¹etrièa displeja
dátum alebo vami zadaný text. Li¹ta ¹etrièa displeja mení polohu a fa
pozadia v jednominútových intervaloch. ©etriè displeja sa okrem toho
aby informoval o poète nových správ alebo zme¹kaných hovorov. Mô
nastavi» èas, po uplynutí ktorého sa bude aktivova» ¹etriè displeja. Po
èas» "Nastavenia telefónu" na strane 135.

• Snímka v Ís» na – Ako obrázok na pozadí menu „Ís» na“ vyberte obráz
niektorej z dostupných tém, alebo svoj vlastný obrázok z Galérie.

2. Prejdite na prvok, ktorý chcete upravi», a vyberte Voåby  Zmeni».
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3. Ak chcete vybra» aktuálne nastavenie, vyberte Voåby  Nastavi». Ak si chcete 
vybraný prvok zobrazi», vyberte Voåby  Prezrie». Takto si mô¾ete prezrie» iba 

rte 

¾te 

e 
5.
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niektoré prvky.

Ak chcete obnovi» pôvodné nastavenia vybranej témy, pri úprave témy vybe
Voåby  Obnovi» pôv. tému.

■ Nastavenia 

Úprava v¹eobecných nastavení
Vstúpte do Menu  Nastavenia.

1. Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlaèením  ju otvorte.

2. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeni», a stlaèením :

• prepnite nastavenie, ak má iba dve voåby (Zapnuté/Vypnuté),

• otvorte zoznam volieb alebo editor,

• otvorte zobrazenie posuvníka a stláèaním  a  zvý¹te, resp. zní
hodnotu.

Niektoré nastavenia mô¾ete dosta» od svojho poskytovateåa slu¾ieb vo form
textovej správy. Pozrite si èas» "Prijímanie inteligentných správ" na strane 9
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Nastavenia telefónu 
 Vstúpte do Telefón.
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V¹eobecné
• Jazyk telefónu - Vyberte jazyk textov na displeji svojho telefónu. Táto zm

mô¾e ovplyvni» aj formát dátumu a èasu a oddeåovaèe, pou¾ívané naprík
kalkulaèkou. Ak vyberiete Automatický, vyberie telefón jazyk podåa infor
na va¹ej SIM karte. Po zmene jazyka textov na displeji musíte telefón 
re¹tartova».

• Zmena nastavení Jazyk telefónu a Jazyk pri písaní ovplyvòuje v¹etky apli
vo va¹om telefóne a zostane v platnosti, a¾ kým tieto nastavenia znova 
nezmeníte.

• Jazyk pri písaní - Vyberte jazyk, pou¾ívaný pri písaní na va¹om telefóne. Z
jazyka ovplyvòuje:

• znaky, dostupné pri stláèaní jednotlivých tlaèidiel (  – 

• slovník, pou¾ívaný pri prediktívnom písaní

• ¹peciálne znaky, dostupné pri stlaèení tlaèidiel  a .

• Slovník - Zapnite alebo vypnite prediktívne písanie textu (Zapnutý, resp.
Vypnutý) pre v¹etky editory v telefóne. V zozname si vyberte jazyk pre 
prediktívne písanie textu. Toto nastavenie mô¾ete zmeni» aj z ktoréhoko
editora. Stlaète  a vyberte Slovník  Zapnú» slovník alebo Vypnu

• Uvítanie alebo logo - Uvítanie alebo logo sa krátko zobrazí v¾dy, keï zap
telefón. Vyberte Predvolené, ak chcete pou¾i» ¹tandardný obrázok alebo 
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animáciu. Vyberte Text, ak chcete napísa» uvítaciu správu (max. 50 písmen). 
Vyberte Snímka, ak chcete vybra» fotografiu z aplikácie Galéria.
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• Pôvodné nast. telef. – Niektoré z nastavení mô¾ete vráti» na pôvodné ho
Aby ste to mohli urobi», potrebujete blokovací kód. Pozrite si èas» "Ochra
telefónu" na strane 144. Po obnovení nastavení mô¾e zapnutie telefónu 
dlh¹í èas. V¹etky dokumenty a súbory, ktoré ste vytvorili, ostanú nezmen

Pohotovostný re¾im
• Åavé tlaèidlo voåby a Pravé tlaèidlo voåby - Vyberte skratky, ktoré sa v 

pohotovostnom re¾ime zobrazujú nad åavým  a pravým  výbe
tlaèidlom. Popri aplikáciách mô¾u skratky ukazova» aj na funkcie, naprík
Nová správa.

Skratky mô¾ete vytvori» len pre predin¹talované aplikácie a funkcie.

Displej 
• Jas - Tu mô¾ete upravi» jas displeja.

• Èasový limit ¹etrièa - ©etriè displeja sa aktivuje po uplynutí èasového lim
¹etrièa. Keï je aktívny ¹etriè displeja, displej je prázdny a je zobrazená li¹
¹etrièa displeja.

• ©etriè displeja mô¾ete deaktivova» stlaèením åubovoåného tlaèidla.
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Nastavenia hovoru 
 Vstúpte do Hovor.
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Posla» moje èíslo (slu¾ba siete)
• Nastavte, èi sa va¹e èíslo bude zobrazova» úèastníkovi, ktorého voláte (Á

alebo pred ním zostane utajené (Nie). Túto hodnotu mô¾e nastavi» aj vá¹
operátor alebo poskytovateå slu¾ieb pri aktivácii.

Èakajúci hovor (slu¾ba siete)
• Sie» vás bude upozoròova» na nový prichádzajúci hovor v èase, keï máte

telefóne iný hovor. Vyberte Aktivova», ak chcete, aby sie» aktivovala funk
èakania na hovor, Zru¹i», ak chcete, aby sie» funkciu deaktivovala, alebo 
stav, ak chcete zisti», èi je funkcia aktívna alebo nie.

Autoopakov. voåby
• Keï je toto nastavenie aktivované, vykoná telefón po neúspe¹nom pokus

spojenie do desa» ïal¹ích pokusov. Stlaèením  automatické opakov
voåby zastavíte.

Súhrnné info hovoru
• Aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón krátko zobrazil pribli¾nú

predchádzajúceho hovoru. 

Rýchla voåba
• Vyberte Zapnutá a budete môc» na èísla, priradené tlaèidlám rýchlej voåb

(  – ) vola» stlaèením a pridr¾aním príslu¹ného tlaèidla. Pozr
èas» "Priradenie tlaèidiel rýchlej voåby" na strane 60.
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Príjem åub. tlaèidlom
• Vyberte Zapnutý a budete môc» prija» prichádzajúci hovor krátkym stlaèením 
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åubovoåného tlaèidla s výnimkou ,  a .

Príjem otvor. krytu
• Vyberte Áno, a telefón automaticky prijme prichádzajúci hovor, keï otvo

kryt.

Pou¾ívaná linka (slu¾ba siete)
• Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak SIM karta podporuje dve úèastnícke 

teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorá telefónna linka (Linka 1 alebo Lin
sa má pou¾íva» pre volanie a odosielanie krátkych správ. Hovory mô¾ete 
prijíma» na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

Upozornenie: Ak vyberiete Linka 2 a nemáte objednanú túto slu¾bu
nebudete môc» z telefónu vola».

Ak chcete zabráni» prepínaniu liniek, vyberte Zmena linky  Neaktívna, ak t
mo¾nos» podporuje va¹a SIM karta. Na zmenu tohoto nastavenia potrebujet
kód.

Nastavenia spojenia 
 Vstúpte do Nastavenia spojenia.

Prístupové miesta
Tu uvidíte struèné vysvetlenie pre v¹etky nastavenia, potrebné pre jednotliv
dátové spojenia a prístupové miesta. Ak ste pomocou svojho telefónu e¹te 
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nevytvárali spojenie na WAP, budete sa mo¾no musie» obráti» na svojho 
poskytovateåa slu¾ieb a po¾iada» o pomoc s prvým pripojením.

o 
b vám 
od 

d 
ité 

ní 
etky 
ô¾ete 

u¾ieb 

 je 
sta 

ovom 

ateåa. 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Mnohí poskytovatelia slu¾ieb budú vy¾adova», aby ste ako predvolené miest
prístupu pou¾ili prístupové miesto k Internetu (IAP). Iní poskytovatelia slu¾ie
umo¾nia pou¾i» prístupové miesto pre WAP. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte 
svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Jednotlivé nastavenia zaènite vypµòa» postupne zhora, preto¾e v závislosti o
toho, aké dátové spojenie zvolíte (Nosiè dát), budete ma» k dispozícii iba urè
polia nastavení.

• Názov spojenia - Uveïte popisné meno spojenia.

• Nosiè dát - Voåby sú GPRS alebo Dátový prenos. Jednotlivé polia nastave
budú k dispozícii podåa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplòte v¹
polia, oznaèené textom Musí sa zada» alebo hviezdièkou. Ïal¹ie polia m
necha» prázdne, ak vám poskytovateå slu¾ieb nedal iné in¹trukcie.

Aby ste mohli vyu¾íva» dátové spojenie, musí operátor alebo poskytovateå sl
túto funkciu podporova» a prípadne ju aktivova» pre va¹u SIM kartu.

• Názov miesta príst. (iba pre paketové dáta) - Názov prístupového miesta
potrebný pre vytvorenie spojenia s GPRS sie»ou. Názov prístupového mie
získate od operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb.

• Dial-up èíslo (iba pre dátový prenos) - Telefónne èíslo modemu v prístup
mieste.

• Meno u¾ívateåa - Ak to vy¾aduje poskytovateå slu¾ieb, uveïte meno u¾ív
Meno u¾ívateåa mô¾e by» potrebné pre vytvorenie dátového spojenia a 
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spravidla ho dostanete od poskytovateåa slu¾ieb. V mene u¾ívateåa sa èasto 
rozli¹ujú malé a veåké písmená.
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• Vy¾adova» heslo - Ak musíte v¾dy pri prihlásení sa na server zada» nové h
alebo ak nechcete uklada» svoje heslo do telefónu, vyberte Áno.

• Heslo - Heslo mô¾e by» potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravi
dostanete od poskytovateåa slu¾ieb. V hesle sa èasto rozli¹ujú malé a veå
písmená. Keï pí¹ete heslo, na krátky èas sa zobrazia znaky, ktoré vkladát
potom sa zmenia na hviezdièky (*). Najåah¹í spôsob ako zadáva» èísla je s
a pridr¾a» tlaèidlo s èíslicou, ktorú chcete zada», a potom pokraèova» 
zadávaním písmen.

• Autentifikácia - Normálna / Ochranná.

• Domovská stránka - V závislosti od toho, èo nastavujete, uveïte buï:

• adresu slu¾by, alebo

• adresu centra multimediálnych správ.

• Typ dát. prenosu (iba pre dátový prenos) - Analógový, ISDN v.110, alebo I
v.120 definuje, èi telefón pou¾íva analógové alebo digitálne spojenie. To
nastavenie závisí od operátora siete GSM ako aj od poskytovateåa slu¾ieb
Internetu (ISP), preto¾e niektoré GSM siete nepodporujú urèité typy ISDN
spojení. Podrobnej¹ie sa informujte u svojho poskytovateåa slu¾ieb Intern
Ak sú k dispozícii ISDN spojenia, tieto vytvárajú spojenie rýchlej¹ie ako 
analógové spojenia.

• Max. rýchlos» dát (iba pre Dátový prenos) - Voåby sú Automatická, 9600,
14400, 19200, 28800, 38400 a 43200, v závislosti od nastavenia Typ dát
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prenosu. Táto mo¾nos» vám umo¾òuje obmedzi» maximálnu rýchlos» spojenia 
pri pou¾ití GSM dátového prenosu. Vysoké rýchlosti prenosu dát mô¾u by» u 
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niektorých poskytovateåov slu¾ieb drah¹ie.

Vy¹¹ie uvedené rýchlosti predstavujú maximálne rýchlosti, pri ktorých bude
pracova» va¹e spojenie. Poèas spojenia mô¾e by» podåa podmienok na sieti 
pracovná rýchlos» men¹ia.

Voåby  Roz¹írené nastavenia
• Typ siete – Verzia internetového protokolu (IP), ktorý pou¾íva sie».

• IP adresa telefónu - IP adresa vá¹ho telefónu.

• DNS servery - IP adresa primárneho a sekundárneho DNS servera.

• Adresa proxy serv. - IP adresa proxy servera.

• Èíslo proxy portu - Èíslo portu proxy servera.

Ak potrebujete zada» tieto nastavenia, obrá»te sa na svojho poskytovateåa s
Internetu.

Nasledujúce nastavenia sa zobrazujú, ak ste ako typ spojenia vybrali dátový
prenos:

• Pou¾i» spätný hovor - Táto voåba umo¾òuje serveru zavola» vám po va¹om
poèiatoènom zavolaní naspä». Objednajte si túto slu¾bu u svojho poskyto
slu¾ieb.

Telefón bude oèakáva», ¾e spätné volanie bude pou¾íva» rovnaké nastave
prenosu ako volanie, ktorým ste si spätné volanie vy¾iadali. Sie» musí 
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podporova» príslu¹ný typ prenosu v oboch smeroch, smerom do telefónu i z 
telefónu.
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• Typ spätného hovoru - Voåby sú Pou¾i» è. servera / Pou¾i» iné èíslo. Inform
u svojho poskytovateåa slu¾ieb, aké nastavenie máte pou¾i».

