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Tipy a rady pro pou¾ívání nového telefonu Nokia 6820 a pro pøenos dat z va
pøedchozího telefonu do nového telefonu.

■ Pøenos dat z pøedchozího telefonu
• Nepodporuje-li vá¹ starý telefon PC Suite, mù¾ete data pøenést pouz

SIM kartu.
1. Pøeneste v¹echny kontaktní informace (jména a tel. èísla) ze starého 

telefonu na SIM kartu. Podrobnìj¹í informace najdete v u¾ivatelské 
pøíruèce starého telefonu.

2. Vyjmìte SIM kartu a nainstalujte ji do telefonu Nokia 6820.

3. Stisknìte Menu, zvolte Kontakty, Kopírovat, Ze SIM karty na telefon a
Tím zkopírujete v¹echny kontakty do nového telefonu.

• Pokud vá¹ starý telefon podporuje PC Suite, mù¾ete synchronizovat 
telefonní seznam a kalendáø pomocí funkce Nokia PC Sync, která je 
souèástí PC Suite.
Nemáte-li ji¾ svùj starý telefon, ale v minulosti jste jej synchronizovali s 
kompatibilním PC, máte i tak mo¾nost pøenést data telefonního seznamu
kalendáøe do nového telefonu. Upozoròujeme, ¾e do telefonu Nokia 682
budou pøenesena pouze data, která byla ulo¾ena ve starém telefonu v dob
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jste telefon naposledy synchronizovali na PC. Podrobnìj¹í informace naleznete 
v dokumentaci k PC Suite.
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1. Nainstalujte verzi PC Suite dodanou s telefonem Nokia 6820 nebo sta
z webové stránky Nokia.

Poznámka: Ne¾ zaènete instalovat novou verzi PC Suite, musíte 
odinstalovat verzi dodanou se starým telefonem.

2. Spus»te Nokia PC Sync.

3. Máte-li je¹tì svùj starý telefon, pøipojte jej k PC a synchronizujte data
telefonu s PC.

4. Pøipojte nový telefon k PC a vytvoøte po¾adované konfigurace, ke kte
vás Nokia PC Suite vyzve.

5. Spus»te synchronizaci, pøi které se pøesunou data telefonního seznam
kalendáøe starého telefonu z PC do nového telefonu.

• Podporuje-li vá¹ starý telefon aplikaci PC Suite, mù¾ete data pøenést
pomocí funkce Nokia Content Copier z PC Suite.
Data mù¾ete kopírovat pøímo ze starého do nového telefonu. Abyste moh
provést, musíte nainstalovat Nokia PC Suite 5.8 nebo novìj¹í na PC a pøe
obsah ze starého telefonu. Upozoròujeme, ¾e zálohy vytvoøené star¹ími 
verzemi PC Suite nejsou kompatibilní s Nokia PC Suite 5.8, která je urèen
telefon Nokia 6820. Dále upozoròujeme, ¾e budou pøenesena pouze data
byla ulo¾ena ve starém telefonu v dobì, kdy jste obsah telefonu naposled
pøená¹eli do PC. Podrobnìj¹í informace naleznete v dokumentaci k PC Su
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1. Nainstalujte verzi PC Suite dodanou s telefonem Nokia 6820 nebo sta¾enou 
z webové stránky Nokia.
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Poznámka: Ne¾ zaènete instalovat novou verzi PC Suite, musíte 
odinstalovat verzi dodanou se starým telefonem.

2. Spus»te Nokia Content Copier.

3. Pøipojte starý telefon k PC a zkopírujte data z telefonu do PC zvolením
Transfer contents from the phone to the PC (Pøenést obsah telefo
do PC).

4. Pøipojte nový telefon k PC a zkopírujte data ze starého telefonu na PC
telefonu zvolením Transfer contents from the PC to the phone (Pø
obsah z PC do telefonu).
Pomocí aplikace Nokia Content Copier mù¾ete pøenést tato data 
z následujících telefonù Nokia:

• V¹echna data ulo¾ená v telefonu

• Nokia 3100

• Nokia 3200

• Nokia 5100

• Nokia 6100

• Nokia 6220

• Nokia 6230

• Nokia 6310i

• Nokia 6510
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• Nokia 6610

• Nokia 6650

 je 

u.
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• Nokia 6800

• Nokia 6810

• Nokia 7200

• Nokia 7210

• Nokia 7250

• Nokia 7250i

• Nokia 7600

• Nokia 8310

• Nokia 8910

• Nokia 8910i

• Kontakty a polo¾ky v menu Kalendáø z telefonù Nokia 6210, 
6250 a 7110

• Pouze Kontakty z telefonù Nokia 5210, 8210 a 8850

Upozoròujeme, ¾e nelze zálohovat nastavení el. po¹ty telefonu, tak¾e
nemù¾ete pøená¹et ze starého telefonu.

Upozoròujeme, ¾e nemù¾ete pøená¹et zprávy MMS ze starého telefon
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■ Návrat do pohotovostního re¾imu
• V menu stisknìte jednou  pro návrat do pohotovostního re¾imu (jste-li v 

erte 

y 

enu, 

éno, 

sknìte 
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aplikaci, musíte nejdøíve dvojím stisknutím  ukonèit aplikaci).

■ Pou¾ívání telefonu v pohotovostním re¾imu
• Pohybem joysticku doleva zaènìte psát zprávu.

• Pohybem joysticku doprava otevøete aktuální mìsíc v aplikaci Kalendáø.

• Pohybem joysticku dolù otevøete seznam kontaktù.

• Pohybem joysticku nahoru aktivujete kameru.

• Stisknutím  otevøete seznam posledních a¾ 20 volaných tel. èísel. Vyb
po¾adované èíslo a stisknutím  jej vytoète.

• Stisknutím  sestavte pøipojení ke slu¾bì prohlí¾eèe (sí»ová slu¾ba).

• Podr¾ením stisknutého tlaèítka  vytoèíte èíslo svojí hlasové schránk
(sí»ová slu¾ba).

Upozoròujeme, ¾e musí být zapnutá funkce zrychlené volby. Stisknìte M
zvolte Nastavení, Dal¹í nastavení, Nastavení volání a Zrychlená volba.

• Zadejte tel. èíslo a stisknutím Ulo¾it ulo¾te nový kontakt. Poté napi¹te jm
stisknìte tlaèítko OK a Hotovo.

• Zmìna profilu: stisknìte , vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a sti
Zvolit.
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■ Pou¾ití zabezpeèené klávesnice
• Zabezpeèená klávesnice zamkne klávesnici telefonu pomocí bezpeènostního 

e 

e.

zvolte 
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oté 
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ù¾ete 
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kódu, viz Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic) na stranì 25. Zámek klávesnic
zùstává aktivní i po otevøení panelu klávesnice. Stisknìte Menu, zvolte 
Nastavení, Dal¹í nastavení, Nastavení telefonu a Zabezpeèená klávesnic

Zadejte bezpeènostní kód. Chcete-li aktivovat zabezpeèenou klávesnici, 
Zapnuto.

Abyste aktivovali zabezpeèenou klávesnici, stisknìte pøi zavøeném panel
klávesnice Menu a poté bìhem 1,5 sekundy . Chcete-li deaktivovat
zabezpeèenou klávesnici pøi otevøeném panelu, stisknìte Uvolnit a OK. P
zadejte bezpeènostní kód. Je-li panel klávesnice zavøený, stisknìte Uvoln
bìhem 1,5 sekundy . Poté zadejte bezpeènostní kód.

Je-li aktivní bezpeènostní klávesnice a pøijmete-li po¾adavek na pøipojen
Bluetooth od jiného pøístroje, musíte deaktivovat klávesnici døíve, ne¾ m
pøijmout po¾adavek.

■ Rozsvícení svìtel telefonu
• Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí se stisknutím vypínaèe ( ) osvìtlení 

klávesnice a displeje.

• Je-li klávesnice otevøená, mù¾ete stisknutím tlaèítka osvìtlení ( ) rozs
nebo zhasnout osvìtlení klávesnice.
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■ Pou¾ití aplikace el. po¹ty
• Abyste mohli pou¾ít aplikaci el. po¹ta telefonu, musíte nakonfigurovat 

avení 

 se na 

a poté 

aèítko 

ak, 
uté 
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nastavení el. po¹ty a pøipojení. Dal¹í informace naleznete v kapitole Nast
el. po¹ty na stranì 94.

Chcete-li nastavit slu¾bu el. po¹ty prostøednictvím operátora, informujte
adrese www.nokia.com/phonesettings. 

■ Nastavení Bluetooth spojení
1. Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Pøipojení a Bluetooth.

2. Chcete-li aktivovat spojení Bluetooth, zvolte Bluetooth a Zapnuto.

3. Chcete-li hledat kompatibilní zaøízení, zvolte Hledat audio pøíslu¹enství 
vyberte zaøízení, které chcete k telefonu pøipojit. 

4. Zadejte heslo zvoleného pøístroje.

■ Psaní textu
• Chcete-li zapnout nebo vypnout metodu prediktivního vkládání textu, 

stisknìte pøi psaní textu dvakrát tlaèítko , nebo podr¾te stisknuté tl
Volby.

• Chcete-li pøi pou¾ívání tradièního zpùsobu psaní textu vlo¾it speciální zn
stisknìte . Pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu podr¾te stiskn
tlaèítko .

Joystickem pøesuòte kurzor ke znaku a stisknìte Pou¾ít. 
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• Chcete-li zmìnit velikost písma zpráv SMS, stisknìte Menu, zvolte Zprávy, 
Nastavení zpráv, Jiná nastavení a Velikost písma.

té 

utím 

ytvoøit 

a 
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■ Zobrazení kontaktù
• Chcete-li zobrazit jméno kontaktu s výchozím tel. èíslem, podr¾te stisknu

tlaèítko  a procházejte seznamem Kontakty.

■ Zobrazení kalendáøe a poznámek kalendáøe
• Chcete-li rychle zobrazit aktuální mìsíc v aplikaci Kalendáø, stisknìte v 

pohotovostním re¾imu joystick doprava.

• Pøi prohlí¾ení poznámek kalendáøe mù¾ete poznámkami procházet stiskn
joysticku doprava.

■ Pøizpùsobení osobních zkratek
• Stisknìte Jdi na, zvolte Zvolit volby a vyberte funkce, ke kterým chcete v

zkratky.

• Chcete-li zmìnit uspoøádání funkcí v seznamu zkratek, stisknìte Jdi na 
zvolte Organizovat.