• Èíslo spät. hovoru - Zadajte dátové telefónne èíslo, ktoré pou¾ije server p
spätné volanie. Týmto èíslom je spravidla dátové telefónne èíslo vá¹ho 
telefónu.

• Pou¾i» PPP kompres. - Keï nastavíte Áno, táto voåba zrýchli prenos dát, a
podporuje vzdialený PPP server. Ak máte »a¾kosti s vytvorením spojenia, 
nastavi» túto voåbu na Nie. Poraïte sa so svojím poskytovateåom slu¾ieb

• Pou¾i» skript loginu - Voåby sú Áno / Nie.

• Skript loginu - Tu ulo¾te prihlasovací skript.

• Inicializácia modemu (Inicializaèný re»azec modemu) - Umo¾òuje nastav
telefón pomocou modemových AT príkazov. V prípade potreby zadajte re
podåa odporúèania poskytovateåa slu¾ieb alebo poskytovateåa slu¾ieb 
Internetu.

GPRS
 Vstúpte do GPRS.

Nastavenia GPRS ovplyvòujú v¹etky prístupové miesta, vyu¾ívajúce paketov
dátové spojenia.

Pou¾i» GPRS spojenie - Ak vyberiete Ak je dostupné a budete sa nachádza» v
ktorá podporuje paketové dáta, telefón sa v GPRS sieti zaregistruje a bude 
odosiela» krátke správy cez GPRS. Pri tomto nastavení je zaèatie aktívneho 
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paketového dátového spojenia, napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej 
po¹ty, rýchlej¹ie. Ak vyberiete Podåa potreby, bude telefón pou¾íva» paketové 
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dátové spojenie iba keï spustíte aplikáciu alebo èinnos», ktorá si takéto spo
vy¾aduje. GPRS spojenie sa mô¾e uzavrie», keï ho ¾iadna aplikácia nevyu¾ív

Keï sa nachádzate na mieste nepokrytom GPRS sie»ou a máte nastavené Ak
dostupné, telefón sa bude periodicky sna¾i» vytvori» paketové dátové spojen

Miesto prístupu - Meno prístupového miesta je potrebné, keï chcete svoj te
vyu¾i» ako paketový dátový modem pre svoj poèítaè. 

Dátový prenos
 Vstúpte do Dátový prenos.

Nastavenia Dátový prenos ovplyvòujú v¹etky prístupové miesta, vyu¾ívajúce
dátové prenosy.

On-line èas - Ak neprebieha ¾iadna aktivita, dátový prenos sa automaticky u
po uplynutí tohoto èasového intervalu. Voåby sú Definuje u¾ívateå, v tomto p
uveïte èasový interval, alebo Neobmedzený.

Dátum a èas 
 Vstúpte do Dátum a èas.

Nastavenia Dátum a èas vám umo¾òujú definova» dátum a èas, pou¾ívaný n
va¹om telefóne, ako aj zmeni» formát dátumu a èasu a pou¾ité oddeåovaèe.

• Typ hodín  Analógové alebo Digitálne - Tu mô¾ete zmeni» typ hodín, 
zobrazených v pohotovostnom re¾ime. Pozrite si èas» "Hodiny" na strane
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• Autoaktualizác. èasu - Umo¾òuje sieti aktualizova» informácie o dátume, èase 
a èasovom pásme na va¹om telefóne (slu¾ba siete). Aby sa nastavenie 
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Autoaktualizác. èasu aktivovalo, musíte telefón re¹tartova». Skontrolujte
v¹etky alarmy, preto¾e nastavenie Autoaktualizác. èasu ich mô¾e ovplyv

• Tón budíka - Umo¾òuje zmeni» tón, ktorý sa ozve pri dosiahnutí èasu, 
nastavenom na budíku.

• Èasový posun od GMT - Tu mô¾ete nastavi» èasové pásmo pre hodiny.

• Letný èas - Umo¾òuje zapnú» alebo vypnú» letný èas.

Ochrana telefónu 
 Vstúpte do Ochrana.

Telefón a SIM
Mô¾ete zmeni» nasledujúce prístupové kódy: blokovací kód, PIN kód a PIN2 
Tieto kódy mô¾u pozostáva» iba z èíslic od 0 do 9. 

Nepou¾ívajte prístupové kódy, podobné tiesòovým èíslam, ako 112, aby 
nedopatrením nedochádzalo k volaniu na tiesòové èísla.

Ochrana PIN kódom - Keï je aktívna ochrana PIN kódom, bude si telefón ¾ia
PIN kód po ka¾dom zapnutí. Upozoròujeme, ¾e niektoré SIM karty neumo¾ò
ochranu PIN kódom vypnú».

PIN kód / PIN2 kód / Blokovací kód - Otvorte toto nastavenie, ak chcete zme
niektorý kód.



145

Autoblokovací cyklus - Mô¾ete zada» interval automatického blokovania, teda èas, 
po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho mo¾né pou¾i» a¾ po zadaní 

te 

cí kód 
 ktoré 

nú» 

vory 
 kód. 
 

ý 

ô¾ete 
ojej 
a» 
 

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

platného blokovacieho kódu. Zadajte hodnotu èasu v minútach, alebo vyber
®iadny, ak chcete automatické blokovanie vypnú».

• Telefón odblokujete zadaním blokovacieho kódu.

Blok. pri zmene SIM - Vyberte Áno, ak chcete, aby si telefón vy¾iadal blokova
po vlo¾ení novej, neznámej SIM karty. Telefón uchováva zoznam SIM kariet,
rozpoznáva ako karty majiteåa.

Voåby v okne Pevný zoznam: Otvori», Vola», Zapnú» pevný zozn. / Vyp
pevný zozn., Nový kontakt, Upravi», Vymaza», Prida» do Kontaktov, Prida» z 
Kontaktov, Nájs», Oznaèi»/Neoznaèi», Pomocník a Ukonèi».

Pevný zoznam - Ak to va¹a karta dovoåuje, mô¾ete povoli» odchádzajúce ho
iba na vybranú skupinu telefónnych èísel. Pre túto funkciu potrebujete PIN2
Keï je táto funkcia aktivovaná, mô¾ete vola» iba na telefónne èísla, ktoré sú
uvedené v pevnom zozname, alebo ktoré zaèínajú rovnakými èíslicami ako 
niektoré telefónne èíslo v pevnom zozname. 

• Stlaèením  mô¾ete Pevný zoznam aktivova».

• Ak chcete do Pevného zoznamu zaradi» nové èísla, vyberte Voåby  Nov
kontakt alebo Prida» z Kontaktov. 

Uzavretá skup. u¾ív. (slu¾ba siete) - Mô¾ete definova» skupinu åudí, ktorým m
vola» a ktorí mô¾u vola» vám. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od operátora sv
siete alebo od poskytovateåa slu¾ieb. Vyberte: Predvolená, ak chcete aktivov
predvolenú skupinu, na ktorej ste sa dohodli s operátorom siete, Zapnutá, ak
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chcete pou¾i» inú skupinu (musíte pozna» registraèné èíslo skupiny), alebo 
Vypnutá.
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Aj keï sú aktivované bezpeènostné funkcie, obmedzujúce mo¾nosti volania (napríkla
blokovanie hovorov, uzavreté skupiny u¾ívateåov alebo pevný zoznam), mô¾e sa da» v
oficiálne tiesòové èíslo, naprogramované vo va¹om prístroji.

Potvrdi» SIM slu¾by (slu¾ba siete) - Ak chcete, aby telefón zobrazoval 
potvrdzovacie správy pri pou¾ívaní slu¾ieb SIM karty.

Správa certifikátov
Voåby v hlavnom okne Správcu certifikátov: Detaily certifikátu, Vyma

Nastavenia dôvery, Oznaèi»/Neoznaèi», Pomocník a Ukonèi».

V hlavnom okne Správcu certifikátov mô¾ete vidie» zoznam autorizaèných 
certifikátov, ulo¾ených vo va¹om telefóne. Stlaèením  mô¾ete zobrazi» 
zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

Autorizaèné certifikáty vyu¾ívajú niektoré slu¾by prehliadaèa, napríklad on-
bankové slu¾by, na overenie podpisov alebo serverových èi iných autorizaèn
certifikátov.

Certifikáty serverov sa pou¾ívajú na zvý¹enie bezpeènosti spojenia medzi 
telefónom a bránou. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateåa slu¾i
pred vytvorením spojenia a platnos» certifikátu sa kontroluje proti autorizaè
certifikátu, ulo¾enému v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Certifikáty serverov mô¾ete potrebova» napríklad keï:
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• sa chcete spoji» s on-line bankou alebo inou slu¾bou alebo vzdialeným 
serverom a vykonáva» tam èinnos», ktorej súèas»ou je prenos dôverných údajov, 
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alebo

• chcete ma» istotu o pôvode softwaru, ktorý naèítate a in¹talujete.

Dôle¾ité: Upozoròujeme, ¾e hoci pou¾ívanie certifikátov podstatne zni¾uje 
pri vzdialených pripojeniach a in¹talácii softwaru, výhody zvý¹enej bezpeèn
prejavia iba pri ich správnom pou¾ívaní. Existencia certifikátu sama o sebe 
neposkytuje ¾iadnu ochranu; zvý¹enie bezpeènosti dosiahnete iba ak správc
certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. 
Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Do
platnosti certifikátu uplynula” alebo „Certifikát e¹te nie je platný”, hoci cert
by mal by» platný, skontrolujte, èi máte na svojom prístroji nastavený správn
dátum a èas.

Pred akoukoåvek zmenou nastavení certifikátu musíte ma» istotu, ¾e skutoè
dôverujete vlastníkovi certifikátu a ¾e certifikát uvedenému vlastníkovi skut
patrí.

Zmena nastavení dôveryhodnosti autorizaèného certifikátu

• Prejdite na niektorý autorizaèný certifikát a vyberte Voåby  Nastavenia
dôvery. V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré mô¾
vyu¾íva» vybraný certifikát. Napríklad:

Správca aplikácií / Áno - Certifikát mô¾e certifikova» pôvod nového softw

Internet / Áno - Certifikát mô¾e certifikova» e-mailové a obrazové server
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Blokovanie hovorov 
 Vstúpte do Blok. hovorov.
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Blokovanie hovorov (slu¾ba siete) vám umo¾òuje obmedzi» mo¾nosti volani
prijímania hovorov cez vá¹ telefón. Aby ste mohli túto funkciu vyu¾íva», 
potrebujete od svojho poskytovateåa slu¾ieb blokovacie heslo.

1. Prejdite k jednej z blokovacích volieb.

2. Vyberte Voåby  Aktivova», ak chcete, aby sie» uplatnila obmedzenie, Zru
chcete zru¹i» obmedzenie volania, alebo Overi» stav, ak chcete zisti», èi s
hovory zablokované alebo nie. 

• Vyberte Voåby  Zmeni» blok. heslo, ak chcete zmeni» blokovacie heslo.

• Vyberte Voåby  Zru¹i» v¹etky blok., ak chcete zru¹i» v¹etky aktívne voåb
blokovania.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemô¾u by» aktívne súèasne. 

Aj keï sú hovory blokované, mô¾e sa da» vola» na urèité oficiálne tiesòové èísla.

Sie» 
 Vstúpte do Sie».

Voåba operátora
• Automatická - Nastavte, aby telefón automaticky vyhåadal a vybral jedn

celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate.

• Manuálna - Tu mô¾ete vybra» po¾adovanú sie» manuálne zo zoznamu si
sa spojenie s manuálne vybranou sie»ou stratí, telefón vydá chybový tón
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po¾iada, aby ste znova vybrali niektorú sie». Vybraná sie» musí ma» roamingovú 
dohodou s va¹ou domovskou sie»ou, to jest s operátorom, ktorého SIM kartu 
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máte vo svojom telefóne.

Info o sieti
• Zapnuté – Nastavte, aby telefón oznamoval, keï sa pou¾íva v celulárnej

zalo¾enej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivova» 
prijímanie celulárnych informácií (slu¾ba siete).

Nastavenia doplnkov 
 Vstúpte do Doplnky.

Prejdite do zlo¾ky po¾adovaného doplnku a otvorte nastavenia:

• Predvolený profil - Nastavte profil, ktorý sa bude automaticky aktivova» 
po pripojení príslu¹ného doplnku k telefónu. 

• Automatic. odpoveï - Nastavte telefón, aby po pripojení tohoto doplnku
preberal prichádzajúce hovory automaticky po 5 sekundách. Ak je Typ zvo
nastavený na Pípne raz alebo Tiché, nemo¾no pou¾i» automatickú odpov
musíte prevzia» hovor manuálne.

■ Ís» na 
 Vstúpte do Menu  Ís» na, alebo v pohotovostnom re¾ime stlaète 

Ís» na.

Voåby v hlavnom okne Ís» na: Otvori», Premenova», Ikona skratky, Vym
skratku, Presunú», Zobrazi» zoznam / Zobrazi» ikony, Pomocník a Ukonèi».
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Funkcia Ís» na vám umo¾òuje uchováva» skratky, odkazy na va¹e obåúbené 
fotografie, videoklipy, záznamy, zvukové súbory z Nahrávaèa a zálo¾ky 

or.

vé 
ky.
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prehliadaèa.

©tandardné skratky:  otvára editor Poznámky,  otvára Kalendár so 
zobrazením aktuálneho dòa, a  otvára zlo¾ku Prijaté aplikácie Správy. 

Odkazy mô¾ete vytvára» iba z niektorých funkcií. Aplikácie túto mo¾nos» 
neponúkajú.

Vytváranie a pou¾ívanie odkazov:
1. Otvorte aplikáciu a prejdite na polo¾ku, na ktorú chcete vytvori» odkaz.

2. Vyberte Voåby  Prida» k Ís» na a stlaète OK.

• Otvorenie odkazu: prejdite na ikonu a stlaète . Súbor sa otvorí v 
príslu¹nej aplikácii.

• Vymazanie odkazu: prejdite na odkaz, ktorý chcete vymaza», a vyberte 
Voåby  Vymaza» skratku. Vymazanie odkazu nemá vplyv na cieåový súb

• Ak chcete odkaz premenova», vyberte Voåby  Premenova». Napí¹te no
meno. Táto zmena sa týka iba odkazu a nie cieåového súboru alebo polo¾
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■ Peòa¾enka 
Vstúpte do Menu  Extra  Peòa¾enka.

Voåby v hlavnom okne Peòa¾enky: Otvori», Nastavenia, Pomocník a 
Ukonèi».

Peòa¾enka vám poskytuje miesto na ulo¾enie va¹ich osobných informácií, a
èísla kreditných a debetných kariet, adresy a iné u¾itoèné údaje, napríklad 
u¾ívateåské mená a heslá.

Informácie, ulo¾ené v peòa¾enke, mô¾ete åahko vybra» napríklad poèas 
prehliadania Internetu, a automaticky nimi vyplni» formuláre na internetový
stránkach, napríklad keï si slu¾ba ¾iada údaje z kreditnej karty. Dáta v peòa
sú za¹ifrované a chránené kódom peòa¾enky, ktorý si definujete sami.

Dáta v peòa¾enke mô¾ete zoskupova» do profilov, ku ktorým mô¾ete pristup
napríklad pri nakupovaní on-line.

Charakter peòa¾enky si vy¾aduje, aby sa po 5 minútach automaticky zavrela
chcete znova získa» prístup k obsahu peòa¾enky, zadajte kód peòa¾enky. Do
poèas ktorej peòa¾enka ostane otvorená, mô¾ete v prípade potreby zmeni». P
si èas» "Nastavenia prezenènej slu¾by" na strane 66.
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Zadanie kódu peòa¾enky
Pri ka¾dom otvorení peòa¾enky si od vás prístroj vy¾iada kód peòa¾enky. 
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Keï otvárate peòa¾enku prvý raz, musíte vytvori» svoj vlastný prístupový kó

1. Napí¹te kód, ktorý ste si vybrali (4 – 10 alfanumerických znakov) a stlaè

2. Prístroj vás vyzve, aby ste kód potvrdili. Zadajte kód e¹te raz a stlaète OK
Nedávajte kód svojej peòa¾enky nikomu inému.

3. Zadajte kód, ktorý ste vytvorili, a stlaète OK. 

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny kód peòa¾enky, aplikácia peòa¾enky sa
minút zablokuje. Po ïal¹ích neúspe¹ných pokusoch sa bude èas zablokovan
predl¾ova».

Ak zabudnete kód peòa¾enky, budete kód musie» resetova», prièom prídete o
v¹etky údaje, ulo¾ené v peòa¾enke. Pozrite si èas» "Resetovanie peòa¾enky a
peòa¾enky" na strane 156.

Ukladanie údajov z osobných kariet
1. Z hlavného menu peòa¾enky vyberte kategóriu Karty a stlaète .

2. V zozname vyberte typ karty a stlaète .

• Platobné karty – Kreditné a debetné karty.

• Zákaznícke karty – Èlenské a zákaznícke karty.

• On-line prístupu – Osobné u¾ívateåské mená a heslá pre on-line slu¾

• Karty adries – Základné kontaktné údaje pre domov a prácu.
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• Infokarty u¾ívat. – Osobné u¾ívateåské nastavenia pre on-line slu¾by.

3. Vyberte Voåby  Nová karta. Otvorí sa prázdny formulár. 
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4. Vyplòte polia a stlaète Hotovo.

Informácie o karte mô¾ete získa» aj priamo na telefón od vydavateåa karty a
poskytovateåa slu¾by (ak túto slu¾bu poskytujú). Prístroj vám oznámi, do kto
kategórie karta patrí. Kartu mô¾ete ulo¾i» alebo zmaza». Ulo¾enú kartu si m
prezrie» a premenova» ju, nemô¾ete ju ale upravova».

Polia na karte mô¾ete otvára», upravova» a vymazáva». Keï skonèíte, v¹etky 
sa ulo¾ia.

Voåby pri prezeraní a úprave detailov na karte: Vymaza», Pomocník a
Ukonèi».

Vytváranie osobných poznámok
Osobné poznámky slú¾ia na ukladanie citlivých informácií, napríklad èísel 
bankových úètov. K dátam v osobnej poznámke mô¾ete pristupova» z prehli
Poznámku mô¾ete okrem toho posla» aj ako správu.

• Z hlavného menu peòa¾enky vyberte kategóriu Osobné pozn. a stlaète 

• Vyberte Voåby  Nová karta. Otvorí sa prázdna poznámka. 

• Zaènite písa» stlaèením niektorého z tlaèidiel  - . Stláèan
 mô¾ete vymazáva» znaky. Text ulo¾íte stlaèením Hotovo.
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Vytvorenie profilu peòa¾enky
Keï máte ulo¾ené svoje osobné údaje, mô¾ete ich skombinova» do profilu 
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peòa¾enky. Profil peòa¾enky vyu¾ijete, ak potrebujete vybra» z peòa¾enky d
prehliadaèa dáta z rozlièných kariet a kategórií.

1. Z hlavného menu peòa¾enky vyberte kategóriu Profily peòa¾. a stlaète 

2. Vyberte Voåby  Nová karta. Otvorí sa formulár pre nový profil peòa¾en

3. Vyplòte polia podåa popisu ni¾¹ie a stlaète Hotovo.

Niektoré údaje musia obsahova» dáta vybrané z peòa¾enky. Profil sa neb
da» vytvori», ak nemáte vopred ulo¾ené v¹etky dáta v príslu¹ných kategó

• Názov profilu – Vyberte a zadajte meno profilu.

• Platobná karta – Vyberte niektorú kartu z kategórie Platobná karta.

• Zákaznícka karta – Vyberte kartu z kategórie Zákaznícka karta.

• Karta on-line prístupu – Vyberte niektorú kartu z kategórie kariet on
prístupu.

• Adresa príjemcu – Vyberte niektorú kartu z kategórie Karty adries.

• Fakturaèná adresa – ©tandardne je to rovnaká adresa ako Adresa príj
Ak potrebujete inú adresu, vyberte ju z kategórie Karty adries.

• Infokarta u¾ívateåa – Vyberte niektorú kartu z kategórie Infokarty 
u¾ívateåa.

• Prija» elektronické potvrdenie – Vyberte miesto urèenia z kategórie K
adries.
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• Doruèi» elektron. potvrdenie – Vyberte Na telefón, Na e-mail alebo Na tel. a 
e-mail.
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• Odosielanie RFID – Nastavte na Zapnuté alebo Vypnuté. Definuje, èi 
va¹im profilom peòa¾enky bude alebo nebude odosiela» jednoznaèná
identifikácia vá¹ho telefónu (pre budúce aplikácie, zalo¾ené na identi
na základe RFID).

Vybranie údajov z peòa¾enky do prehliadaèa
Keï pou¾ívate on-line mobilné slu¾by, ktoré podporujú funkcie peòa¾enky, 
mô¾ete prenies» dáta, ulo¾ené v peòa¾enke, automaticky do príslu¹ných pol
line formulára. Mô¾ete napríklad prenies» údaje svojej platobnej karty a nem
zaka¾dým osobitne zadáva» èíslo karty a dobu platnosti (to v¹ak závisí od ob
ktorý prehliadate). Okrem toho mô¾ete z prístupovej karty v peòa¾enke vybe
svoje u¾ívateåské meno a heslo, keï sa pripájate k mobilnej slu¾be, vy¾adujú
autentizáciu . Pozrite si èas» "Zakúpenie polo¾ky" na strane 172.

Pamä» prehliadaèa je oblas» pamäti, ktorá slú¾i na doèasné ukladanie dát. Ak ste prist
alebo sa pokú¹ali pristupova» k dôverným informáciám, kde sa vy¾adovalo zadanie he
ka¾dom takomto pou¾ití pamä» prehliadaèa vyprázdnite. Do pamäti prehliadaèa sa u
informácie alebo slu¾by, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdni» pamä» prehl
vyberte Menu Web Voåby Voåby navigácie Zmaza» vyr. pamä».
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Zobrazenie detailov elektronických vstupeniek
Voåby v hlavnom okne Lístky: Zobrazi», Vymaza», Premenova», Oznaèi»/
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Neoznaèi», Pomocník a Ukonèi».

Mô¾ete dostáva» oznámenia o vstupenkách, ktoré ste kúpili cez prehliadaè. 
oznámenia sa ukladajú do peòa¾enky. Ak si chcete oznámenia zobrazi»:

1. V hlavnom menu peòa¾enky vyberte kategóriu Lístky a stlaète .

2. Vyberte Voåby  Zobrazi».

Nastavenia peòa¾enky
V hlavnom menu peòa¾enky vyberte Voåby  Nastavenia: 

• Kód peòa¾enky – Tu mô¾ete zmeni» svoj kód peòa¾enky. Telefón vás vyzv
ste vlo¾ili platný kód, potom nový kód a aby ste overili nový kód.

• RFID – Nastavte ID kód telefónu, jeho typ a voåby pre odosielanie (pre bu
aplikácie, zalo¾ené na identifikácii na základe RFID). 

• Automaticky skonèí o – Tu mô¾ete nastavi» èas, po ktorom sa peòa¾enka
automaticky zavrie (1 – 60 minút). Po uplynutí tohto èasu je potrebné zn
zada» kód peòa¾enky, aby ste získali prístup k jej obsahu.

Resetovanie peòa¾enky a kódu peòa¾enky
Ak chcete súèasne resetova» obsah i kód peòa¾enky:

1. V pohotovostnom re¾ime napí¹te *#7370925538#.
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2. Zadajte blokovací kód telefónu a stlaète OK. Pozrite si èas» "Ochrana telefónu" 
na strane 144.

¾enky. 
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3. Telefón vás po¾iada o potvrdenie vymazania dát. Stlaète OK.

Pri nasledujúcom otvorení peòa¾enky budete musie» vytvori» nový kód peòa
Pozrite si èas» "Zadanie kódu peòa¾enky" na strane 152.

■ Kalkulaèka 
 Vstúpte do Menu  Extra  Kalkulaèka.

1. Zadajte prvé èíslo svojho výpoètu. Ak sa pomýlite, mô¾ete ho vymaza» 
stláèaním .

2. Prejdite na niektorú aritmetickú funkciu a stlaèením  ju vyberte.

3. Zadajte druhé èíslo.

4. Keï chcete vykona» výpoèet, prejdite na  a stlaète .

Voåby v aplikácii Kalkulaèka: Posledný výsledok, Pamä», Zmaza» displ
Pomocník a Ukonèi».

Upozornenie: Táto kalkulaèka má obmedzenú presnos» a je urèená pre jedn
výpoèty.

• Desatinnú èiarku vlo¾íte stlaèením .

• Ak chcete vymaza» výsledok predchádzajúceho výpoètu, stlaète a pridr¾t
.

• Pomocou  a  si mô¾ete prezera» predchádzajúce výpoèty a pohyb
sa po liste.
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■ Prevody 
Vstúpte do Menu  Extra  Prevody.
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V aplikácii Prevody mô¾ete prevádza» miery ako Dµ¾ka z jednej jednotky na i
napríklad yardy na metre.

Konverzia má obmedzenú presnos» a mô¾e dochádza» k zaokrúhåovacím chy

Prevod jednotiek
Voåby v aplikácii Prevody: Typ prevodu, Kurzy meny (nevz»ahuje sa na

jednotky), Pomocník a Ukonèi».

Aby ste mohli robi» menové prevody, musíte najprv zada» kurz. Pozrite si èas
"Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov" na strane 159.

1. Prejdite na pole Typ a stlaèením  otvorte zoznam mier. Prejdite na 
ktorú chcete pou¾i», a stlaète OK.

2. Prejdite na prvé pole Jednotk. a stlaèením  otvorte zoznam dostup
jednotiek. Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykona» prevod, a stlaète OK

3. Prejdite na nasledujúce pole Jednotk. a vyberte jednotku, na ktorú sa má
previes».

4. Prejdite na prvé pole Poèet a zadajte hodnotu, ktorú chcete previes». Dru
pole Poèet sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Stlaèením  vlo¾íte desatinnú èiarku a stláèaním  znaky +, -
teploty) a E (exponent).
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Smer prevodu sa zmení, ak zapí¹ete hodnotu do druhého poåa Poèet. Výsledok sa 
zobrazí v prvom poli Poèet.
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Nastavenie základnej meny a výmenných kurzov
Aby ste mohli vykonáva» menové prevody, musíte si zvoli» základnú menu 
(spravidla va¹u domácu) a zada» výmenné kurzy.

Kurz základnej meny je v¾dy 1. Kurzy ostatných mien sa uvádzajú vzhåadom
základnej mene.

1. Ako typ miery vyberte Mena a vyberte Voåby  Kurzy meny. Otvorí sa zo
mien, prièom základnú menu uvidíte na jeho zaèiatku.