■ Pou¾ívání kamery
• Chcete-li aktivovat kameru, pohnìte joystickem nahoru.
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• V re¾imu hledáèku mìníte podr¾ením joysticku vlevo nebo vpravo re¾im 
kamery. Mù¾ete volit mezi re¾imy Standardní, Portrét, Noèní re¾im a Video.

te 
ikrát 
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• Dal¹í informace o kameøe naleznete v kapitole Fotoaparát (Menu 6) 
na stranì 136.

■ Pou¾ití kalkulaèky
• Pou¾íváte-li kalkulaèku pøi zavøeném panelu klávesnice telefonu, stisknì

 jednou pro sèítání, dvakrát pro odèítání, tøikrát pro násobení a ètyø
pro dìlení.
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PRO VA©I BEZPEÈNOST
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Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom 
nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této
pøíruèce.

Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázán
tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Za jízdy nedr¾te telefon v ruce.

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

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

V LETADLE TELEFON V®DY VYPNÌTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference.

VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA
Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti poho
hmot a jiných hoølavin.

V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE
Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte 
pøíslu¹ná pravidla a naøízení.
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TELEFON POU®ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény.

ý 

tibilní 

ace v 
ty.

bami 
 Hovor 

bami 
 pro 
olání a 
ste 
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KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovan
servis.

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

PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní inform
u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produk

ZÁLO®NÍ KOPIE
Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data.

ODOLNOST PROTI VODÌ
Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí.

VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾
sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte .
ukonèíte stisknutím . Pro pøijmutí hovoru stisknìte .

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾
sítì. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka  (napøíklad
ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového v
stisknìte . Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nej
vyzváni.
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■ Sí»ové slu¾by
Mobilní telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900, 
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né 
te od 

CP/IP. 
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ázení 
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rétních 

mí být 
9 
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GSM1800 a GSM 1900.

Provoz ve tøech frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾iteln
pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì.

Tento bezdrátový telefon Nokia 6820 je terminál 3GPP Release 99 podporující slu¾by
(E)GPRS. Je vytvoøen tak, aby podporoval rovnì¾ sítì GPRS Release 97. Není v¹ak mo¾
zaruèit správnou funkci ve v¹ech sítích GPRS Release 97. Podrobnìj¹í informace získá
provozovatele slu¾by nebo místního prodejce Nokia.

Tento telefon podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které pracují na protokolu T
Nìkteré funkce tohoto telefonu, napøíklad MMS, procházení slu¾bami, el. po¹ta, chat
kontakty se zji¹»ováním úèasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu pøi proch
nebo pøes MMS, vy¾adují podporu tìchto technologií ze strany sítì.

Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, kte
uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sí
vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj
informace o jejich pou¾ívání.

Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konk
jazykù nebo slu¾by.

■ O pøíslu¹enství
Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj s
pøi pou¾íván napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-
LCH-12 a AC-1.
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Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výrobcem 
telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, 

áhnìte 

é a 

ý servis.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

vztahujících se na telefon, a mù¾e být i nebezpeèné.

Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u va¹eho prodejce.

Nìkolik praktických zásad pro provoz pøíslu¹enství
• Ukládejte ve¹keré pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

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

• Pravidelnì kontrolujte, zda je pøíslu¹enství instalované do vozidla správnì zaji¹tìn
správnì funguje.

• Instalaci ve¹kerého slo¾itìj¹ího pøíslu¹enství do vozidla musí provést kvalifikovan
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Obecné informace

ný kód 
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■ Pøístupové kódy

Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic)
Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Pøednastave
je 12345. Po zmìnì kódu jej zachovejte v tajnosti a pøípadnì jej ulo¾te na 
bezpeèném místì, oddìlenì od telefonu. Informace o zmìnì kódu a nastave
telefonu, aby jej vy¾adoval, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 131.

Zadáte-li nesprávný kód pìtkrát za sebou, mù¾e se zobrazit text Nesprávný 
Poèkejte pìt minut a zadejte kód znovu.

Kódy PIN a PIN2 (4 a¾ 8 èíslic), PIN modulu a PIN podpisu
• PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu pøed 

neoprávnìným pou¾itím. PIN kód je vìt¹inou dodán spolu se SIM kartou.
Nastavte telefon, aby vy¾adoval PIN kód pøi ka¾dém zapnutí telefonu, viz
Nastavení zabezpeèení na stranì 131.

• Kód PIN2 mù¾e být dodaný s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi 
otevírání nìkterých funkcí.

• PIN modulu je vy¾adován pro pøístup k informacím v modulu zabezpeèen
Modul zabezpeèení na stranì 168. PIN modulu je dodán se SIM kartou, p
SIM karta obsahuje modul zabezpeèení. 
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• PIN podpisu je vy¾adován pøi pou¾ití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis 
na stranì 170. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje 

xt PIN 
UK.

 kódu 

o 

ra.

 minut 
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modul zabezpeèení.

Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, mù¾e se na displeji zobrazit te
zablokován nebo PIN kód zablokován a poté budete vyzváni k zadání kódu P

Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic)
PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu 
zablokovaného PIN kódu. Kód PUK2 je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného
PIN2.

Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, kontaktujte va¹eho operátora sítì neb
provozovatele slu¾by.

Heslo pro blokování (4 èíslice)
Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù, viz 
Nastavení zabezpeèení na stranì 131. Toto heslo obdr¾íte u va¹eho operáto

Kód penì¾enky (4 a¾ 10 èíslic)
Kód penì¾enky je vy¾adován pro pøístup ke slu¾bám penì¾enky. Zadáte-li 
nesprávný kód penì¾enky nìkolikrát za sebou, aplikace Penì¾enka se na pìt
zablokuje. Dal¹í informace naleznete v kapitole Penì¾enka na stranì 144.
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■ Pøehled funkcí telefonu
Telefon Nokia 6820 je schválen pro pou¾ívání v sítích EGSM 900, GSM 1800 a 

øíklad 
u¾ít 
 
iaturu 

4. Sítì 

cký 
9.

vají 

aní a 

6.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

GSM 1900. Poskytuje mnoho praktických funkcí pro ka¾dodenní pou¾ití, nap
kalendáø, hodiny s budíkem a vestavìný fotoaparát. Fotoaparát je mo¾né po
pro zaznamenávání videoklipù nebo pro fotografování snímkù, které mù¾ete
pou¾ít napøíklad jako tapetu displeje v pohotovostním re¾imu nebo jako min
ve funkci Kontakty. Viz Fotoaparát (Menu 6) na stranì 136. Tento telefon 
podporuje rovnì¾ následující funkce:

• EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), viz (E)GPRS na stranì 12
s paketovým pøenosem EDGE poskytují rychlej¹í pøipojení ne¾ GPRS.

• Prohlí¾eè xHTML umo¾òuje naèítat a zobrazovat barevný a bohat¹í grafi
obsah ze stránek poskytovatelù slu¾by. Viz Slu¾by (Menu 9) na stranì 15

• Kontakty s funkcí identifikace úèasti, které umo¾òují pohodlnì sdílet 
informace o va¹í úèasti s va¹imi kolegy, rodinou nebo pøáteli, kteøí pou¾í
kompatibilní pøístroje a slu¾by. Viz Moje úèast na stranì 105.

• Chat je zpùsob posílání krátkých textových zpráv, které jsou okam¾itì 
doruèeny online u¾ivatelùm. Viz Chat na stranì 80.

• Podrobnìj¹í informace o psaní textu na optimalizované klávesnici, viz Ps
odesílání zpráv na stranì 62. 

• Funkce el. po¹ty umo¾òuje psát, posílat a pøijímat zprávy el. po¹ty 
prostøednictvím va¹eho po¹tovního úètu. Viz Zprávy el. po¹ty na stranì 7

• Slu¾ba multimediálních zpráv (MMS) umo¾òuje posílat a pøijímat 
multimediální zprávy obsahující text, obrázek, zvuk nebo videoklip 
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z / do kompatibilních pøístrojù. Obrázky a vyzvánìcí tóny mù¾ete ulo¾it a 
pou¾ít je pøi nastavení telefonu, viz Multimediální zprávy na stranì 69.
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Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Polyfonické zvuky (MIDI) jsou tvoøeny z nìkolika zvukových komponentù
zahraných souèasnì. Telefon obsahuje zvukové komponenty více ne¾ 40
nástrojù a najednou je schopen zahrát a¾ 16 nástrojù. Telefon podporuje
formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

• Technologie Java 2 Micro Edition - J2METM. Telefon obsahuje nìkteré Jav
aplikace a hry, které byly speciálnì vytvoøeny pro mobilní telefony. Do te
mù¾ete naèíst nové aplikace a hry, viz Aplikace (Menu 8) na stranì 152.

Sdílená pamì»
Následující funkce tohoto telefonu mohou pou¾ívat sdílenou pamì»: kontak
textové, chatové a multimediální zprávy, zprávy el. po¹ty, hlasové záznamy 
seznamy pøíjemcù SMS, obrázky, vyzvánìcí tóny, videoklipy a zvukové klipy 
galerii, fotoaparát, kalendáø, seznam úkolù, Java hry, aplikace a poznámky. 
Pou¾ívání takových funkcí mù¾e zmen¹it pamì» dostupnou pro ostatní funk
pou¾ívající sdílenou pamì». To se projeví zejména pøi intenzivním pou¾ívání
nìkteré z tìchto funkcí (pøesto¾e nìkteré funkce mohou mít kromì sdílené p
vyhrazenu je¹tì urèitou nesdílenou èást pamìti). Napøíklad ulo¾ením nìkoli
obrázkù nebo Java aplikací se mù¾e obsadit ve¹kerý prostor sdílené pamìti a
displeji telefonu se mù¾e zobrazit zpráva o zaplnìné pamìti. V takovém pøíp
pøed pokraèováním v pou¾ívání telefonu odstraòte nìkteré informace nebo 
záznamy ze sdílené pamìti.
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■ Instalace SIM karty a baterie
• Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí.

• SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo 
ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì.

• Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý, odpojte v¹
pøipojená pøíslu¹enství a poté vyjmìte baterii.

1. Polo¾te telefon zadní stranou k sobì, 
stisknìte uvolòovací pojistku zadního 
krytu (1) a zároveò zdvihnìte zadní kryt 
z telefonu (2).

2. Nasouvejte baterii 
smìrem ke krytu (3), 
dokud neusly¹íte její 
zacvaknutí na místo.
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3. Dr¾ák SIM karty uvolnìte odsunutím dozadu (4) a poté jej zvednutím otevøete 
(5).

rávnì 
(7) a 
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4. Zasuòte SIM kartu do dr¾áku SIM karty (6). Ujistìte se, ¾e je SIM karta sp
zasunutá a ¾e pozlacené kontakty smìøují dolù. Zavøete dr¾ák SIM karty 
zasuòte jej zpìt do zaji¹tìné polohy (8).
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5. Vyrovnejte zadní kryt s pojistkami na telefonu (9) a zasouvejte zadní kryt, 
dokud nedosedne na místo (10). 

e¾ 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Nabíjení baterie
1. Konektor nabíjeèky pøipojte do 

zásuvky ve spodní èásti telefonu.

2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. 
napìtí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se 
krátce zobrazí text Nabíjím. Je-li 
baterie zcela vybitá, mù¾e trvat 
nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo n
bude mo¾né provádìt volání.

Telefon je mo¾né pou¾ívat i s pøipojenou nabíjeèkou.
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Doba nabíjení závisí na typu pou¾ívané nabíjeèky a na pou¾ívané baterii. Napøíklad 
nabíjení baterie BL-5C nabíjeèkou ACP-12 trvá pøi nabíjení telefonu v 

 

Voltù, 
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pohotovostním re¾imu pøibli¾nì jednu hodinu a 30 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu
Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù
zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Podr¾te stisknuté vypínací tlaèítko .

• Pokud telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo 
bezpeènostního kódu, zadejte kód a stisknìte OK.

Viz rovnì¾ Nastavení zabezpeèení na stranì 131 a 
Obecné informace na stranì 25.

• Je-li na displeji telefonu zobrazeno Vlo¾te SIM kartu 
nebo SIM karta nepodporována, pøesto¾e je SIM karta 
správnì nainstalována, kontaktujte operátora sítì nebo 
provozovatele slu¾by. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napìtí 5 
tak¾e mù¾e být nutné vymìnit kartu.
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TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavìnou 
anténu. Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi 

nice. 
o rohu 
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rádiového pøenosu, nedotýkejte se antény, je-li pøístroj 
zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a 
mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat 
vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi 
hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální 
výkon antény a doba provozu va¹eho telefonu.

Zapnutí a vypnutí doplòkového 
osvìtlení klávesnice
• Osvìtlení klávesnice se nerozsvítí automaticky po otevøení panelu kláves

Toto osvìtlení zapnete stisknutím tlaèítka osvìtlení  u levého horníh
displeje. Osvìtlení klávesnice se rozsvítí na urèitou dobu. Je-li zhasnuté, 
rozsvítí se po stisknutí libovolného tlaèítka.

• Chcete-li osvìtlení klávesnice vypnout, stisknìte tlaèítko osvìtlení nebo
zavøete panel klávesnice.
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2. Vá¹ telefon
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■ Klávesy (zavøený panel klávesnice)
1. Vypínaè telefonu 

Zapíná a vypíná telefon.

Je-li klávesnice zamknutá, rozsvítí 
se krátkým stisknutím tohoto 
tlaèítka osvìtlení telefonu na 
pøibli¾nì 15 sekund.

2. Reproduktor
3. Výbìrové klávesy  a

Funkce tìchto kláves závisí na 
doprovodném textu, který je 
zobrazen nad nimi, viz 
Pohotovostní re¾im na stranì 38.

4. Joystick pro navigaci v 5 smìrech 

Umo¾òuje procházení jmény, tel. 
èísly, polo¾kami menu nebo 
nastavení. Joystick je pou¾it pro 
pohyb kurzorem nahoru, dolù, 
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doprava a doleva pøi psaní textu, v kalendáøi a v nìkterých hrách. Krátké 
stisknutí joysticku vybere zvolenou funkci.

í 

.
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5.  vytáèí èíslo a pøijímá hovor. V pohotovostním re¾imu zobrazí posledn
volaná èísla.

6.  ukonèí aktivní hovor. Ukonèí libovolnou funkci.
7.  -  pro zadávání èísel a znakù. 

Tlaèítka  a  jsou pou¾ita k rùzným úèelùm v rùzných funkcích

■ Konektory
1. Konektor nabíjeèky.

2. Konektor Pop-PortTM pro 
headsety, datový kabel a dal¹í 
pøíslu¹enství. Ke konektoru Pop-
Port pøipojte pøíslu¹enství podle 
obrázku.
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3. Mikrofon.

4. Infraèervený (IÈ) port.

í textu 

e na 
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5. Objektiv fotoaparátu v zadním krytu telefonu.

■ Klávesy (otevøený panel klávesnice)
Po otevøení panelu klávesnice se zobrazení na displeji 
otoèí o 90 stupòù a zmìní se polohy levé, støední a pravé 
výbìrové klávesy, ale doprovodný text nad nimi zùstane 
stejný. Informace o pou¾ití klávesnice pro psaní a upravování textu, viz Psan
pomocí optimalizované klávesnice na stranì 50. 

1. Tlaèítko osvìtlení klávesnice  zapíná a vypíná doplòkové osvìtlení 
klávesnice. Viz rovnì¾ Zapnutí a vypnutí doplòkového osvìtlení klávesnic
stranì 33.
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2. Vypínaè telefonu  zapíná nebo vypíná telefon.

3. Joystick  Informace o jeho pou¾ití, viz 

ikou v 

ï 
 obì 

í 

, který 
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Klávesy (zavøený panel klávesnice) na stranì 
34. Chcete-li pøi otevøeném panelu klávesnice 
vybrat funkci, tak jako je to zobrazeno na 
obrázku, stisknìte joystick .

4. Krok zpìt  odstraòuje znaky.

5. Tlaèítko Chr  pøi psaní textu otevírá 
seznam znakù a symbolù.

•  oznaèuje znak(y) s diakritikou, které nemusejí být umístìné na 
klávesnici nebo v seznamu pod tlaèítkem . Viz Psaní znakù s diakrit
urèitém jazyce na stranì 52.

6. Tlaèítka Shift  a  volí velikost znakù a symboly. Mù¾ete bu
stisknout nejdøíve tlaèítko Shift a poté po¾adovaný znak, nebo stisknout
tlaèítka souèasnì.

7. Tlaèítka mezerníku  a  vkládají mezeru.

8.  vytáèí èíslo a pøijímá hovor. V pohotovostním re¾imu zobrazí posledn
volaná èísla.

9. Výbìrové klávesy  a . Funkce kláves závisí na doprovodném textu
je zobrazen na displeji po stranách tlaèítka.

10.  ukonèí aktivní hovor. Ukonèí libovolnou funkci.
11. Tlaèítko Enter  pøi psaní textu odsazuje odstavec. 
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■ Pohotovostní re¾im
Je-li telefon pøipraven k pou¾ití (pøi otevøeném nebo zavøeném panelu klávesnice) 

ra. 
 

 sítì v 
nál 

aterie 

ním 

at do 

pøidat.

unout.

ou 
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a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky, nachází se telefon v 
pohotovostním re¾imu.

1. Zobrazuje název sítì nebo logo operáto
Indikuje celulární sí», ve které se telefon v
souèasné chvíli pou¾ívá.

2. Pøedstavuje intenzitu signálu celulární
místì, na kterém se nacházíte. Èím je sig
silnìj¹í, tím je sloupec vy¹¹í.

3. Indikuje úroveò nabití baterie. Èím je b
více nabitá, tím je sloupec vy¹¹í.

4.Levá výbìrová klávesa má v pohotovost
re¾imu funkci Jdi na.

Stisknutím Jdi na otevøete seznam dostupných funkcí, které mù¾ete pøid
seznamu osobních klávesových zkratek. Stisknìte Volby a zvolte

• Zvolit volby pro zobrazení seznamu dostupných funkcí, které mù¾ete 

Vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknutím Oznaèit ji pøidejte do 
seznamu. Pro odstranìní funkce ze seznamu stisknìte Zru¹it.

• Organizovat pro zmìnu uspoøádání funkcí v seznamu. Vyberte 
po¾adovanou funkci, stisknìte Posun a zvolte, kam chcete funkci pos

Pokud z nìjakého dùvodu odstraníte obsah menu Jdi na, pøidejte nov
funkci stisknutím Pøidat.
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5. Støední výbìrová klávesa má v pohotovostním re¾imu funkci Menu.

6. Pravá výbìrová klávesa má v pohotovostním re¾imu funkci Kontakt, klíè 
avou 

.

te k ní 

k 

ráv. 
u SMS 
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specifikovaný operátorem nebo vámi definovanou funkci. Stisknete-li pr
výbìrovou klávesu, pokud je nad ní text

• Kontakt, otevøe se menu Kontakty.

• specifický klíè operátora, máte pøístup k specifické stránce operátora

• vámi zvolená a aktivovaná funkce v menu Pravé tlaèítko pro výbìr, má
okam¾itì pøístup. Viz Osobní klávesové zkratky na stranì 119.

Viz rovnì¾ Základní indikátory v pohotovostním re¾imu na stranì 39.

Spoøiè displeje
Telefon po urèité prodlevì automaticky aktivuje spoøiè displeje, pokud není 
pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu, viz Nastavení displeje na stranì 117. 

Tapeta
Na pozadí displeje telefonu mù¾ete v pohotovostním re¾imu zobrazit obráze
(tapetu), viz Nastavení displeje na stranì 117.

Základní indikátory v pohotovostním re¾imu
Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových nebo obrazových zp
Viz Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. po¹ty a odpovìï na zpráv
nebo zprávu el. po¹ty na stranì 65.
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Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika multimediálních zpráv. 
Viz Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na multimediální zprávu 

o 
nì 83.

chatu. 

ard) 
 v 

ení 
ru 

8.

. Viz 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

na stranì 72.

 nebo 
Telefon je pøipojen ke slu¾bì chatu. Stav u¾ivatele je buï online neb
offline. Viz Pøipojení ke slu¾bì chatu a odpojení se od slu¾by na stra

Byla pøijata jedna nebo nìkolik zpráv chatu. Jste pøipojeni ke slu¾bì 
Viz Pøipojení ke slu¾bì chatu a odpojení se od slu¾by na stranì 83.

Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keygu
na stranì 42a Automatický zámek kláves a Zabezpeèená klávesnice
Nastavení telefonu na stranì 128.