2. Ak chcete zmeni» základnú menu, prejdite na niektorú menu (spravidla v
domácu) a vyberte Voåby  Urèi» ako základnú.

3. Zadajte výmenné kurzy: prejdite na menu a zadajte nový kurz, teda koåko
jednotiek vybranej meny zodpovedá jednej jednotke zvolenej základnej m

4. Po zadaní v¹etkých potrebných výmenných kurzov mô¾ete vykonáva» me
prevody. Pozrite si èas» "Prevod jednotiek" na strane 158.

■ Poznámky 
Vstúpte do Menu  Extra  Poznámky.

Poznámky mô¾ete zaradi» ako odkazy do menu Ís» na a odosiela» ich na 
iné zariadenia. V poznámkach si mô¾ete uklada» prijaté textové súbory (form
TXT).
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• Stláèaním  -  zaènite písa». Stlaèením  mô¾ete vymazáva» 
písmená. Text ulo¾íte stlaèením Hotovo.
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■ Hodiny 
Vstúpte do Menu  Extra  Hodiny.

Úprava nastavení hodín
Voåby v aplikácii Hodiny: Nastavi» alarm, Upravi» alarm, Odstráni» ala

Nastavenia, Pomocník a Ukonèi».

• Ak chcete zmeni» èas alebo dátum, v aplikácii Hodiny vyberte Voåby  
Nastavenia. 

Nastavenie budíka
1. Ak chcete nastavi» nový alarm budíka, vyberte Voåby  Nastavi» alarm.

2. Zadajte èas alarmu a stlaète OK. Keï je alarm aktívny, zobrazuje sa indik
.

• Ak chcete alarm zru¹i», vstúpte do aplikácie Hodiny a vyberte Voåby  
Odstráni» alarm.

Vypnutie zvonenia budíka
• Stlaèením Stop vypnete zvonenie budíka. 

• Stlaète Spánok, ak chcete zastavi» zvonenie na pä» minút; po ich uplynu
budík znova ozve. Toto mô¾ete urobi» najviac pä»krát.
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Ak èas nastavený na budíku nastane, keï je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a zaène 
vydáva» tón budíka. Ak stlaèíte Stop, prístroj sa opýta, èí ho chcete aktivova» pre hovory. 
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Stlaète Nie, ak chcete prístroj vypnú», alebo Áno, ak chcete vola» a prijíma» hovory. 
Nestláèajte Áno, keï by pou¾itie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobi» ru¹enie aleb
nebezpeèenstvo.

Úprava tónu budíka
1. Ak chcete personalizova» tón budíka, vyberte Voåby  Nastavenia. 

2. Prejdite na Tón budíka a stlaète .

3. Keï prechádzate zoznamom tónov, mô¾ete sa pri jednotlivých tónoch za
a vypoèu» si ich, kým sa rozhodnete. Ak chcete vybra» aktuálny tón, stlaè
Zvoå.

■ Nahrávaè 
Vstúpte do Menu  Extra  Nahrávaè.

Nahrávaè hlasu vám umo¾òuje zaznamenáva» telefonické rozhovory a 
hlasové poznámky. Keï nahrávate telefonický rozhovor, obaja úèastníci bud
poèu» tón, opakujúci sa po ka¾dých piatich sekundách nahrávania.

Zaznamenané súbory sa ulo¾ia do Galérie. Pozrite si èas» "Galéria" na strane

Voåby v aplikácii Nahrávaè: Nahra» zvukový klip, Vymaza», Premenova
Posla», Ís» do Galérie, Nastavenia, Prida» k Ís» na, Pomocník a Ukonèi».

• Vyberte Voåby  Nahra» zvukový klip a prejdite na niektorú funkciu a 
stlaèením  ju vyberte. Pou¾ite:  - na nahrávanie,  - na 
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preru¹enie,  - na zastavenie,  - na rýchly posun vpred,  - na rýchly 
posun dozadu a  - na prehranie otvoreného zvukového súboru.
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Nahrávaè nemo¾no pou¾íva» poèas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

■ Pamä»ová karta 
Vstúpte do Menu  Extra  Pamä». karta.

Voåby pre pamä»ovú kartu: Zálohova» pam. tel., Obnovi» z karty, Form
kartu, Názov pamä». karty, Nastavi» heslo, Zmeni» heslo, Odstráni» heslo, 
Odblokova» kartu, Detaily o pamäti, Pomocník a Ukonèi».

Podrobný opis, ako sa pamä»ová karta vkladá do telefónu, nájdete v èasti 
Zaèíname. Pamä»ovú kartu mô¾ete pou¾i» na ukladanie svojich multimediál
súborov, napríklad videoklipov a zvukových súborov, fotografií a správ, a tie
zálohovanie údajov z pamäti svojho telefónu.

So svojím telefónom Nokia dostanete redukovanú multimediálnu pamä»ovú
(RS-MMC), ktorá mô¾e obsahova» doplnkové aplikácie od nezávislých tvorc
Tieto aplikácie vyvinuli ich tvorcovia tak, aby boli kompatibilné s va¹im telef

Pou¾ívajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty (MMC). Kompati
typ multimediálnej karty (MMC) pre vá¹ telefón nesie oznaèenie Reduced Size Dual V
MultiMediaCard (t. j. zmen¹ená multimediálna karta pre dve napätia). Iné pamä»ové 
napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s tým
prístrojom kompatibilné. Pri pou¾ití nekompatibilnej pamä»ovej karty mô¾e dôjs» k 
po¹kodeniu karty i prístroja, a mô¾e dôjs» ku znièeniu dát, ulo¾ených na nekompatibil
karte.
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Podrobnosti o mo¾nostiach pou¾ívania pamä»ovej karty s ïal¹ími funkciami a 
aplikáciami vá¹ho telefónu nájdete v kapitolách, popisujúcich tieto funkcie a 
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aplikácie.

Uchovávajte v¹etky pamä»ové karty mimo dosahu malých detí.

Formátovanie pamä»ovej karty
Pri formátovaní pamä»ovej karty sa nenávratne stratia v¹etky dáta, ktoré sú 
ulo¾ené.

Niektoré pamä»ové karty sa dodávajú u¾ sformátované a iné je potrebné 
sformátova». Informujte sa u svojho predajcu, èi je treba pamä»ovú kartu pr
pou¾itím sformátova».

• Vyberte Voåby  Formátova» kartu.

Potvrïte stlaèením Áno. Po dokonèení formátovania napí¹te meno pamä
karty (max. 11 písmen alebo èíslic).

Zálohovanie a obnova informácií
Ak si chcete na pamä»ovú kartu zálohova» dáta z pamäti telefónu, vyberte 
Voåby  Zálohova» pam. tel.

Ak chcete obnovi» dáta v pamäti telefónu zo zálohy na pamä»ovej karte, vyb
Voåby  Obnovi» z karty.

Mô¾ete si zálohova» iba pamä» telefónu a zálohu pou¾i» na obnovu pamäti t
istého telefónu.
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Zablokovanie pamä»ovej karty
Ak chcete nastavi» heslo, pomocou ktorého zablokujete pamä»ovú kartu pred 
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Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

nepovoleným prístupom, vyberte Voåby  Nastavi» heslo.

Telefón vás po¾iada o zadanie a potvrdenie hesla. Toto heslo mô¾e ma» dµ¾k
najviac 8 znakov.

Heslo sa ukladá vo va¹om telefóne a nemusíte ho znova zadáva», kým pou¾í
pamä»ovú kartu na tom istom telefóne. Ak chcete pamä»ovú kartu pou¾i» na
telefóne, budete musie» heslo zada».

Odblokovanie pamä»ovej karty
Keï do telefónu vlo¾íte inú pamä»ovú kartu, chránenú heslom, telefón si vy
heslo tejto karty. Ak chcete kartu odblokova»:

• Vyberte Voåby  Odblokova» kartu.

Po odstránení hesla je karta odblokovaná a mo¾no ju pou¾i» bez hesla na 
ktoromkoåvek telefóne.

Zistenie stavu pamäti
Mô¾ete zisti», koåko pamäti na va¹ej karte zaberajú rozlièné skupiny dát a ko
pamäti ostáva pre in¹taláciu nových aplikácií a softwaru: 

• Vyberte Voåby  Detaily o pamäti.
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■ Prehliadaè Quickword
Vstúpte do Menu  Extra  Quickword.
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Prehliadaè Quickword vám umo¾òuje otvára» a zobrazova» si na svojom tele
dokumenty aplikácie MS Word. 

Upozornenie: Quickword podporuje dokumenty, ulo¾ené vo formáte dokum
Microsoft Word 97, 2000 a XP (.doc). Upozoròujeme, ¾e aplikácia nemusí 
podporova» v¹etky variácie alebo funkcie uvedených súborových formátov.

■ Quickpoint
Vstúpte do Menu  Extra  Quickpoint.

Prehliadaè Quickpoint vám umo¾òuje:

• zobrazova» prezentácie a prechádza» medzi zobrazeniami osnovy, listov,
usporiadania listov a poznámok.

Upozornenie: Quickpoint podporuje prezentácie, vytvorené v súborových 
formátoch aplikácií Microsoft Powerpoint 97, 2000 a XP (.ppt). Upozoròujem
aplikácia nemusí podporova» v¹etky variácie alebo funkcie uvedených súbor
formátov.
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11. Slu¾by a Aplikácie
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■ Web (mobilný prehliadaè)
 Vstúpte do Menu  Web, alebo v pohotovostnom re¾ime stlaète a 

pridr¾te .

Mnohí poskytovatelia slu¾ieb vystavujú stránky vytvorené ¹peciálne pre mo
telefóny a ponúkajú na nich slu¾by ako napríklad spravodajstvo, správy o po
bankové slu¾by, cestovné informácie, zábavu a hry. Pomocou mobilného 
prehliadaèa si mô¾ete tieto slu¾by zobrazova» ako WAP stránky, napísané v 
HTML a WML, a XHTML stránky, napísané v jazyku XHTML alebo kombinácii
a XHTML. Ak ste pomocou svojho telefónu e¹te nevytvárali spojenie na WAP
budete sa mo¾no musie» obráti» na svojho poskytovateåa slu¾ieb a po¾iada»
pomoc s prvým pripojením.

O dostupnosti slu¾ieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora siete a/a
poskytovateåa slu¾ieb. Poskytovatelia slu¾ieb vás tie¾ pouèia, ako ich slu¾by
pou¾íva».

Prístup na Internet: základné kroky
• Ulo¾te si nastavenia, ktoré potrebujete pre prístup k slu¾be prehliadaèa, 

chcete pou¾i». Pozrite si èas» "Nastavenie telefónu pre slu¾by prehliadaè
strane 167.

• Pripojte sa k slu¾be. Pozrite si èas» "Vytvorenie spojenia" na strane 168.
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• Zaènite si prehliada» WWW stránky. Pozrite si èas» "Prehliadanie" na 
strane 169.
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• Ukonèite spojenie so slu¾bou. Pozrite si èas» "Ukonèenie spojenia" na 
strane 173.

Nastavenie telefónu pre slu¾by prehliadaèa

Prijatie nastavení v inteligentnej správe
Nastavenia slu¾by mô¾ete dosta» v ¹peciálnej textovej správe, takzvanej 
inteligentnej (smart) správe, od operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb
slu¾bu ponúka. Pozrite si èas» "Prijímanie inteligentných správ" na strane 95
Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od operátora svojej siete alebo od poskytova
slu¾ieb.

Manuálne zadanie nastavení
Riaïte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateå slu¾ieb.

1. Vstúpte do Menu  Nastaven.  Spojenie  Miesta prístupu a definujte
nastavenia pre prístupové miesto. Pozrite si èas» "Nastavenia spojenia" n
strane 138.

2. Vstúpte do MenuÆ Web  Voåby  Správca zálo¾iek  Prida» zálo¾ku. N
meno zálo¾ky a adresu stránky prehliadaèa, definovanú pre aktuálne 
prístupové miesto.
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Vytvorenie spojenia
Po ulo¾ení v¹etkých po¾adovaných nastavení spojenia mô¾ete pristupova» k 

èa. 
dresu 

èíta». 

osti 
. Ak sa 
i 

y 
cník a 

adaèa. 
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stránkam prehliadaèa.

K stránkam prehliadaèa mô¾ete pristupova» troma rôznymi spôsobmi:

• Otvorte domácu stránku ( ) svojho poskytovateåa slu¾ieb, 

• Vyberte zálo¾ku v okne Zálo¾ky.

• Stláèaním tlaèidiel  -  zaènite písa» adresu slu¾by prehliada
Okam¾ite sa aktivuje pole „Ís» na” v spodnej èasti displeja, a tam mô¾ete a
dopísa».

Po vybraní stránky alebo napísaní adresy stlaète ; stránka sa zaène na

Prezeranie zálo¾iek
Vo va¹om prístroji mô¾u by» ulo¾ené zálo¾ky na stránky, ktoré nemajú vz»ah k spoloèn
Nokia. Spoloènos» Nokia neruèí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje
takéto stránky rozhodnete èíta», riaïte sa z håadiska bezpeènosti a obsahu rovnakým
zásadami ako u ktorýchkoåvek iných internetových stránok.

Voåby v okne Zálo¾ky (keï je vybraná niektorá zálo¾ka alebo zlo¾ka): 
Otvori», Naèíta», Spä» na stránku, Správca zálo¾iek, Oznaèi»/Neoznaèi», Voåb
navigácie, Roz¹írené voåby, Posla», Nájs» zálo¾ku, Detaily, Nastavenia, Pomo
Ukonèi».

V okne Zálo¾ky uvidíte zálo¾ky, odkazujúce na rozlièné druhy stránok prehli
Zálo¾ky sú oznaèené nasledujúcimi ikonami::
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 - Východisková stránka, definovaná pre prístupové miesto prehliadaèa. Ak pre 
prehliadanie pou¾ijete iné prístupové miesto, východisková stránka sa 
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toré 
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zodpovedajúco zmení.

 - Posledná nav¹tívená stránka. Keï telefón odpojíte od slu¾by, adresa 
poslednej nav¹tívenej stránky sa uchová v pamäti, kým pri nasledujúcom sp
nenav¹tívite ïal¹ie stránky.

Keï prechádzate zálo¾kami, mô¾ete vidie» adresu zvýraznenej zálo¾ky v pol
na” v spodnej èasti displeja.

 - Zálo¾ka s uvedením názvu.

Manuálne vytváranie zálo¾iek
1. V okne Zálo¾ky vyberte Voåby  Správca zálo¾iek Prida» zálo¾ku.

2. Zaènite vypµòa» polia. Staèí vyplni» iba adresu. Ak nevyberiete iné prístup
miesto, priradí sa zálo¾ke ¹tandardné prístupové miesto. Stlaèením 
mô¾ete vklada» ¹peciálne znaky ako /, ., : a @. Stláèaním  mô¾ete 
vymazáva» znaky.

3. Ak chcete zálo¾ku ulo¾i», vyberte Voåby  Ulo¾.

Prehliadanie
Na stránke prehliadaèa sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú 
podèiarknuté; predtým nav¹tívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, k
majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.
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Voåby pri prehliadaní: Otvori», Servisné voåby, Zálo¾ky, Ulo¾i» ako zálo¾ku, 
Zobrazi» snímku, Voåby navigácie, Roz¹írené voåby, Posla» zálo¾ku, Nájs», Detaily, 
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Nastavenia, Pomocník a Ukonèi».

Tlaèidlá a príkazy pri prehliadaní
• Odkaz mô¾ete otvori» stlaèením .

• V okne sa mô¾ete pohybova» pomocou posúvacieho tlaèidla.

• Stláèaním tlaèidiel  -  mô¾ete zadáva» písmená a znaky do p
Stlaèením  mô¾ete vklada» ¹peciálne znaky ako /, ., : a @. Stláèa

 mô¾ete vymazáva» znaky.

• Na predchádzajúcu stránku sa poèas prehliadania mô¾ete vráti» stlaèení
Spä». Ak príkaz Spä» nie je dostupný, vyberte Voåby  Voåby 
navigácie História, aby sa zobrazil chronologicky usporiadaný zoznam
stránok, ktoré ste poèas spojenia prehliadaèa nav¹tívili. Po uzavretí spoje
zoznam História vyma¾e.

• Stlaèením  mô¾ete za¹krtáva» polièka a vybera» polo¾ky.

• Ak si chcete zo servera vybra» najnov¹í obsah, vyberte Voåby  Voåby 
navigácie Naèíta».

• Ak chcete otvori» miestny zoznam príkazov alebo akcií pre stránku prehli
ktorú máte práve otvorenú, vyberte Voåby  Servisné voåby.

• Stlaèením a pridr¾aním  sa odpojíte od slu¾by prehliadaèa a ukonè
prehliadanie.



171

Ukladanie zálo¾iek
• Ak chcete poèas prehliadania ulo¾i» zálo¾ku, vyberte Voåby  Ulo¾i» ako 
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zálo¾ku.

• Ak chcete ulo¾i» zálo¾ku, ktorú ste dostali v inteligentnej správe, otvorte 
v zlo¾ke Prijaté v aplikácii Správy a vyberte Voåby  Ulo¾i» k zálo¾kám. P
si èas» "Prijímanie inteligentných správ" na strane 95.

Prezeranie ulo¾ených stránok
Voåby v okne Ulo¾ené stránky: Otvori», Spä» na stránku, Naèíta», Ulo¾

stránky, Oznaèi»/Neoznaèi», Voåby navigácie, Roz¹írené voåby, Detaily, Nasta
Pomocník a Ukonèi».

Ak pravidelne nav¹tevujete stránky, ktorých obsah sa èasto nemení, mô¾ete
ulo¾i» a potom si ich prehliada» off-line. 

• Ak si chcete niektorú stránku ulo¾i», poèas prehliadania vyberte Voåby
Roz¹írené voåby  Ulo¾i» stránku. 

Ulo¾ené stránky sú oznaèené nasledujúcou ikonou:

 - Ulo¾ená stránka prehliadaèa.

V okne ulo¾ených stránok si mô¾ete vytvára» aj zlo¾ky, do ktorých si mô¾
uklada» ulo¾ené stránky prehliadaèa. 

Zlo¾ky sú oznaèené nasledujúcou ikonou:

 - Zlo¾ka, obsahujúca ulo¾ené stránky prehliadaèa.

• Ak chcete otvori» okno Ulo¾ené stránky, stlaète v okne Zálo¾ky . Ulo¾
stránku mô¾ete v okne Ulo¾ené stránky otvori» stlaèením . 
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Ak chcete vytvori» spojenie so slu¾bou prehliadaèa a znova stránku naèíta», 
vyberte Voåby  Voåby navigácie  Naèíta».
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Po opakovanom naèítaní stránky ostane telefón on-line.

Pamä» prehliadaèa je oblas» pamäti, ktorá slú¾i na doèasné ukladanie dát. Ak ste prist
alebo sa pokú¹ali pristupova» k dôverným informáciám, kde sa vy¾adovalo zadanie he
ka¾dom takomto pou¾ití pamä» prehliadaèa vyprázdnite. Do pamäti prehliadaèa sa u
informácie alebo slu¾by, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete vyprázdni» pamä» prehl
vyberte Menu  Web  Voåby  Voåby navigácie  Zmaza» vyr. pamä».

Naèítanie
Cez mobilný prehliadaè si mô¾ete naèíta» polo¾ky ako sú tóny zvonenia, obr
logá operátora, software a videoklipy. Tieto polo¾ky sa mô¾u poskytova» bez
alebo si ich mô¾ete kúpi».

Po naèítaní polo¾ky s òou mô¾ete pracova» pomocou príslu¹nej aplikácie v 
telefóne, napríklad naèítaná fotografia sa ulo¾í do Galérie.

Dôle¾ité: In¹talujte software a pou¾ívajte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré po
adekvátne zabezpeèenie a ochranu pred ¹kodlivým softwarom.

Zakúpenie polo¾ky
Ak si chcete polo¾ku naèíta»:

1. Prejdite na odkaz a vyberte Voåby  Otvori».

2. Vyberte príslu¹nú voåbu pre zakúpenie polo¾ky, napríklad Kúpi».

Pozorne si preèítajte v¹etky poskytnuté informácie.



173

Pri nákupe mô¾ete pou¾i» aj údaje zo svojej peòa¾enky, ak je on-line obsah 
kompatibilný.

as» 

výzva, 

u 

¾u 

¹i», 
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1. Vyberte Otvori» Peòa¾enku. Telefón si vy¾iada kód peòa¾enky. Pozrite si è
"Zadanie kódu peòa¾enky" na strane 152.

2. Z peòa¾enky vyberte kartu príslu¹nej kategórie.

3. Vyberte Vyplò. Vybrané informácie z peòa¾enky sa odo¹lú.

Ak peòa¾enka neobsahuje v¹etky informácie potrebné na nákup, zobrazí sa 
aby ste chýbajúce údaje zadali manuálne.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielani
niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Kontrola polo¾ky pred naèítaním
Pred naèítaním si mô¾ete prezrie» podrobné údaje o polo¾ke. Tieto údaje mô
obsahova» cenu polo¾ky, jej struèný popis a veåkos». 

• Prejdite na odkaz a vyberte Voåby  Otvori».

Telefón zobrazí podrobnosti o vybranej polo¾ke.

• Ak chcete pokraèova» v naèítaní, stlaète Prija», a ak chcete naèítanie zru
stlaète Zru¹.

Ukonèenie spojenia
• Vyberte Voåby  Roz¹írené voåby  Odpoji», alebo

• Stlaète a pridr¾te , ak chcete ukonèi» prehliadanie a vráti» sa do 
pohotovostného re¾imu.
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Nastavenia prehliadaèa
Vyberte Voåby  Nastavenia:
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• Pred. miesto prístupu - Ak chcete zmeni» predvolené prístupové miesto, o
stlaèením  zoznam definovaných prístupových miest. Súèasné 
predvolené prístupové miesto je zvýraznené. Pozrite si èas» "Nastavenia 
spojenia" na strane 138.

• Ukáza» snímky - Zvoåte, ak si chcete pri prehliadaní prezera» aj obrázky. 
vyberiete Nie, mô¾ete neskôr naèíta» obrázky tak, ¾e vyberiete Voåby  U
snímky.

• Zalomenie textu - Vyberte Vypnuté, ak nechcete, aby sa text odstavcov 
automaticky zalamoval, alebo Zapnuté v opaènom prípade.

• Veåkos» písma - V prehliadaèi si mô¾ete vybra» jednu z piatich veåkostí pí
Najmen¹ie, Malé, Normálne, Veåké a Najväè¹ie.

• Predvol. kódovanie - Aby sa na stránkach prehliadaèa zobrazovali v¹etky
textové znaky správne, zvoåte príslu¹nú skupinu jazykov:

• Automatické zálo¾ky - Zvoåte Zapnuté, ak chcete, aby sa v¾dy, keï nav¹t
niektorú stránku, jej adresa ulo¾ila do zlo¾ky Automat. zálo¾ky. Zálo¾ky s
zlo¾ky neprestanú uklada», aj keï vyberiete Skry» zlo¾ku.

• Veåkos» displeja - Zvoåte, ako sa má pri prehliadaní stránok vyu¾íva» ploc
displeja.

• Vykreslenie - Zvoåte kvalitu obrazu pre stránky. Pri vy¹¹ej kvalite je naèít
stránok pomal¹ie a naopak.



175

• Cookies - Umo¾ni» / Odmietnu». Prijímanie a posielanie cookies (nástroj, 
pomocou ktorého poskytovatelia obsahu identifikujú u¾ívateåov a ich 
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preferencie pre èasto pou¾ívaný obsah) mô¾ete zapnú» alebo vypnú».

• Ochranné varovanie - Vyberte, èi sa majú zobrazova» bezpeènostné výstr

• Potvrdi» posiel. DTMF - V¾dy / Len prvýkrát. Zvoåte, èi chcete zaka¾dým po
odoslanie DTMF tónov telefónom poèas hovoru. Pozrite si èas» "Voåby po
hovoru" na strane 37. Keï si prezeráte stránku prehliadaèa, mô¾ete zaèa
hovor, poèas hovoru odosla» DTMF tóny, alebo si do Kontaktov ulo¾i» me
telefónne èíslo zo stránky prehliadaèa. 

• Peòa¾enka - Vyberte Zapnuté, ak chcete, aby sa peòa¾enka automaticky
otvorila, keï otvoríte kompatibilnú stránku prehliadaèa.

■ Hry
Vstúpte do Menu  Hry.

Hru spustíte tak, ¾e na òu prejdete a stlaèíte . Ak si chcete zobrazi» ná
hre, stlaète Voåby  Pomocník.
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12. Pripojenie
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■ Bluetooth spojenie 
 Vstúpte do Menu  Pripojenie  Bluetooth.

Tento prístroj vyhovuje ©pecifikácii bezdrôtovej technológie 
Bluetooth 1.1 a podporuje nasledujúce profily: handsfree profil, 
profil prenosu objektov (Object Push Profile), profil prenosu 
súborov (File Transfer Profile), profil vytáèaného pripojenia na 
sie» (Dial Up Networking Profile) a faxový profil (Fax Profile). 
Pre zaruèenie bezproblémovej spolupráce s ïal¹ími 
zariadeniami podporujúcimi bezdrôtovú technológiu Bluetooth 
pou¾ívajte s týmto modelom doplnky, schválené spoloènos»ou 
Nokia. O kompatibilite iných zariadení s týmto prístrojom sa 
informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach mô¾u plati» obmedzenia na pou¾ívanie 
technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo 
u poskytovateåa slu¾ieb.

Pri pou¾ívaní funkcií, vyu¾ívajúcich bezdrôtovú technológiu Bluetooth, a pri spú¹»aní
takýchto funkcií na pozadí v èase, keï pou¾ívate iné funkcie, sa zvy¹uje spotreba ene
batérie a zni¾uje sa výdr¾ batérie.

Technológia Bluetooth umo¾òuje bezdrôtovú komunikáciu medzi elektronic
zariadeniami na vzdialenos» do 10 metrov. Bluetooth spojenie mo¾no pou¾i
odosielanie obrázkov, videa, textu, vizitiek a kalendárnych záznamov, alebo
bezdrôtové spojenie s kompatibilnými zariadeniami, vyu¾ívajúcimi technoló
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Bluetooth, napríklad s poèítaèmi. Upozoròujeme, ¾e nie v¹etky poèítaèe, 
vyu¾ívajúce bezdrôtovú technológiu Bluetooth, sú kompatibilné s týmto 
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prístrojom.