Je-li Ohlá¹ení pøíchozího hovoru nastaveno na Vypnuto a Tón ohlá¹
zprávy je nastaven na ®ádný tón, telefon nebude pøi pøíchozím hovo
nebo textové zprávì vyzvánìt. Viz Nastavení tónù na stranì 116.

Budík je nastaven na Zapnuto. Viz Budík na stranì 139.

Odpoèítávací mìøiè je spu¹tìn. Viz Odpoèítávací mìøiè na stranì 15

Stopky bì¾í na pozadí. Viz Stopky na stranì 158.

Je-li zvolen re¾im (E)GPRS spojení V¾dy online a slu¾ba (E)GPRS je 
dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje
Spojení (E)GPRS na stranì 125.
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Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém 
horním rohu displeje. Viz Spojení (E)GPRS na stranì 125 a Procházení 

 

na 

vní 
.

ku. Viz 

.
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stránkami slu¾by na stranì 162.

(E)GPRS spojení je doèasnì pøeru¹eno, napøíklad pøi pøíchozím nebo
odchozím hovoru v prùbìhu (E)GPRS spojení. 

Indikátor infraèerveného spojení. Viz Infraèervený na stranì 123. 

Indikátor Bluetooth spojení. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth 
stranì 120.

V¹echny hovory jsou pøesmìrovány na jiné tel. èíslo. 
Pou¾íváte-li dvì telefonní linky, je indikátor pro pøesmìrování na pr
lince  a na druhé lince . Viz Nastavení volání na stranì 126

 nebo 
Máte-li dvì telefonní linky, indikátor zobrazí zvolenou telefonní lin
Nastavení volání na stranì 126.

Byl aktivován reproduktor. Viz Volby v prùbìhu hovoru na stranì 48

Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny. Viz 
Nastavení zabezpeèení na stranì 131.

Je zvolen doèasný profil. Viz Profily na stranì 114.
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, , nebo 

K telefonu je pøipojen headset, pøíslu¹enství HF, smyèka nebo hudební 

onu v 
ci 

el 
 

ovoru 
ítnete 

oru na 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

pøehrávaè. 

Èas a datum 

Viz Nastavení èasu a data na stranì 118.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)
Aby se pøede¹lo nechtìnému stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹ení telef
kapse nebo v pøíruèní ta¹ce, mù¾ete zamknout klávesnici telefonu. Klávesni
mù¾ete zamknout jen v pøípadì, ¾e je panel klávesnice telefonu zavøený.

• Zamknutí klávesnice
V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté do 1,5 sekundy .

• Odemknutí klávesnice
Stisknìte Uvolnit a poté v prùbìhu 1,5 sekundy  nebo otevøete pan
klávesnice. Upozoròujeme, ¾e zámek klávesnice nebude aktivován, pokud
zavøete panel klávesnice.

Chcete-li pøijmout hovor pøi zamknuté klávesnici, stisknìte . V prùbìhu h
je mo¾né telefon pou¾ívat normálním zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odm
hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne.

Informace o zamknutí klávesnice v prùbìhu hovoru, viz Volby v prùbìhu hov
stranì 48 a informace o zabezpeèení zámku klávesnice, viz Zabezpeèená 
klávesnice v Nastavení telefonu na stranì 128.
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Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání 
na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo 

ìte 

ít v 
ijmout 
pnosti 
odejce 

 

í 

o¾te 
 kódu 

ního 

zat. 
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jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání a stiskn
. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic.

■ Nastavení slu¾by zprávou OTA (Over the Air)
Abyste mohli pou¾ívat MMS, (E)GPRS a ostatní bezdrátové slu¾by, musíte m
telefonu nadefinováno správné nastavení spojení. Toto nastavení mù¾ete pø
v podobì zprávy OTA a ulo¾it jej do telefonu. Podrobnìj¹í informace o dostu
nastavení získáte u operátora sítì, provozovatele slu¾by nebo nejbli¾¹ího pr
Nokia.

Mohou být k dispozici nastavení spojení pro (E)GPRS, multimediální zprávy,
synchronizaci, chat a pøítomnost, el. po¹tu a vícere¾imový prohlí¾eè.

Pokud obdr¾íte nastavení spojení ve zprávì OTA, zobrazí se Nastavení spojen
pøijato.

• Pro ulo¾ení nastavení stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it. Vyzve-li telefon Vl
PIN nastavení:, zadejte PIN kód nastavení a stisknìte OK. Informace o PIN
získáte od provozovatele slu¾by, který vám toto nastavení dodal.

Není-li dosud ulo¾eno ¾ádné nastavení, budou nastavení ulo¾ena do prv
volného souboru pøipojení.

• Chcete-li nejprve zobrazit pøijaté nastavení, stisknìte Volby a zvolte Uká
Pro ulo¾ení nastavení stisknìte Ulo¾it.

• Pro odmítnutí pøijatého nastavení stisknìte Volby a zvolte Vyøadit.
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• Chcete-li aktivovat nastavení zprávou, zvolte v menu nastavení odpovídající 
aplikace Aktivuj v menu Nastavení zpráv.

 161.

u 
ý 
do 
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Podrobnìj¹í informace o aktivaci nastavení, viz Pøipojení ke slu¾bì na stranì

Chcete-li odstranit soubor spojení z telefonu, zadejte v pohotovostním re¾im
*#335738# (ve znacích to znamená *#delset#), vyberte soubor spojení, kter
chcete odstranit, a stisknìte Smazat. Poté potvrïte volbu a telefon se vrátí 
pohotovostního re¾imu.
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3. Funkce volání

¾te jej 
ejte 
dy 

efix 

í nuly 

rava 

z 
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■ Volání
1. Zadejte telefonní èíslo, vèetnì pøedèíslí. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma

stisknutím Smazat. Chcete-li volat pøi otevøeném panelu klávesnice, zad
tel. èíslo pomocí numerických kláves. Je-li otevøen panel klávesnice, je v¾
aktivován reproduktor.

Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím  mezinárodní pr
nebo pøi otevøeném panelu klávesnice stisknìte + (znak + nahrazuje 
mezinárodní pøístupový kód) a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí bez úvodn
(je-li tøeba) a tel. èíslo.

2. Stisknutím  telefonní èíslo vytoèíte.

Chcete-li v prùbìhu hovoru nastavit hlasitost, pohybujte joystickem dop
nebo doleva pro zvý¹ení nebo sní¾ení hlasitosti. 

3. Stisknutím  ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru.

Viz rovnì¾ Volby v prùbìhu hovoru na stranì 48.

Volání s pomocí seznamu kontaktù
• Informace o hledání jména/tel. èísla ulo¾eného do seznamu Kontakty, vi

Hledání kontaktu na stranì 103. Stisknutím  vytoèíte telefonní èíslo 
zobrazené na displeji.
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Opakované vytáèení posledního èísla
• V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou  pro otevøení seznamu posledních 

ané 
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K. Viz 

lená 

lená 
:

 

é 
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20 tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat. Vyhledejte po¾adov
jméno nebo èíslo a stisknutím  vytoète tel. èíslo.

Volání va¹í hlasové schránky (sí»ová slu¾ba)
• V pohotovostním re¾imu pøi zavøeném krytu podr¾te stisknutí tlaèítko 

nebo stisknìte  a . Je-li panel klávesnice otevøený, podr¾te stisk
odpovídající tlaèítko èíslice na klávesnici.

Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte O
rovnì¾ Hlasové zprávy na stranì 90.

Zrychlená volba telefonního èísla
Pøed pou¾itím zrychlené volby proveïte toto:

Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Dal¹í nastavení, Nastavení volání a Zrych
volba. Zmìòte nastavení na Zapnuto.

Pøiøaïte tel. èíslo nìkteré klávese zrychlené volby (  a¾ ), viz Zrych
volba na stranì 111. Tel. èíslo poté mù¾ete vytoèit jedním z tìchto zpùsobù

• Stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a poté stisknìte . Pøi 
otevøeném panelu klávesnice mù¾ete rovnì¾ aktivovat zrychlenou volbu
stisknutím odpovídajícího tlaèítka èíslice na klávesnici.

• Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba, podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlen
volby, dokud se nezaène vytáèet pøiøazené tel. èíslo. 
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■ Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru
Pro pøijmutí pøíchozího hovoru stisknìte  a pro ukonèení hovoru stisknìte .

nebo 
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Pro odmítnutí pøíchozího hovoru stisknìte .

Pokud stisknete Ticho, bude zti¹en pouze vyzvánìcí tón. Poté buï pøijmìte 
odmítnìte hovor.

Je-li k telefonu pøipojen kompatibilní headset s ovládacím tlaèítkem, mù¾et
pøijmout nebo ukonèit hovor stisknutím ovládacího tlaèítka na headsetu.

Tip: Je-li pro pøesmìrování hovorù aktivována funkce Pøesmìrovat,
obsazeno, napøíklad do va¹í hlasové schránky, bude odmítnutý pøích
hovor rovnì¾ pøesmìrován. Viz Nastavení volání na stranì 126.

Pøi pøíchozím hovoru je na displeji zobrazeno jméno volajícího, telefonní èís
nebo text Skryté èíslo nebo Hovor. Je-li v seznamu Kontakty nalezeno více j
jejich¾ posledních sedm èíslic tel. èísla odpovídá tel. èíslu volajícího, bude 
zobrazeno pouze telefonní èíslo (je-li to mo¾né). Telefon mù¾e zobrazit nesp
jméno, pokud tel. èíslo volajícího není ulo¾eno v seznamu Kontakty, ale v sez
je ulo¾eno jiné jméno, jeho¾ posledních sedm èíslic tel. èísla odpovídá tel. èí
volajícího.

Hovor na lince
V prùbìhu hovoru stisknìte pro pøijmutí hovoru na lince . První hovor je 
pøepnut do poøadí. Stisknutím  ukonèíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce Slu¾ba hovorù na lince, viz Nastavení volání 
na stranì 126.
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■ Volby v prùbìhu hovoru
Mnoho voleb dostupných v prùbìhu hovoru jsou sí»ové slu¾by. Podrobnìj¹í 
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informace získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. V prùbìhu ho
stisknìte Volby a vyberte:

• Zámek kláves, Nahrávat, Ukonèit hovor, Nový hovor (sí»ová slu¾ba), Ukon
v¹e, Kontakty, Menu, Ticho nebo Nahlas, Pøidr¾et nebo Pøijmout, Soukrom
hovor (sí»ová slu¾ba), Pøijmout a Odmítnout.