Preto¾e zariadenia vyu¾ívajúce technológiu Bluetooth komunikujú 
prostredníctvom rádiových vµn, nie je potrebné, aby sa vá¹ telefón a náproti
zariadenie nachádzali priamo na dohåad. Staèí, ak sa obe zariadenia nachád
vo vzdialenosti neprevy¹ujúcej 10 metrov od seba, aj keï mô¾e dochádza» k
ru¹eniu spojenia preká¾kami ako sú steny alebo inými elektronickými 
zariadeniami. Pri pou¾ívaní technológie Bluetooth sa spotrebúva výkon baté
prevádzkový èas telefónu sa skráti. Berte túto skutoènos» do úvahy, keï so s
telefónom vykonávate iné èinnosti. Na pou¾ívanie zariadení vyu¾ívajúcich 
technológiu Bluetooth sa mô¾u vz»ahova» obmedzenia. Informujte sa u mie
úradov.

Keï prvýkrát aktivujete technológiu Bluetooth, telefón vás po¾iada, aby ste
dali Bluetooth meno.

Nastavenia spojení cez Bluetooth
• Bluetooth - Zapnutý/Vypnutý.

• Viditeånos» môjho tel. - Vidia ho v¹etky - Ostatné Bluetooth zariadenia m
vá¹ telefón vyhåada», alebo Skrytý - Ostatné zariadenia nemô¾u vá¹ telef
nájs». Z bezpeènostných dôvodov sa odporúèa podåa mo¾nosti v¾dy pou¾
skrytý re¾im.

• Meno môjho telefónu - Definujte meno pre svoj telefón. 
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Keï aktivujete Bluetooth spojenie a zmeníte Viditeånos» môjho tel. na Vidia ho 
v¹etky, stane sa vá¹ telefón a toto meno viditeånými pre u¾ívateåov iných 
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Bluetooth zariadení.

Odosielanie dát cez technológiu Bluetooth
Upozoròujeme, ¾e mô¾e by» aktívne v¾dy iba jedno Bluetooth spojenie.

1. Otvorte aplikáciu, v ktorej je ulo¾ená polo¾ka, ktorú chcete odosla». Ak 
napríklad chcete na iné zariadenie posla» fotografiu, otvorte aplikáciu G

2. Prejdite na polo¾ku, ktorú chcete odosla», a vyberte Voåby  Posla»  Ce
Bluetooth.

3. Telefón zaène vyhåadáva» zariadenia vo svojom okolí. Postupne sa na dis
zaèínajú objavova» zariadenia vyu¾ívajúce technológiu Bluetooth, ktoré 
nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, meno zariadeni
zariadenia, alebo krátke meno. Párované zariadenia sa zobrazujú so sym

. Párované zariadenie je také, u ktorého pri Bluetooth spojení do¹lo k
vzájomnej autorizácii medzi týmto zariadením a telefónom.

• Vyhåadávanie mô¾ete preru¹i» stlaèením Stop. Zoznam zariadení sa z
a budete môc» zaèa» vytvára» spojenie s jedným z u¾ nájdených zaria

4. Pri vyhåadávaní zariadení mô¾u niektoré zariadenia ukáza» iba jednozna
adresy zariadení. Ak chcete zisti» jednoznaènú adresu vá¹ho telefónu, zad
pohotovostnom re¾ime a pri aktívnom Bluetooth spojení kód *#2820#.

Ak ste u¾ skôr vyhåadávali zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým
nájdených zariadení. Ak chcete spusti» nové vyhåadávanie, vyberte Viac 
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zariadení. Keï telefón vypnete, zoznam zariadení sa vyma¾e a skôr, ne¾ budete 
môc» odosiela» dáta, budete musie» znova spusti» vyhåadávanie.
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5. Prejdite na zariadenie, s ktorým sa chcete spoji», a stlaète Zvoå. Polo¾ka, 
odosielate, sa skopíruje do zlo¾ky Na odoslanie a zobrazí sa správa Pripá

6. Párovanie (ak ho druhé zariadenie nevy¾aduje, prejdite na 7. krok)

• Ak si druhé zariadenie vy¾aduje pred uskutoènením prenosu dát páro
zaznie akustický signál a telefón si vy¾iada zadanie prístupového kód

• Vytvorte si vlastný prístupový kód (o dµ¾ke 1-16 znakov, èíselný) a 
dohodnite sa s vlastníkom druhého zariadenia, aby pou¾il rovnaký kó
Tento prístupový kód sa pou¾ije iba raz a nemusíte si ho zapamäta».

• Po spárovaní sa zariadenie ulo¾í do okna Párové zariadenia.

7. Po úspe¹nom vytvorení spojenia sa zobrazí správa Posielajú sa dáta.

Dáta prijaté cez Bluetooth spojenie nájdete v zlo¾ke Prijaté v aplikácii Správ
Pozrite si èas» „Zlo¾ka Prijaté - prijímanie správ“.

Ikony pre rozlièné zariadenia: 
 - Poèítaè,  - Telefón,  - Audio/video a  - Zariad. Bluetooth.

Ak sa odoslanie nepodarí, správa alebo dáta budú vymazané. Správy odosiel
cez Bluetooth spojenie sa neukladajú v zlo¾ke Koncepty v aplikácii Správy.

Zistenie stavu Bluetooth spojenia
• Keï sa v pohotovostnom re¾ime zobrazuje indikátor , je Bluetooth spo

aktívne.

• Keï  bliká, pokú¹a sa vá¹ telefón o spojenie s náprotivným zariadením
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• Keï je indikátor  zobrazený a nebliká, Bluetooth spojenie je aktívne.
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Okno Párové zariadenia
Párované zariadenia sa åah¹ie rozpoznávajú, v zozname výsledkov vyhåadáva
oznaèené symbolom . V hlavnom okne Bluetooth stlaète , ak chcete o
zoznam párovaných zariadení ( ).

• Ak chcete vytvori» párovanie s niektorým zariadením: Vyberte Voåby
Nové párové zariad. Telefón zaène vyhåadáva» zariadenia. Prejdite na 
zariadenie, s ktorým chcete vytvori» párovanie, a stlaète Zvoå. Vykonajte
výmenu prístupových kódov. Zariadenie sa zaradí do zoznamu Párové 
zariadenia.

• Ak chcete zru¹i» párovanie: Prejdite na zariadenie, s ktorým chcete zru
párovanie, a stlaète  alebo vyberte Voåby  Vymaza». Ak chcete zr
v¹etky párovania, vyberte Voåby  Vymaza» v¹etky.

Ak máte vytvorené spojenie so zariadením a párovanie s týmto zariadení
vyma¾ete, párovanie sa zru¹í a spojenie so zariadením sa ukonèí, ale Blue
spojenie zostane na telefóne aktívne.

• Ak chcete zariadenie oznaèi» ako autorizované alebo neautorizované
Prejdite na zariadenie a vyberte Voåby  Autorizova» - Spojenia medzi v
telefónom a týmto zariadením sa mô¾u vytvára» bez vá¹ho vedomia. 
Nevy¾aduje sa ¾iadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastave
pou¾ite pre svoje vlastné zariadenia, ku ktorým nemajú prístup iné osoby
napríklad pre svoj poèítaè, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktore
dôverujete. V okne Párové zariadenia sa vedåa autorizovaných zariadení 
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zobrazuje ikona . Zru¹i» autorizáciu - ®iadosti o spojenie od tohoto 
zariadenia je potrebné zaka¾dým osobitne schváli».
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Príjem dát cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth
Keï prijímate dáta cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, zaznie zvukový si
telefón sa opýta, èi chcete prija» správu. Ak dáte súhlas, polo¾ka sa umiestn
zlo¾ky Prijaté v aplikácii Správy. Správy, prijaté cez technológiu Bluetooth, s
oznaèené ikonou . Pozrite si èas» "Zlo¾ka Prijaté - prijímanie správ" na st
94.

Zatvorenie Bluetooth spojenia
Spojenie cez Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát.

■ Infraèervené spojenie 
 Vstúpte do Menu  Pripojenie  IÈ.

Cez infraèervené spojenie mô¾ete odosiela» dáta ako vizitky a kalendárne zá
na kompatibilný telefón alebo dátové zariadenie a takéto dáta mô¾ete aj pr

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

Odosielanie a príjem dát cez infraport
1. Zabezpeète, aby infraèervené porty odosielajúceho a prijímajúceho zaria

smerovali oproti sebe, a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali ¾iadne 
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preká¾ky. Optimálna vzdialenos» medzi zariadeniami je najviac 1 meter. Pozrite 
si èas» "Tlaèidlá a konektory" na strane 26.
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2. U¾ívateå prijímajúceho zariadenia aktivuje svoj infraèervený port.

Ak chcete aktivova» infraèervený port svojho telefónu pre príjem dát cez
infraèervené spojenie, vstúpte do Menu  Pripojenie  IÈ.

3. U¾ívateå odosielajúceho zariadenia vyberie po¾adovanú infraèervenú fun
aby sa zaèal prenos dát.

Ak chcete cez infraèervené spojenie odosla» dáta, vyberte v príslu¹nej ap
Voåby  Posla»  Cez infraèervené.

Ak prenos dát nezaène do 1 minúty po aktivácii infraportu, spojenie sa p
a je potrebné ho znova vytvori».

V¹etky polo¾ky, prijaté cez infraèervené spojenie, sa ukladajú do zlo¾ky Prija
aplikácii Správy. Nové infraèervené správy sú oznaèené symbolom .

Tip: Microsoft Windows 2000: Aby ste mohli vyu¾íva» infraèervené 
spojenie pre prenos súborov z vá¹ho telefónu na kompatibilný poèíta
naopak, otvorte Ovládací panel (Control Panel) a vyberte Bezdrôtové
spojenie (Wireless Link). Na karte Prenos súborov (File Transfer) v ok
Bezdrôtové spojenie (Wireless Link) za¹krtnite políèko Povoli» ostatn
(Allow others) posiela» na tento poèítaè súbory cez infraèervené spo
Po prenose súborov odporúèame vráti» nastavenie na pôvodnú hodn
aby ste zabránili neautorizovanému prenosu súborov.
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Kontrola stavu infraèerveného spojenia
• Keï ikona  bliká, vá¹ telefón sa pokú¹a o vytvorenie spojenia s 
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náprotivným zariadením alebo do¹lo ku strate spojenia.

• Keï je ikona  zobrazená a nebliká, je infraèervené spojenie aktívne a
telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraèerven
port.

■ VPN
Spojenia cez virtuálne privátne siete (Virtual Private Network – VPN) vám 
umo¾òujú vytvára» kryptované spojenia cez nezabezpeèené siete, ako je Inte
Pre VPN spojenia potrebujete VPN politiky, ktoré definujú, ako sú chránené s
transakcie, a prístupové miesto k Internetu. 

Spojenie cez virtuálnu privátnu sie» zabezpeèuje ochranu súkromia, integrit
spoåahlivý prenos dát, ako aj autentizáciu a autorizáciu prístupu k sie»am a 
sie»ovým slu¾bám.

Politiky pre virtuálne privátne siete stanovujú správcovia systému.

■ Správca spojenia 
Vstúpte do Menu  Pripojenie  Správca spojenia

V Správcovi spojenia mô¾ete zisti» stav rôznych dátových spojení, 
zobrazi» si údaje o objeme odoslaných a prijatých dát a ukonèi» nepou¾ívan
spojenia. 

Mô¾ete si tu prezera» údaje iba o dátových spojeniach. Hovory tu nie sú uve
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Keï otvoríte Správcu spojenia, uvidíte zoznam, kde sú uvedené:

• Otvorené dátové spojenia,  - Dát. prenos,  - GPRS.
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• Stav jednotlivých spojení.

• Objem dát prenesených oboma smermi cez jednotlivé spojenia (iba GPRS
spojenia).

• Trvanie jednotlivých spojení (iba spojenia cez GSM dátové prenosy). 

Upozornenie: Èas, ktorý vám bude za hovory fakturova» vá¹ poskytovateå sl
mô¾e by» odli¹ný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii a

Voåby v hlavnom okne Správcu spojenia, ak existuje jedno alebo viac
spojení: Detaily, Odpoji», Odpoji» v¹etky, Pomocník a Ukonèi».

Zobrazenie údajov o spojení
Ak chcete vidie» podrobnosti spojenia, prejdite na spojenie a vyberte Voåby
Detaily. Zobrazí sa:

• Názov - Názov pou¾ívaného prístupového miesta k Internetu (IAP, Intern
Access Point).

• Nosiè – Typ dátového spojenia: Dát. prenos alebo GPRS.

• Stav – Aktuálny stav spojenia.

• Prijaté – Objem dát prijatých cez telefón, v bajtoch.

• Poslané – Objem dát odoslaných z telefónu, v bajtoch.

• Trvanie – Doba, po ktorú bolo spojenie zatiaå otvorené.
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• Rýchlos» - Aktuálna rýchlos» odosielania a príjmu dát v kB/s (kilobajty za 
sekundu).
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• Dial-up (GSM) – Pou¾ité dial-up èíslo, alebo Názov (GPRS) – Pou¾ité me
prístupového miesta.

• Zdieåané (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieåané) – Poèet aplikácií, 
pou¾ívajúcich to isté spojenie. 

Ukonèenie spojenia
• Prejdite na po¾adované spojenie a vyberte Voåby  Odpoji», ak chcete od

len toto spojenie.

• Vyberte Voåby  Odpoji» v¹etky, ak chcete odpoji» v¹etky spojenia, ktoré
práve otvorené.

■ Pripojenie telefónu ku kompatibilnému poèítaèu
Viac informácií o tom, ako vytvori» spojenie s kompatibilným poèítaèom cez
infraport alebo technológiu Bluetooth, a o in¹talácii balíka Nokia PC Suite 6
nájdete v Struènom návode k Nokia PC Suite na disku CD-ROM. Ïal¹ie infor
o pou¾ívaní aplikácií Nokia PC Suite nájdete v Pomocníkovi k PC Suite, alebo
mô¾ete nav¹tívi» stránky podpory www.nokia.com.
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■ Pou¾itie telefónu ako modemu
 Vstúpte do Menu  Pripojenie  Modem.
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Vyu¾ite svoj telefón ako modem pre pripojenie kompatibilného poèítaèa k 
Internetu a pre odosielanie a príjem faxov.

Podrobný návod na in¹taláciu modemu nájdete v Struènom návode pre aplik
Modem Options for Nokia 6260 na disku CD-ROM, dodávanom spolu s telef

■ Vzdialená synchronizácia 
Vstúpte do Menu  Pripojenie  Synchronizácia.

Aplikácia Sync vám umo¾òuje synchronizova» vá¹ kalendár a kontakty s rozli
kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom poèítaèi alebo
Internete. Synchronizácia sa uskutoèòuje cez GSM dátový prenos alebo cez
paketové dátové spojenie.

Synchronizaèná aplikácia vyu¾íva na synchronizáciu technológiu SyncML. 
Informácie o kompatibilite so SyncML si vy¾iadajte od dodávateåa kalendáro
alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizova» dáta vo svojom 
telefóne.

Vytvorenie nového synchronizaèného profilu
Voåby v hlavnom okne synchronizaènej aplikácie: Synchronizova», No

synch. profil, Upravi» synch.profil, Vymaza», Zobrazi» denník, Pomocník a Uk

1. Ak nemáte definované ¾iadne profily, telefón sa opýta, èi chcete vytvori»
profil. Vyberte Áno. 
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Ak chcete k existujúcim profilom doplni» nový profil, vyberte Voåby  Nový 
synch. profil. Vyberte, èi chcete pou¾i» ¹tandardné hodnoty nastavení alebo 
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prekopírova» hodnoty z existujúceho profilu a pou¾i» ich ako základ pre n
profil.

2. Definujte:

Názov synch. profilu - Uveïte popisné meno profilu.

Miesto prístupu - Vyberte prístupové miesto, ktoré chcete pou¾i» pre dát
spojenie.

Hostiteåská adresa - Vy¾iadajte si príslu¹né hodnoty od svojho poskytova
slu¾ieb alebo správcu siete.

Port - Vy¾iadajte si príslu¹né hodnoty od poskytovateåa slu¾by alebo sprá
systému.

Meno u¾ívateåa - Vá¹ u¾ívateåský identifikátor pre synchronizaèný serve
Identifikátor si vy¾iadajte od poskytovateåa slu¾by alebo správcu systém

Heslo - Napí¹te svoje heslo. Heslo si vy¾iadajte od poskytovateåa slu¾ieb
správcu systému.

Stlaète  a vyberte aplikáciu, ktorú chcete synchronizova».

Výber aplikácií, ktoré mo¾no synchronizova», mô¾e by» rozlièný. Ïal¹ie 
informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

3. Stlaèením Hotovo nastavenia ulo¾te.
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Synchronizácia dát
V hlavnom okne funkcie Sync mô¾ete vidie» rôzne profily, i to, aký druh dát sa 
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bude synchronizova»: Kalendár, Kontakty, alebo oboje.

1. V hlavnom okne prejdite na niektorý profil a vyberte Voåby  Synchroniz
Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej èasti displeja.

Ak chcete synchronizáciu pred jej ukonèením zru¹i», stlaète Zru¹.
2. Telefón vám oznámi skonèenie synchronizácie.

• Po dokonèení synchronizácie vyberte Voåby  Zobrazi» denník, aby sa zo
súbor denníka s informáciou o výsledku synchronizácie (Ukonèená alebo
Neúplná) a o poète polo¾iek kalendára alebo kontaktov, ktoré boli pridan
aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne
serveri.
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Nedostatok pamäti
Keï sa zobrazí niektoré z nasledujúcich upozornení, je v telefóne nedostato
pamäti a musíte zaèa» vymazáva» niektoré dáta. Nedostatok pamäte na vyko
operácie. Vyma¾te najprv nejaké dáta. alebo Pamä» takmer plná. Vyma¾te ne
dáta. Aby ste zistili, aké druhy dát máte a koåko pamäti zaberajú jednotlivé 
skupiny dát, vstúpte do aplikácie Správca súbor. a vyberte Voåby Detaily 
pamäti.

Odporúèame, aby ste pravidelne vymazávali nasledujúce polo¾ky; vyhne
tak prípadnému nedostatku pamäti:
• Správy zo zlo¾iek Prijaté, Koncepty a Poslané v aplikácii Správy.

• Prevzaté e-mailové správy z pamäti telefónu.

• Ulo¾ené stránky prehliadaèa.

• Obrázky a fotografie zo zlo¾ky Snímky.

Ak chcete vymaza» údaje o kontaktoch, záznamy v kalendári, záznamy o èas
cenách hovorov, výsledky hier, alebo akékoåvek iné dáta, prejdite do príslu¹n
aplikácie a dáta vyma¾te tam.

Ak vymazávate viaceré polo¾ky a zobrazí sa niektoré z nasledujúcich upozor
Nedostatok pamäte na vykonanie operácie. Vyma¾te najprv nejaké dáta. ale
Pamä» takmer plná. Vyma¾te nejaké dáta., pokúste sa vymaza» polo¾ky po jed
zaènite od najmen¹ej polo¾ky).
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Vymazanie pamäti kalendára - Ak chcete naraz vymaza» viac ne¾ jednu udalos», 
prejdite do zobrazenia mesiaca a vyberte Voåby  Vymaza» záznam  a buï:
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• Pred dátumom - ak chcete vymaza» v¹etky záznamy, vz»ahujúce sa k obd
pred urèeným dátumom. Zadajte dátum, po ktorý sa majú vymaza» v¹etk
záznamy v kalendári.

alebo

• V¹etky záznamy - ak chcete vymaza» v¹etky záznamy z kalendára.

Vymazanie údajov z denníka - Ak chcete trvalo vymaza» celý obsah denník
register Posledné hovory a výpisy o doruèení z aplikácie Správy, otvorte Den
vyberte Voåby  Zmaza» denník, alebo otvorte Nastavenia  Trvanie denník
®iadny denník.

Rozlièné spôsoby uchovávania dát:

• Pomocou aplikácií Nokia PC Suite 6.2 si mô¾ete na kompatibilnom poèít
vytvori» zálo¾nú kópiu v¹etkých dát.  

• Odo¹lite obrázky na svoju e-mailovú adresu a potom si ich ulo¾te na svo
poèítaèi (slu¾ba siete).

• Odo¹lite dáta cez infraèervené spojenie alebo technológiu Bluetooth na 
kompatibilné zariadenie.

• Ulo¾te dáta na kompatibilnú pamä»ovú kartu.
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■ Otázky a odpovede
Displej telefónu 
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• OTÁZKA: Preèo sa v¾dy po zapnutí telefónu objavia na displeji chýbajúce
farebné alebo svietiace body?

ODPOVEÏ: Je to charakteristická vlastnos» tohoto typu displejov. Niekto
displeje obsahujú pixely alebo obrazové body, ktoré zostávajú aktívne ale
neaktívne. Je to normálny jav a nie je to vada. 

Foto-Video 
• OTÁZKA: Preèo sú fotografie nezreteåné?

ODPOVEÏ: +Skontrolujte, èi je ochranné okienko objektívu èisté. 

Bluetooth 
• OTÁZKA: Preèo nemô¾em ukonèi» Bluetooth spojenie?

ODPOVEÏ: Ak je k vá¹mu telefónu pripojené iné zariadenie, mô¾ete ukon
spojenie buï cez toto zariadenie alebo mô¾ete deaktivova» Bluetooth. O
Bluetooth a vyberte nastavenie Bluetooth  Vypnutý.

• OTÁZKA: Preèo sa mi nedarí nájs» priateåovo Bluetooth zariadenie?

ODPOVEÏ: Skontrolujte, ¾e vy i vá¹ priateå máte Bluetooth aktivovaný.

Skontrolujte, èi vzdialenos» medzi oboma zariadeniami nepresahuje 10 m
a èi sa medzi nimi nenachádzajú steny alebo iné preká¾ky.

Skontrolujte, ¾e druhé zariadenie nie je v „skrytom” re¾ime.

Skontrolujte, èi sú obe zariadenia kompatibilné.
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Multimediálne správy 
• OTÁZKA: Èo mám robi», keï mi telefón oznamuje, ¾e nemô¾e prija» 
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multimediálnu správu, preto¾e je plná pamä»?

ODPOVEÏ: Objem potrebnej pamäti je uvedený v chybovej správe: Nedos
pamäte na vybratie správy. Najprv vyma¾te nejaké dáta. Aby ste zistili, ak
druhy dát máte a koåko pamäti zaberajú jednotlivé skupiny dát, vstúpte d
aplikácie Správca súbor. a vyberte Voåby  Detaily o pamäti.

• OTÁZKA: Ako mô¾em ukonèi» dátové spojenie, keï ho telefón znova a zn
vytvára? Krátke správy na displeji oznamujú, ¾e telefón preberá alebo sa
pokú¹a prevzia» správu. Èo sa deje? 

ODPOVEÏ: Telefón sa pokú¹a prevzia» multimediálnu správu z centra 
multimediálnych správ. 

Skontrolujte, ¾e nastavenia pre multimediálne správy sú definované sprá
nedo¹lo k chybe v telefónnom èísle alebo adrese. Vstúpte do aplikácie Sp
vyberte Voåby  Nastavenia  Multimediálna správa.

Aby ste zastavili pokusy telefónu vytvori» dátové spojenie, máte nasledu
mo¾nosti: Vstúpte do aplikácie Správy a vyberte Voåby  Nastavenia
Multimediálna správa, a potom:

• Vyberte Prijatie správy  Odlo¾i» výber, ak chcete, aby centrum 
multimediálnych správ správu ulo¾ilo, tak¾e si ju neskôr, napríklad ke
skontrolujete nastavenia, budete môc» vybra». Po tejto zmene telefón
potrebuje odosla» informácie sieti. Keï si neskôr budete chcie» správu
prevzia», vyberte Vybra» okam¾ite.
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• Vyberte Prijatie správy  Odmietnu» spr., ak chcete odmietnu» v¹etky 
prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene telefón potrebuje 
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odosla» informácie sieti a centrum multimediálnych správ vyma¾e v¹
multimediálne správy, ktoré èakajú na odoslanie na vá¹ telefón.

• Vyberte Multimediálny príjem  Vypnutý - ak chcete ignorova» v¹etk
prichádzajúce multimediálne správy. Po tejto zmene u¾ telefón nebud
vytvára» so sie»ou ¾iadne spojenie v súvislosti s multimediálnymi sprá

Správy
• OTÁZKA: Preèo nemô¾em vybra» kontakt?

ODPOVEÏ: Ak sa z adresára Kontakty nedá vybra» niektorý kontakt, poto
karta kontaktu nemá telefónne èíslo alebo e-mailovú adresu. Doplòte 
chýbajúci údaj do karty kontaktu v aplikácii Kontakty.

Kalendár 
• OTÁZKA: Preèo sa nezobrazujú èísla tý¾dòov?

ODPOVEÏ: Ak ste zmenili nastavenia Kalendára tak, ¾e tý¾deò zaèína v in
ne¾ v pondelok, èísla tý¾dòov sa nezobrazujú.

Slu¾by prehliadaèa
• OTÁZKA: ®iadne platné miesto prístupu nie je definované. Definujte mies

Web. nastaveniach. 

ODPOVEÏ: Zadajte príslu¹né nastavenia pre prehliadaè. Vy¾iadajte si náv
svojho poskytovateåa slu¾ieb. 
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Denník 
• OTÁZKA: Preèo denník vyzerá prázdny?
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ODPOVEÏ: Mo¾no ste aktivovali filter a neboli zaznamenané ¾iadne 
komunikaèné udalosti, zodpovedajúce tomuto filtru. Ak chcete vidie» v¹e
udalosti, vyberte Voåby  Filter  Celú komunikáciu.

Prepojenie s poèítaèom
• OTÁZKA: Preèo sa mi nedarí prepoji» telefón so svojím poèítaèom?

ODPOVEÏ: Skontrolujte, ¾e máte na svojom poèítaèi nain¹talovaný a fun
balík PC Suite 6.2. Pozrite si Struèný návod k Nokia PC Suite na sprievodn
disku CD-ROM. Ïal¹ie informácie o pou¾ívaní aplikácií Nokia PC Suite ná
v Pomocníkovi k PC Suite, alebo mô¾ete nav¹tívi» stránky podpory 
www.nokia.com.

Prístupové kódy
• OTÁZKA: Aký je môj blokovací kód, PIN kód a PUK kód?

ODPOVEÏ: Prednastavený blokovací kód je 12345. Ak blokovací kód zabu
alebo stratíte, obrá»te sa na predajcu telefónu.

Ak zabudnete alebo stratíte PIN alebo PUK kód, alebo ak ste niektorý z n
nedostali, obrá»te sa na poskytovateåa slu¾ieb siete.