• Konference pro uskuteènìní konferenèního hovoru, do kterého je mo¾né
a¾ pìt osob. V prùbìhu hovoru zavolejte novému úèastníkovi (Nový hovo
První hovor je pøepnut do poøadí. Po pøijmutí nového hovoru pøipojte prv
úèastníka do konferenèního hovoru stisknutím Konference. Chcete-li 
uskuteènit soukromý hovor s jedním z úèastníkù konferenèního hovoru, 
Soukromý hovor a vyhledejte po¾adovaného úèastníka. Po dokonèení 
soukromého hovoru zvolte pro pøipojení zpìt do konferenèního hovoru 
Konference.

• Poslat DTMF pro odeslání øetìzcù kmitoètových tónù, napøíklad hesla ne
èísla bankovních úètù. Systém kmitoètových tónù (DTMF) je pou¾íván 
ve¹kerými tlaèítkovými telefony. Zadejte øetìzec DTMF tónù nebo jej vyhl
v seznamu Kontakty. Opakovaným tisknutím tlaèítka  mù¾ete zada
znaky pro èekání "w" a pauzu "p".

• Odlo¾it (sí»ová slu¾ba) pro pøepínání mezi aktivním a dr¾eným hovorem, 
Pøepojit (sí»ová slu¾ba) pro spojení dr¾eného hovoru a aktivního hovoru a
odpojení se od obou hovorù.



49

• Reproduktor pro pou¾ití hlasitého reproduktoru v prùbìhu hovoru. Pøi 
pou¾ívání reproduktoru nedr¾te telefon u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být 

nice 
or 

snice 
anelu 

okusu 
 k 

, bude 
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extrémnì vysoká. Chcete-li aktivovat reproduktor, otevøete panel kláves
nebo pøi zavøeném panelu klávesnice stisknìte Volby a zvolte Reprodukt
nebo Reprod. (je-li dostupný).

Chcete-li v prùbìhu hovoru deaktivovat reproduktor, zavøete panel kláve
nebo pøi otevøeném panelu klávesnice stisknìte Normál.. Pøi zavøeném p
klávesnice stisknìte Volby a zvolte Telefon nebo je-li zobrazena funkce 
Normál., stisknìte odpovídající výbìrovou klávesu.

Reproduktor je automaticky vypnut po ukonèení hovoru nebo ukonèení p
o navázání hovoru, po pøipojení kompatibilní HF jednotky nebo headsetu
telefonu nebo po zavøení panelu klávesnice.

Je-li k telefonu pøipojena kompatibilní jednotka handsfree nebo headset
polo¾ka Telefon v seznamu voleb nahrazena polo¾kami Handsfree nebo 
Headset a výbìrová klávesa Normál. za Handsf. nebo Heads..
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4. Psaní textu
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Tento telefon je specificky optimalizován pro snadné a pohodlné psaní textu
Výborný zpùsob psaní textu nabízí kompletní klávesnice. Mù¾ete napøíklad z
psaní pomocí optimalizované klávesnice, poté zavøít panel klávesnice a 
pokraèovat ve psaní tradièní nebo prediktivní metodou. Upozoròujeme, ¾e 
prediktivní metoda není k dispozici, je-li panel klávesnice otevøený.

■ Psaní textu pomocí optimalizované klávesnice
Pøi otevøeném panelu klávesnice mù¾ete zaèít psát textovou zprávu nebo 
poznámku dvìma zpùsoby. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a
Vytvoøit zprávu, viz Psaní a odesílání zpráv na stranì 62.

Tip: Pro rychlé zahájení psaní textu stisknìte v pohotovostním re¾im
joystick doleva.

Nebo: V pohotovostním re¾imu otevøete stisknutím libovolné klávesy aplika
Poznámky, viz Poznámky na stranì 143.

Pøi psaní textu na otevøeném panelu klávesnice jsou k dispozici následující f

• Pro vlo¾ení èísla stisknìte tlaèítko s odpovídající èíslicí. Stisknutí tlaèítka
èíslice v pohotovostním re¾imu zahájíte proces zadávání a vytáèení 
telefonního èísla. 

• Pro pøepínání mezi psaním malých a velkých znakù (indikováno v levém h
rohu displeje ikonami ,  nebo ) nebo psaním symbolù stis
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na klávesnici buï  nebo . Mù¾ete buï stisknout nejprve tlaèítko 
Shift a poté klávesu po¾adovaného znaku nebo stisknìte tlaèítko Shift a 

aky, 

sknutí 
aèítka 

 ve 

 

mbolù 
o znak 

ních 
roveò 
a’ s 
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klávesu po¾adovaného znaku najednou. Chcete-li psát pouze velkými zn
stisknìte dvakrát  nebo .

• Chcete-li vymazat znak z displeje, stisknìte  nebo Smazat. Krátké sti
tlaèítka zpìtného kroku vyma¾e jeden znak, del¹í podr¾ení stisknutého tl
zpìtného kroku odstraní více znakù najednou.

• Mezeru vlo¾íte stisknutím nìkterého tlaèítka mezerníku  nebo 
spodní èásti klávesnice.

• Odsazení odstavce vlo¾íte stisknutím .

Psaní znakù s diakritikou
Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk telefonu, viz 
Nastavení telefonu na stranì 128. Chcete-li napsat znaky s diakritikou nebo
symboly, které nejsou vyznaèené na klávesnici, postupujte jedním z tìchto 
zpùsobù: 

• Pro otevøení seznamu interpunkèních znamének, znakù s diakritikou a sy
stisknìte tlaèítko . Pomocí joysticku vyberte po¾adovaný symbol neb
a stisknutím Pou¾ít jej zvolte. 

• Chcete-li napsat znak s diakritikou, který není uveden v seznamu speciál
znakù pod tlaèítkem , napøíklad á, podr¾te stisknuté tlaèítko  a zá
opakovanì tisknìte klávesu ’a’, dokud se po¾adovaná varianta písmene ’
diakritikou nezobrazí na displeji.



52

Psaní znakù s diakritikou v urèitém jazyce 
Chcete-li napsat znaky s diakritikou, které nejsou uvedeny na klávesnici nebo 
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odu 
na 
likost 
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out.

 textu 
uté 
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které nemusejí být uvedeny v seznamu symbolù pod tlaèítkem , napøíkla
portugal¹tinì, stisknìte tlaèítko s odpovídajícím symbolem (~) a poté .

■ Psaní textu pøi zavøeném panelu klávesnice
Pøi zavøeném panelu klávesnice mù¾ete pou¾ít tradièní nebo prediktivní met
psaní textu. Pøi psaní textu je metoda prediktivního vkládání textu indiková
ikonou  a tradièní zpùsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Ve
znakù, indikovanou ikonami ,  nebo  mù¾ete mìnit stisknutím

. Èíselný re¾im je indikován ikonou . Mezi re¾imem psaní èísel a p
mù¾ete pøepínat podr¾ením stisknutého tlaèítka .

Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu
Pøi psaní textu stisknìte Volby a zvolte Slovník.

• Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu
slovníkù. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jaz
uvedené v seznamu.

• Pro pøepnutí zpìt na re¾im tradièního zadávání textu zvolte Slovník vypn

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání
stisknìte pøi psaní textu dvakrát tlaèítko  nebo podr¾te stiskn
tlaèítko Volby.
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Pou¾ití prediktivního vkládání textu
Znaky zadáváte v¾dy pouze jedním stisknutím tlaèítka. Tato metoda je zalo¾ena na 
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Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého rovnì¾ mù¾ete pøidávat nov
slova.

1. Psaní slova zaènìte tlaèítky  a¾ . Pro ka¾dé písmeno stisknìte
odpovídající tlaèítko pouze jednou. Zobrazené slovo se mù¾e zmìnit po k
stisknutí tlaèítka.

Pøíklad: Chcete-li pøi zvoleném anglickém jazyce napsat slovo N
stisknìte jednou  pro zadání N, jednou  pro o, jednou 
pro k, jednou  pro i a jednou  pro a.

Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko 
s odpovídající èíslicí.

Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na stranì 5

2. Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo vlo¾ením me
stisknutím tlaèítka  nebo stisknutím joysticku doprava.

Neodpovídá-li zobrazené slovo va¹im po¾adavkùm, tisknìte opakovanì 
tlaèítko  nebo stisknìte Volby a zvolte Shodné. Po zobrazení 
po¾adovaného slova jej potvrïte.

3. Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovník
pøidání slova do slovníku stisknìte Psaní, tradièním zpùsobem zadejte sl
stisknìte Ulo¾it. Je-li slovník naplnìn, nahradí se novým slovem nejstar¹
pøidané slovo.

4. Zaènìte psát nové slovo.
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Psaní slo¾ených slov
Napi¹te první polovinu slova a potvrïte ji stisknutím joysticku doprava. Napi¹te 

 znak. 

efonu, 

dající 

k 
stick 
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druhou polovinu slova a potvrïte ji stisknutím joysticku doprava.

Pou¾ití tradièního zadávání textu
Opakovanì tisknìte tlaèítka  a¾ , dokud se nezobrazí po¾adovaný
Na tlaèítku nejsou vyznaèeny v¹echny znaky, které jsou po jeho stisknutí 
dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk tel
viz Nastavení telefonu na stranì 128.

Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpoví
èíslicí.

• Je-li následující po¾adovaný znak dostupný na stejném tlaèítku jako zna
pøedchozí, vyèkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stisknìte joy
doprava a zadejte dal¹í znak.

• Nejbì¾nìj¹í interpunkèní znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po
stisknutí tlaèítka .

Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na stranì 54.

Tipy pro psaní textu
Pøi psaní textu prediktivní nebo tradièní metodou mohou být k dispozici tyto
funkce:

• Pro vlo¾ení mezery stisknìte . 
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• Pro pohyb kurzorem doprava, doleva, nahoru nebo dolù stisknìte joystick v 
odpovídajícím smìru.

ání 

lte 
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í textu 

 
 

  

t èíslo. 

¾it 
ou ke 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Chcete-li vymazat znak z displeje, stisknìte Smazat. Pro rychlej¹í vymaz
znakù podr¾te tlaèítko Smazat stisknuté. 

Pro vymazání v¹ech znakù najednou stisknìte pøi psaní textu Volby a zvo
Vymazat text.

• Pro vlo¾ení nového slova do slovníku pøi pou¾ívání prediktivní metody ps
textu stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it slovo. Metodou tradièního zadáván
napi¹te slovo a stisknìte Ulo¾it. Slovo je pøidáno do slovníku.