Informácie o heslách si vy¾iadajte od poskytovateåa prístupového miesta
napríklad komerèného poskytovateåa slu¾ieb Internetu (ISP), poskytovat
slu¾ieb alebo operátora siete.
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Aplikácia nereaguje
• OTÁZKA: Ako mám ukonèi» aplikáciu, ktorá prestala reagova»?

kácií. 
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ODPOVEÏ: Stlaèením a pridr¾aním  otvorte okno pre prepínanie apli
Prejdite k príslu¹nej aplikácii a stlaèením  ju ukonèite.
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14. Informácie o batérii
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Vá¹ prístroj je napájaný nabíjateånou batériou. Nová batéria dosiahne plnú 
výkonnos» a¾ po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu 
mô¾ete nabi» a vybi» niekoåkostokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keï sa hov
èas a èas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, kúpte
novú batériu. Pou¾ívajte iba batérie schválené spoloènos»ou Nokia a batériu
nabíjajte iba nabíjaèkami, schválenými spoloènos»ou Nokia a urèenými pre 
prístroj.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte
batériu zapojenú do nabíjaèky. Prebíjanie mô¾e skráti» jej ¾ivotnos». Ak úpln
nabitú batériu nepou¾ívate, èasom náboj stratí. Extrémne teploty mô¾u zho
nabíjaciu schopnos» batérie.

Pred vybratím batérie prístroj v¾dy vypnite a odpojte od nabíjaèky.

Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto príst
Tento prístroj je urèený pre pou¾itie s napájaním z nabíjaèiek AC-1, ACP-7, A
ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 a LCH-12.

Ak chcete predµ¾i» ¾ivotnos» NiMh batérie, z èasu na èas batériu vybite - 
ponechajte prístroj zapnutý, a¾ pokým sa sám nevypne. Nepokú¹ajte sa vybi
batériu akýmkoåvek iným spôsobom.

Pou¾ívajte batériu iba pre úèely, pre ktoré je urèená. Nikdy nepou¾ívajte 
po¹kodenú nabíjaèku alebo batériu.



197

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu mô¾e dôjs», keï kovový predmet - 
napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a 
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zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prú¾kov na batérii.) M
tomu dôjs» napríklad keï nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. 
skratovaní svoriek mô¾e dôjs» k po¹kodeniu batérie alebo predmetu, ktorý sk
spôsobil.

Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak batériu ponecháte na horúcich aleb
chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Sna¾te
batériu v¾dy udr¾iava» v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s
horúcou alebo studenou batériou mô¾e doèasne presta» pracova», a to aj v 
prípade, ¾e je batéria úplne nabitá. Výkonnos» batérií je zvlá¹» obmedzená p
teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte pou¾ité batérie do ohòa! Pou¾ité batérie likvidujte v súlade s 
miestnymi predpismi. Ak to je mo¾né, nechajte batérie recyklova». Neodhad
ich do komunálneho odpadu.

Výstraha: Pou¾ívajte iba batérie, nabíjaèky a doplnky, schválené 
spoloènos»ou Nokia pre pou¾itie s týmto konkrétnym modelom. Pri p
akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» platnos» v¹etky povolenia a zá
vystavujete sa nebezpeèenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa informujte u svojho predajcu
odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, ni
¹núru.

Vá¹ prístroj a jeho doplnky mô¾u obsahova» drobné súèiastky. Uchovávajte i
mimo dosahu malých detí.
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Odo¹lite obrázky na svoju e-mailovú adresu a potom si ich ulo¾te na svojom 
poèítaèi (slu¾ba siete).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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Starostlivos» a údr¾ba
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Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s 
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky zá

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty
obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keï sa vá¹ p
zamoèí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysu¹i»; a¾ potom doò znova vlo
batériu.

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôj
po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky.

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

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju nor
teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s elektronickými 
obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori» inak ne¾ je uvedené v tomto návode.

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

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú
ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» jeho s
fungovanie.

• Na èistenie ¹o¹oviek (objektívu kamery, snímaèa priblí¾enia a snímaèa osvetlenia)
pou¾ívajte mäkkú, èistú a suchú tkaninu.
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• Pou¾ívajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy 
alebo doplnky mô¾u prístroj po¹kodi» a mô¾u by» v rozpore s predpismi, upravujúcimi 

ku a 
¾¹iemu 
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prevádzku rádiofrekvenèných zariadení.

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ prístroj, batériu, nabíjaè
v¹etky doplnky. Ak ktorékoåvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbli
autorizovanému servisnému stredisku.
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Ïal¹ie bezpeènostné informácie
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■ Prevádzkové prostredie
Kdekoåvek sa nachádzate, nezabúdajte dodr¾iava» v¹etky osobitné predpisy a v¾dy vy
svoj prístroj, keï je zakázané ho pou¾íva» alebo keï by jeho pou¾itie mohlo spôsobi» r
alebo nebezpeèenstvo. Pou¾ívajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polo
Aby ste dodr¾ali normy rádiofrekvenènej expozície, pou¾ívajte iba doplnky, schválené
pou¾itie s týmto prístrojom spoloènos»ou Nokia. Keï je prístroj zapnutý a nosíte ho n
pou¾ívajte v¾dy schválený dr¾iak alebo puzdro.

Niektoré súèasti prístroja sú magnetické. Prístroj mô¾e pri»ahova» kovové materiály, a
s naslúchacími pomôckami nesmú dr¾a» prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. P
v¾dy upevnite do jeho dr¾iaka, preto¾e slúchadlo mô¾e pri»ahova» kovové materiály. 
Neklaïte kreditné karty alebo iné magnetické pamä»ové médiá do blízkosti prístroja, p
mô¾e dôjs» k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich ulo¾ené.

■ Zdravotnícke prístroje
Pou¾ívanie akýchkoåvek rádiofrekvenèných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtový
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 prístroj
zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch 
zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia mô¾u vyu¾íva» zariadenia, ktoré by 
by» citlivé na vonkaj¹ie rádiofrekvenèné zdroje.
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Kardiostimulátory
Výrobcovia kardiostimulátorov odporúèajú dodr¾iava» medzi bezdrôtovým telefónom a 
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kardiostimulátorom minimálnu vzdialenos» 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípa
ru¹eniu èinnosti kardiostimulátora. Tieto odporúèania sú v súlade s výsledkami nezáv
výskumu a odporúèaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s 
kardiostimulátorom:

• by mali v¾dy dr¾a» zapnutý prístroj vo vzdialenosti väè¹ej ne¾ 15,3 cm (6 palcov) o
kardiostimulátora;

• by nemali nosi» prístroj v náprsnom vrecku, a

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

Prístroj okam¾ite vypnite pri akomkoåvek podozrení, ¾e dochádza k ru¹eniu.

Naslúchacie pomôcky
Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a urèitými typmi naslúchac
pomôcok mô¾e dochádza» k ru¹eniu. Ak dôjde k ru¹eniu, obrá»te sa na svojho poskyto
slu¾ieb.

■ Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo nedostatoène tiene
elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstreko
paliva, elektronické systémy, brániace pretáèaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, 
elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnej¹ie inform
vy¾iadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buï vá¹ho vozidla alebo zariadenia, ktorým
vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho in¹taláciu do vozidla smie vykonáva» iba vy¹kolený personál. Ch
in¹talácia alebo servis mô¾u by» nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» v¹etkých zá
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vz»ahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, èi je v¹etko príslu¹enstvo bezdrôtového 
prístroja vo va¹om vozidle správne upevnené a funkèné. Neuchovávajte a neprevá¾ajte 
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horåavé kvapaliny, plyny alebo výbu¹né materiály v rovnakom priestore ako prístroj, je
súèasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, ¾e airbagy 
rozpínajú s veåkou silou. Neumiestòujte ¾iadne predmety, vrátane in¹talovaných aleb
prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam s
airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle in¹talované nesprávne a airbag
nafúkne, mô¾e dôjs» k vá¾nym zraneniam.

Pou¾ívanie vá¹ho prístroja poèas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietad
prístroj vypnite. Pou¾ívanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle mô¾e ohrozi» prevá
lietadla, ru¹i» sie» bezdrôtových telefónov a mô¾e by» v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia
Vypnite svoj prístroj, keï sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbu¹nou atmosfér
re¹pektujte v¹etky znaèky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbu¹nou atmosf
patria priestory, kde sa be¾ne odporúèa vypnú» motor vozidla. Iskry v takýchto priesto
mô¾u spôsobi» explóziu alebo po¾iar s následnými zraneniami, mo¾no i smrteånými. 
Vypínajte prístroj na èerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v serv
strediskách. Re¹pektujte obmedzenia na pou¾ívanie rádiových zariadení v priestoroch
skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebieh
trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie v¾dy
oznaèené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie 
zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhåovodíky (napríklad propán alebo butá
priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno, prach alebo 
prá¹ky.
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■ Bezpeènostné informácie o videohrách
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O záchvatoch, vyvolaných svetlom
U veåmi malého percenta åudí sa mô¾e dostavi» záchvat pri vystavení istým vizuálnym
obrazom, vrátane blikajúcich svetiel alebo vzorov, ktoré sa mô¾u objavi» vo videohrác
Dokonca aj åudia, u ktorých sa nikdy predtým neobjavili záchvaty alebo epilepsia, mô
trpie» nediagnostikovanou poruchou, ktorá mô¾e pri sledovaní videohier spôsobi» epil
záchvaty, vyvolané svetlom. Tieto záchvaty mô¾u ma» veåkú ¹kálu prejavov, vrátane 
mrákotných stavov, zmien videnia, zá¹klbov oèí a tváre, kàèovitých pohybov alebo tra
alebo nôh, dezorientácie, zmätenosti, alebo prechodnej straty vedomia. Záchvaty mô
spôsobi» aj stratu vedomia alebo kàèe, ktoré mô¾u spôsobi» poranenie pri páde alebo 
do okolitých predmetov.

Ak sa u vás objaví niektorý z týchto príznakov, okam¾ite prestaòte hra» a poraïte s
lekárom. Dospelí, ktorí dovoåujú adolescentom (alebo de»om) hra» tieto hry, musia sl
alebo sa pýta» detí na tieto príznaky, preto¾e sa u nich takéto kàèe mô¾u objavi» s vy¹
pravdepodobnos»ou ako u dospelých. Riziko vzniku epileptických záchvatov, vyvolaný
svetelnými podnetmi, mo¾no zní¾i» hraním v dobre osvetlenej miestnosti a vyhýbaním
hraniu pri ospalosti alebo únave. Ak sa u vás alebo u va¹ich príbuzných v minulosti ob
záchvaty alebo epilepsia, poraïte sa s lekárom, kým zaènete hra».

Hrajte bezpeène
Urobte si prestávku v hraní najmenej raz za pol hodinu. Okam¾ite prestaòte hra», ak z
poci»ova» únavu alebo pocítite nepríjemné pocity a/lebo boles» v rukách alebo ramen
stav pretrváva, obrá»te sa na lekára. 

Pou¾ívanie vibrácií mô¾e poranenia zhor¹i». Nezapínajte vibrácie, ak trpíte postihnutí
alebo kµbov prstov, rúk, zápästí, alebo ramien.
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■ Tiesòové volania
Dôle¾ité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, pou¾ívajú pre svoju 
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prevádzku rádiofrekvenèné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkc
programované u¾ívateåmi. Preto nemo¾no zaruèi» spojenie za ka¾dých okoln
Nikdy sa nespoliehajte na akékoåvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný 
prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekár
pomoci.

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

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

2. Stláèajte , kým sa nevyma¾e displej a zariadenie nie je pripravené na volan

3. Navoåte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesòové èísl
rôznych oblastiach lí¹ia.

4. Stlaète .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» vypnú», aby ste mohli
uskutoèni» tiesòové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zm
profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutoèni» tiesòové volanie. Vyh
si podrobnej¹ie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateåa slu¾ie

Pri tiesòovom volaní èo najpresnej¹ie podajte v¹etky potrebné informácie. Vá¹ bezdrô
prístroj mô¾e by» jediným komunikaèným prostriedkom na mieste nehody. Neukonèu
hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.
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■ Informácia o certifikácii (SAR)
TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI 
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VLNAMI.

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

Expozièné normy pre mobilné prístroje pou¾ívajú meraciu jednotku, ktorá je známa a
¹pecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uved
medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v ¹tandardných 
prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvy¹¹ej certifikovanej výko
úrovni vo v¹etkých skúmaných frekvenèných pásmach. Hoci sa SAR urèujte pri najvy¹
certifikovanom výkone, mô¾e by» skutoèná hodnota SAR prístroja poèas prevádzky vý
ni¾¹ia ne¾ maximálna hodnota. Je to preto, ¾e prístroj je kon¹truovaný pre prácu na 
viacerých výkonových úrovniach tak, aby pou¾íval iba výkon, potrebný pre zabezpeèe
komunikácie so sie»ou. Vo v¹eobecnosti, èím bli¾¹ie sa nachádzate k základòovej stan
men¹í je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvy¹¹ia hodnota SAR 
0,72 W/kg.

Tento prístroj 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 medzi produktom a va¹ím telom zabezpeèi» min
vzdialenos» 2,2 cm.
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Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sie»ou. 
V niektorých prípadoch mo¾no prenos dátových súborov alebo správ odlo¾i», kým takéto 
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spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodr¾anie vy¹¹ie uvedených pokynov o vzdiale
od tela, kým prenos neskonèí.

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