• Pro vlo¾ení speciálního znaku stisknìte pøi tradièním zadávání textu 
nebo pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu podr¾te stisknuté .
Pøípadnì stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it symbol.

Joystickem pøesuòte kurzor ke znaku a stisknutím Pou¾ít jej zvolte. 

Ke znaku mù¾ete dojít rovnì¾ tisknutím tlaèítek , ,  nebo
a poté jej zvolit stisknutím .

Pøi psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

• Pro vlo¾ení tel. èísla v re¾imu psaní písmen stisknìte Volby a zvolte Vlo¾i
Zadejte tel. èíslo nebo jej vyvolejte ze seznamu Kontakty a stisknìte OK.

• Chcete-li vlo¾it jméno ze seznamu Kontakty, stisknìte Volby a zvolte Vlo
kontakt. Pokud chcete vlo¾it tel. èíslo nebo textovou poznámku pøipojen
jménu, stisknìte Volby a zvolte Ukázat detaily.
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5. Pou¾ívání menu
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Telefon nabízí znaèné mno¾ství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Vìt¹i
funkcí menu je doprovázena krátkou nápovìdou. Pro zobrazení této nápovì
vyhledejte po¾adovanou funkci menu a vyèkejte 15 vteøin. Pro ukonèení 
zobrazování nápovìdy stisknìte Zpìt. Viz Nastavení telefonu na stranì 128

■ Otevøení funkcí menu
Procházením
1. Pro otevøení menu stisknìte Menu.

2. Tisknutím joysticku nahoru nebo dolù procházejte seznamem menu (je-l
zvoleno zobrazení menu v tabulce, mù¾ete i doprava a doleva) a poté 
stisknutím Zvolit zvolte urèitou polo¾ku, napøíklad Nastavení. Informace
zmìnì zobrazení menu, viz Nastavení displeje na stranì 117.

3. Obsahuje-li menu dílèí menu, zvolte po¾adované, napøíklad Profily.

4. Jestli¾e dílèí menu obsahuje dal¹í menu, opakujte krok 3. Zvolte dal¹í dílè
menu, napøíklad Pøíjem v¹emi klávesami.

5. Zvolte po¾adované nastavení.

6. Pro návrat do pøedchozí úrovnì stisknìte Zpìt a pro ukonèení menu stisk
Odejít.
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Pomocí èísla menu
Menu, dílèí menu a volby nastavení jsou èíslovány. Vìt¹inu z nich je mo¾né pomocí 
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Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

tohoto èísla otevøít.

• Pro otevøení menu stisknìte Menu. V prùbìhu dvou sekund zadejte èíslo
funkce menu, kterou chcete otevøít. Upozoròujeme, ¾e pro otevøení funk
menu 1 musíte stisknout Menu, ,  a teprve poté mù¾ete zada
ostatní èísla.

Pro návrat do pøedchozí úrovnì stisknìte Zpìt a pro ukonèení menu stisk
Odejít.
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■ Seznam funkcí menu
1. Zprávy
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Textové zprávy
2. Multimed. zprávy
3. E-mail
4. Chat
5. Hlasové zprávy
6. Informaèní zprávy
7. Nastavení zpráv
8. Pøíkazy slu¾by

2. Výpis volání
1. Nepøijaté hovory
2. Pøijaté hovory
3. Volaná èísla
4. Smazat seznamy posled. hovorù
5. Mìøièe a èítaèe

3. Kontakty
1. Hledat
2. Pøidat kontakt
3. Smazat
4. Moje úèast
5. Jména úèastníkù
6. Kopírovat
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7. Nastavení
8. Zrychlené volby

a 
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9. Hlasové záznamy
10.Èísla informací1

11. Èísla slu¾eb 1

12. Má èísla
13.Skupiny volajících

4. Nastavení
1. Profily
2. Nastavení chat a moje úèast
3. Nastavení tónù
4. Nastavení displeje
5. Nastavení èasu a data
6. Osobní klávesové zkratky
7. Pøipojení
8. Dal¹í nastavení
9. Obnovit standardní nastavení

5. Galerie
1. Obrázky
2. Videoklipy
3. Grafika

1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátor
sítì nebo provozovatele slu¾by.
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4. Tóny
5. Nahrávky
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6. Kamera
1. Standardní foto
2. Portrét
3. Noèní re¾im
4. Video
5. Nastavení

7. Organizér
1. Budík
2. Kalendáø
3. Úkoly
4. Poznámky
5. Penì¾enka
6. Synchronizovat

8. Aplikace
1. Hry
2. Sbírka
3. Extra 

9. Slu¾by
1. Domù
2. Zálo¾ky
3. Odkazy pro sta¾.
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4. Pøijaté slu¾by
5. Nastavení

e 
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6. Jdi na adresu
7. Vymazat pamì»

10. Slu¾by SIM1

1. Tato funkce je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu s
mù¾e li¹it v závislosti na SIM kartì.
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6. Funkce menu
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■ Zprávy (Menu 1)
Zde mù¾ete èíst, psát, odesílat a ukládat textové 
a multimediální zprávy nebo zprávy el. po¹ty. V¹echny zprávy 
jsou ukládány do slo¾ek.

Ne¾ budete mít mo¾nost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo (SMS) zp
el. po¹ty, musíte ulo¾it èíslo støediska slu¾eb, viz Nastavení zpráv na stranì 9

Textové zprávy (SMS)
Prostøednictvím SMS mù¾e tento telefon posílat a pøijímat vícedílné zprávy,
skládající se z nìkolika normálních textových zpráv (sí»ová slu¾ba). To mù¾e
ovlivnit fakturaci za zprávy.

Mù¾ete rovnì¾ odesílat a pøijímat textové zprávy, které obsahují obrázky.

Funkce textových zpráv pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stran

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je
podporována operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobra
obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umo¾òují funkci obrázkových

Psaní a odesílání zpráv
Informace o poètu znakù, které je do zprávy je¹tì mo¾né napsat, a aktuální 
vícedílné zprávy jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje (napøíklad 12
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Speciální (Unicode) znaky, napøíklad á, mohou ve zprávì zabírat více místa ne¾ 
ostatní znaky.

 

 nebo 
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nutím 

ávu 

le 
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1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a Vytvoøit zprávu.

Tip: Pro rychlé zahájení psaní textu stisknìte v pohotovostním
re¾imu joystick doleva.

2. Napi¹te zprávu, viz Psaní textu na stranì 50. Informace o vlo¾ení textové
obrázkové ¹ablony do zprávy, viz ©ablony na stranì 67. Ka¾dá obrázková 
je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. To znamená, ¾e odeslání jedné 
obrazové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ odeslání jedné textové zprávy.

3. Pro odeslání zprávy stisknìte Poslat nebo .

4. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyhledejte v seznamu Kontakty a stisk
OK zprávu ode¹lete.

Volby pro odesílání zprávy
Po napsání zprávy stisknìte Volby a zvolte Volby odeslání.

• Pro odeslání zprávy nìkolika pøíjemcùm zvolte Více pøíjemcù. Pokud jste 
nastavili odeslání zprávy pro v¹echny po¾adované pøíjemce, ode¹lete zpr
stisknutím Hotovo. Upozoròujeme, ¾e ka¾dému pøíjemci je odeslána 
samostatná zpráva.

• Chcete-li poslat zprávu pøíjemcùm uvedeným v seznamu, zvolte Poslat d
sezn.. Informace o vytváøení seznamu pøíjemcù, viz Seznamy pøíjemcù na
stranì 68.
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• Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte Profil posílání a poté vyberte 
po¾adovaný profil. Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení zpráv 
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na stranì 91.

Poznámka: Pøi odeslání zpráv pøes støedisko zpráv SMS se na displeji telefon
mù¾e zobrazit text "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla ode
telefonem na èíslo støediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená
zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o SMS sl
získáte u operátora sítì.

Psaní a odeslání zprávy el. po¹ty pøes SMS
Ne¾ mù¾ete odeslat zprávu el. po¹ty pøes SMS, musíte do telefonu ulo¾it nas
pro odeslání el. po¹ty, viz Nastavení zpráv na stranì 91. Informace o dostupn
objednání slu¾by el. po¹ty získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾b
Informace o ulo¾ení adresy el. po¹ty do seznamu Kontakty, viz Ukládání více
èísel nebo textových polo¾ek se jménem na stranì 102.

1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a Vytvoø. SMS e-mail.

2. Zadejte adresu el. po¹ty pøíjemce nebo ji vyhledejte v seznamu Kontakty
stisknìte OK.

3. Podle potøeby mù¾ete napsat pøedmìt zprávy a poté stisknout OK.

4. Napi¹te zprávu el. po¹ty. Viz Psaní textu na stranì 50. Celkový poèet zna
které je¹tì mù¾ete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu 
displeje. Poèet znakù adresy el. po¹ty a pøedmìtu zprávy je zapoèítáván d
celkového poètu znakù.

Viz rovnì¾ ©ablony na stranì 67. Není mo¾né vkládat obrázky.
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5. Pro odeslání zprávy el. po¹ty stisknìte Poslat nebo . Nemáte-li dosud 
ulo¾eno nastavení pro odeslání el. po¹ty, telefon vás vyzve k zadání tel. èísla 

ji 
l. po¹ty 
øijata 
u 

 SMS 

 

m 

dejít 

zprávy 
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serveru el. po¹ty. Stisknutím OK zprávu ode¹lete.

Poznámka: Pøi odeslání zpráv el. po¹ty pøes støedisko zpráv SMS se na disple
telefonu mù¾e zobrazit text Zpráva odeslána. Tím je indikováno, ¾e zpráva e
byla odeslána z telefonu na po¹tovní server. Neznamená to, ¾e zpráva byla p
zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách el. po¹ty získáte 
operátora sítì.

Zobrazení zprávy SMS nebo zprávy el. po¹ty a odpovìï na zprávu
nebo zprávu el. po¹ty
Po pøijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem Pøijaté
zprávy: a poètem nových zpráv.

Blikající ikona  indikuje, ¾e je pamì» pro zprávy zaplnìna. Pøed pøijímání
nové zprávy odstraòte nìkteré star¹í zprávy ve slo¾ce Pøijaté.

1. Stisknutím Ukázat novou zprávu okam¾itì zobrazíte nebo po stisknutí O
mù¾ete zprávu zobrazit pozdìji.

Otevøení zprávy pozdìji: 
Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a Pøijaté.

2. Je-li pøijato více zpráv, zvolte po¾adovanou zprávu. Nepøeètené textové 
jsou oznaèeny ikonou .

3. V prùbìhu ètení nebo zobrazování zpráv stisknìte Volby.
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Mù¾ete zvolit jednu z dostupných voleb, napø. vymazat, poslat dál nebo upravit 
zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. po¹ty nebo ji 

ven 
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ávy 
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o 
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pøejmenovat èi pøesunout do jiné slo¾ky. 

Chcete-li text zaèátku zprávy pøekopírovat do kalendáøe, kde bude nasta
jako upozornìní pro aktuální den, zvolte Kopie do kalen..

Volbou Detaily zprávy zobrazíte, je-li k dispozici, jméno a tel. èíslo odesíl
pou¾ité støedisko slu¾eb a datum a èas pøíjmu.

Pro dal¹í pou¾ití tel. èísel, adres el. po¹ty nebo internetových adres ze zpr
zvolte Pou¾ít detail.

Pøi zobrazování obrázkové zprávy mù¾ete zvolením Ulo¾it obrázek ulo¾it
obrázek do slo¾ky ©ablony.

4. Stisknìte Odpovìï, chcete-li odpovìdìt na zprávu. Abyste ponechali v 
odpovìdi text pùvodní zprávy, zvolte Pùvodní text. Pokud chcete zaèít ps
odpovìï s prázdným displejem, zvolte Prázdný displej.

Napi¹te odpovìï a poté potvrïte nebo upravte adresu el. po¹ty a pøedmì

5. Stisknutím Poslat nebo  zprávu ode¹lete na zobrazené tel. èíslo.

Slo¾ky Pøijaté a Poslané zprávy
Telefon ukládá pøíchozí textové zprávy do slo¾ky Pøijaté a odeslané zprávy d
slo¾ky Poslané zprávy v dílèím menu Textové zprávy.

Textové zprávy, které chcete odeslat pozdìji, je mo¾né ulo¾it do slo¾ky Ulo¾
polo¾ky, Mé slo¾ky nebo ©ablony.
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Slo¾ka Archív a Mé slo¾ky
Pro lep¹í organizování va¹ich zpráv mù¾ete nìkteré zprávy pøesunout do slo¾ky 

, do 

rávy a 
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volte 
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ávy a 
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 Vlo¾it 
právy 

rázku.
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Ulo¾ené polo¾ky. Pøípadnì mù¾ete pro va¹e zprávy vytvoøit vlastní slo¾ky.

V prùbìhu ètení zprávy stisknìte Volby. Zvolte Pøesunout, vyhledejte slo¾ku
které chcete pøesunout zprávy, a stisknìte Zvolit.
Pro pøidání nebo vymazání slo¾ky stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zp
Mé slo¾ky.

• Pro pøidání slo¾ky stisknìte Volby a zvolte Pøidat slo¾ku. Pokud je¹tì nem
ulo¾enu ¾ádnou slo¾ku, vytvoøte novou stisknutím Pøidat.

• Pro vymazání slo¾ky vyhledejte po¾adovanou slo¾ku, stisknìte Volby a z
Smazat slo¾ku.

©ablony
Telefon obsahuje textové ¹ablony indikované ikonou  a obrázkové ¹ablon
indikované ikonou .

Chcete-li otevøít seznam ¹ablon, stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zpr
©ablony.

• Chcete-li do psané zprávy vlo¾it textovou ¹ablonu, stisknìte Volby. Zvol
Pou¾ít ¹ablonu a zvolte ¹ablonu, kterou chcete pou¾ít.

• Chcete-li do psané textové zprávy vlo¾it obrázek, stisknìte Volby. Zvolte
obrázek a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vlo¾ení obrázku do z
stisknìte Vlo¾it. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, ¾e byl pøipojen 
obrázek. Poèet znakù, které mù¾ete vlo¾it do zprávy, závisí na velikosti ob
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Pro zobrazení textu i s obrázkem je¹tì pøed odesláním zprávy stisknìte Volby a 
zvolte Náhled.
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Seznamy pøíjemcù
Musíte-li èasto posílat zprávy urèité skupinì pøíjemcù, mù¾ete pro tyto úèel
definovat jejich seznam. Seznamy pøíjemcù mù¾ete ukládat do pamìti telef
do pamìti SIM karty. Upozoròujeme, ¾e telefon posílá zprávu samostatnì 
jednotlivým pøíjemcùm ze seznamu. To znamená, ¾e odeslání zprávy pomoc
seznamu pøíjemcù mù¾e stát více, ne¾ její odeslání jednomu pøíjemci.

Seznamy pøíjemcù pou¾ívají sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a
Seznamy pøíjemcù.

2. Chcete-li vytvoøit nový seznam a dosud ¾ádný seznam není vytvoøen, sti
Pøidat, nebo máte-li ji¾ nìjaký seznam pøíjemcù ulo¾en, stisknìte Volby 
zvolte Pøidat seznam.

Chcete-li zobrazit jména v seznamu, vyhledejte po¾adovaný seznam a 
stisknìte Ukázat.
Jestli¾e chcete seznam pøejmenovat, seznam nebo smazat, stisknìte Vol
vyberte po¾adovanou funkci.

3. Pokud v kroku 2 otevøete seznam pøíjemcù stisknutím Ukázat, mù¾ete pr
následující:

• Pro pøidání nového jména do seznamu stisknìte Pøidat a vyberte 
po¾adované jméno v seznamu Kontakty.
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• Chcete-li zobrazit kontaktní informace pøíjemce, vyberte po¾adované 
jméno, stisknìte Volby a zvolte Ukázat detaily. 
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• Pro odstranìní jména ze seznamu vyhledejte po¾adované jméno, stisk
Volby a zvolte Smazat kontakt.

Nepodaøí-li se zprávu odeslat nìkterému pøíjemci ze seznamu, bude tato zp
uvedena ve slo¾ce Nedoruèeno. Stisknutím Poslat zprávu ode¹lete znovu ne
stisknìte Volby a zvolte Odstranit seznam pro smazání seznamu Nedoruèen
Ukázat zprávu.

Poèítadlo textových zpráv
Poèítadlo textových zpráv zobrazuje poèet pøijatých a odeslaných textových
obrázkových zpráv. Obrázkové zprávy mohou být tvoøeny více ne¾ jednou zp
Mù¾ete napøíklad zobrazit pøíjemce nebo odesílatele zprávy nebo zobrazit d
zprávy. 

Multimediální zprávy
Poznámka: Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporován
operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat 
multimediální zprávy mohou pouze telefony, které nabízejí kompatibilní f
multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva mù¾e obsahovat text, jednu fotografii, zvukový klip, 
videoklip nebo prezentaci. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikos
100 kB. Je-li pøekroèena maximální velikost, telefon nemusí zprávu pøijmou
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závislosti na pou¾ívané síti vám mù¾e být doruèena zpráva obsahující pouze 
internetovou adresu, na které mù¾ete multimediální zprávu zobrazit v PC.
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Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozmìry displeje.

Funkce multimediálních zpráv pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» n
stranì 28.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹en
posílání dál nìkterých obrázkù, vyzvánìcích tónù a dal¹ího obsahu.

Poznámka: Je-li menu Povolit pøíjem multimédií nastaveno na Ano nebo
V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úèt
ka¾dá pøijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

• Obrázek: JPEG, GIF, WBMP, BMP, PNG a OTA-BMP

• Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), audio AMR a monofonické 
vyzvánìcí tóny

• Videoklipy ve formátu H.263 s velikostí obrazu SubQCIF a audiem AMR.

Telefon nemusí podporovat v¹echny variace zmiòovaných formátù souborù.
je vám doruèena zpráva, která obsahuje nepodporované elementy, mohou b
nahrazeny názvem souboru spolu s textem Formát objektu nepodporován.

Upozoròujeme, ¾e multimediální zprávy nelze pøijímat, pokud provádíte hov
spu¹tìna hra nebo jiná Java aplikace nebo je-li aktivní pøipojení pro prohlí¾e
GSM data (viz Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by na stranì 161). Pro
pøi pøíjmu multimediálních zpráv mù¾e dojít z rùzných dùvodù k chybì, 
nespoléhejte na nì zejména v naléhavých pøípadech. 
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Psaní a odeslání multimediální zprávy
Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz Nastavení pro multimediální 
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zprávy na stranì 92. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by multimedi
zpráv získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by.

1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Multimed. zprávy a Vytvoøit zprávu.

2. Napi¹te zprávu, viz Psaní textu na stranì 50.

• Chcete-li do zprávy vlo¾it soubor, stisknìte Volby, zvolte Vlo¾it a vyb
po¾adovanou volbu. Zobrazí se seznam dostupných slo¾ek v menu Ga
Otevøete slo¾ku, vyhledejte po¾adovaný soubor, stisknìte Volby a zvo
Vlo¾it. Pøipojený soubor je ve zprávì indikován názvem souboru. 

• Tento telefon podporuje odesílání a pøijímání multimediálních zpráv,
obsahují nìkolik stránek ("snímky prezentace"). Chcete-li do zprávy v
nový snímek, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it a Snímek. Ka¾dý snímek 
obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip.

• Chcete-li pøesunout textovou èást zprávy nahoru nebo dolù, stisknìt
Volby a zvolte Text nahoøe nebo Text dole.

• Obsahuje-li zpráva nìkolik snímkù, mù¾ete otevøít po¾adovaný stiskn
Volby a zvolením Pøedchozí snímek, Dal¹í snímek nebo Seznam snímk

• Chcete-li nastavit interval mezi snímky, stisknìte Volby a zvolte Èaso
snímku.

• Chcete-li vlo¾it jméno ze seznamu Kontakty, stisknìte Volby, zvolte D
volby a Vlo¾it kontakt a vyberte po¾adované jméno.
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• Chcete-li vlo¾it èíslo, stisknìte Volby, zvolte Dal¹í volby a Vlo¾it èíslo. 
Zadejte tel. èíslo nebo jej vyvolejte ze seznamu Kontakty a stisknìte OK.
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3. Pro zobrazení zprávy pøed jejím odesláním stisknìte Volby a zvolte Náhl

4. Stisknutím Poslat nebo  po¹lete zprávu, nebo stisknìte Volby a zvolt
Poslat na e-mail nebo Více pøíjemcù.

5. Zadejte tel. èíslo pøíjemce (nebo adresu el. po¹ty) nebo po¾adovaný údaj 
vyhledejte v seznamu Kontakty. Stisknutím OK pøesunete zprávu do slo¾
Odesílané, kde èeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá del¹í dobu ne¾ u textové zprávy. V pr
odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Os
funkce telefonu mù¾ete normálnì pou¾ívat. Dojde-li v prùbìhu odesílán
zprávy k pøeru¹ení pøenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za nìkolik 
Pokud se pokus o odeslání nezdaøí, zpráva zùstane ve slo¾ce Odesílané, o
se ji mù¾ete pokusit odeslat pozdìji.

Je-li menu Ulo¾it poslané zprávy nastaveno na Ano, budou odeslané zprá
ulo¾eny do slo¾ky Poslané polo¾ky, viz Nastavení pro multimediální zprá
stranì 92. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem.

Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na multimediální zprá
V prùbìhu naèítání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor 
naètení zprávy se zobrazí indikátor  a text Multimediální zpráva pøijata

Pokud indikátor  bliká, je tím indikováno zaplnìní pamìti pro multimed
zprávy, viz Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy na stranì 75.
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Funkce multimediálních zpráv pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na 
stranì 28.
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1. Stisknutím Ukázat zprávu okam¾itì zobrazíte nebo po stisknutí Odejít m
zprávu zobrazit pozdìji.

Otevøení zprávy pozdìji: Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Multimed. zprá
Pøijaté. Procházením vyhledejte po¾adovanou zprávu.

2. Stisknutím Zvolit zobrazíte zprávu. Funkce støední výbìrové klávesy se zm
závislosti na zobrazeném objektu.

• Pro odpovìï na zprávu stisknìte Odpovìï.

• Chcete-li odstranit objekt ze zprávy, stisknìte Smazat. Jinak stisknìt
Volby a vyberte Smazat zprávu.

• Pokud pøijatá zpráva obsahuje prezentaci, zobrazte ji stisknutím Pøeh

Jinak stisknìte Pøehrát pro poslech zvukového klipu nebo zobrazení 
videoklipu ze zprávy, nebo Zoom pro zmìnu velikosti zobrazení obráz
zprávy nebo Ukázat pro zobrazení vizitky nebo poznámky kalendáøe.

Pokud stisknete Volby, mohou být k dispozici nìkteré z následujících
mo¾ností:

• Smazat zprávu pro vymazání ulo¾ené zprávy.

• Odpovìdìt nebo Odpovìdìt v¹em pro napsání odpovìdi na zprávu. 
Informace o odeslání odpovìdi, viz Psaní a odeslání multimediální zpr
stranì 71.
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• Pro dal¹í pou¾ití tel. èísel, adres el. po¹ty nebo internetových adres ze zprávy 
zvolte Pou¾ít detail.
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• Pøedat na èíslo, Pøedat na e-mail nebo Více pøíjemcù pro poslání zpráv
dal¹ím pøíjemcùm.

• Upravit pro upravení vámi napsané zprávy. Viz Psaní a odeslání 
multimediální zprávy na stranì 71.

• Detaily zprávy pro zobrazení pøedmìtu, velikosti a tøídy zprávy. 

• Pøehr. prezentaci pro pøehrání prezentace pøipojené do zprávy.

• Otev. pozn. kal. nebo Otevøít vizitku pro zobrazení záznamu kalendáøe
vizitky.

Informujte se rovnì¾ o volbách v menu Galerie, viz Galerie (Menu 5) 
na stranì 133.

Slo¾ky Pøijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Ulo¾ené zprávy
Telefon ukládá pøijaté multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté v dílèím menu 
Multimed. zprávy.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou pøesunuty do slo¾k
Odesílané v dílèím menu Multimed. zprávy.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat pozdìji, je mo¾né ulo¾it do slo¾k
Ulo¾ené zprávy v dílèím menu Multimed. zprávy.

Odeslané multimediální zprávy jsou ulo¾eny do slo¾ky Poslané polo¾ky ve sl
Multimed. zprávy, je-li menu Ulo¾it poslané zprávy nastaveno na Ano, viz 
Nastavení pro multimediální zprávy na stranì 92.
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Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy
Èeká-li nová multimediální zpráva na naètení a pamì» pro zprávy je zaplnìná, 
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indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text Multim. pamì» je plná, ukáz
èekající zprávu. Chcete-li zobrazit èekající zprávu, stisknìte Ukázat. Jestli¾e
chcete zprávu ulo¾it, stisknìte Ulo¾it a vyma¾te star¹í zprávy zvolením slo¾k
poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li èekající zprávu odmítnout, stisknìte Odejít a poté Ano. Stisknete
mù¾ete zprávu zobrazit.

Vymazání zpráv
• Pøi odstraòování zpráv stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Textové zprávy a 

Odstranit zprávy.

Chcete-li vymazat v¹echny zprávy ze v¹ech slo¾ek, zvolte V¹echny zprávy
zobrazení textu Smazat v¹echny zprávy ve v¹ech slo¾kách? stisknìte Ano
Obsahují-li slo¾ky nepøeètené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovn
vymazat.

Pøi odstraòování multimediálních zpráv stisknìte Menu, zvolte Zprávy, 
Multimed. zprávy a Odstranit zprávy.

• Chcete-li vymazat v¹echny zprávy ze slo¾ky, vyhledejte po¾adovanou slo
stisknìte Ano. Obsahuje-li slo¾ka nepøeètené zprávy, telefon se zeptá, zd
chcete rovnì¾ vymazat.
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Zprávy el. po¹ty
Aplikace el. po¹ta umo¾òuje pøístup k va¹emu po¹tovnímu úètu pomocí telefonu. 

¾e být 
sílat a 
4.

28.

ící: 

nosti 

ení 

e 

ace s 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kompatibilní aplikace el. po¹ty, kterou pou¾íváte v kanceláøi nebo doma, mù
podporována funkcí el. po¹ty v telefonu. S va¹ím telefonem mù¾ete psát, po
èíst zprávy el. po¹ty. Tento telefon podporuje po¹tovní servery POP3 a IMAP

Funkce zpráv el. po¹ty pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 

Ne¾ budete moci posílat a pøijímat zprávy el. po¹ty, musíte provést následuj

• Objednat nový po¹tovní úèet nebo mít ji¾ pou¾ívaný. Informace o dostup
va¹eho po¹tovního úètu získáte od poskytovatele slu¾by el. po¹ty. 

• Nastavení vy¾adovaná pro el. po¹tu získáte od operátora sítì nebo 
provozovatele slu¾by. Informace o nastavení el. po¹ty zprávou OTA, viz 
Nastavení slu¾by zprávou OTA (Over the Air) na stranì 43. 

• Pro nastavení el. po¹ty v telefonu stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastav
zpráv a Zprávy e-mailu. Viz Nastavení el. po¹ty na stranì 94.

Psaní a odeslání zprávy el. po¹ty
Zprávu el. po¹ty mù¾ete napsat pøed pøipojením se ke slu¾bì el. po¹ty nebo s
nejprve pøipojit ke slu¾bì el. po¹ty a poté napsat zprávu.

1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, E-mail a Vytvoøit e-mail. Zobrazí se inform
po¾adavkem na vyèkání.

2. Zadejte adresu el. po¹ty pøíjemce a stisknìte OK nebo stisknìte Upravit, 
zadejte adresu el. po¹ty a stisknìte OK.
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Chcete-li vyhledat adresu el. po¹ty v aplikaci Kontakty, stisknìte Volby a zvolte 
Hledat.
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3. Podle potøeby mù¾ete napsat pøedmìt zprávy a poté stisknout OK.

Stisknete-li Volby, mù¾ete vybrat z následujících mo¾ností: editor zpráv
poslání zprávy, pøidání nového pøíjemce, pøidání pøíjemce kopie nebo skr
kopie zprávy.

4. Stisknìte Volby a zvolte Editor zpráv. Napi¹te zprávu, viz Psaní textu 
na stranì 50. Poèet znakù, které je¹tì mù¾ete do zprávy napsat, je zobra
pravém horním rohu displeje.

5. Pro odeslání zprávy stisknìte Poslat. Zvolte

• Poslat teï pro okam¾ité odeslání zprávy. Nejste-li dosud pøipojeni k ú
po¹ty, telefon nejprve sestaví spojení a poté ode¹le va¹i zprávu.

• Poslat pozdìji pro odeslání zprávy el. po¹ty pozdìji. Zpráva el. po¹ty j
ulo¾ena do slo¾ky Odesílané. Chcete-li upravit nebo pokraèovat ve ps
zprávy el. po¹ty pozdìji, mù¾ete ji ulo¾it do slo¾ky Koncepty zvolením
koncept.

Odeslání zprávy el. po¹ty pozdìji: Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a E
stisknìte Options a zvolte Send now nebo Retrieve and send.

Po odeslání zprávy se telefon zeptá, zda se chcete odpojit od slu¾by el. p
Stisknìte Yes pro odpojení, nebo No pro ponechání otevøeného spojení.
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Poznámka: Pøi odesílání zpráv el. po¹ty se na displeji telefonu mù¾e zobrazit text 
Zpráva odeslána. Tím je indikováno, ¾e zpráva el. po¹ty byla odeslána z telefonu na 
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po¹tovní server. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemce
Podrobnìj¹í informace o slu¾bách el. po¹ty získáte u operátora sítì.

Sta¾ení zpráv el. po¹ty z va¹eho úètu el. po¹ty
1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, E-mail a Vyzvednout pro naètení zpráv e

po¹ty, které byly doruèeny na vá¹ úèet el. po¹ty. Nebo:

Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a E-mail, stisknìte Options a zvolte Retri
and send, chcete-li naèíst nové zprávy a odeslat zprávy ulo¾ené ve slo¾ce
Outbox.

Je-li pamì» pro zprávy zaplnìna, vyma¾te nìkteré star¹í zprávy døíve, ne¾
pokusíte naèíst nové zprávy.

2. Telefon sestaví spojení se slu¾bou el. po¹ty. V prùbìhu naèítání zpráv el. 
do telefonu je zobrazen animovaný indikátor, zobrazující prùbìh operace

Po sta¾ení se telefon zeptá, zda se chcete odpojit od slu¾by el. po¹ty. Stis
Yes pro odpojení, nebo No pro ponechání otevøeného spojení.

3. Stisknìte Zvolit pro zobrazení nové zprávy ve slo¾ce Pøijaté nebo po stis
Zpìt ji mù¾ete zobrazit pozdìji.

Je-li pøijato více zpráv, zvolte po¾adovanou zprávu. Neotevøené zprávy js
indikovány ikonou .

Zobrazení zprávy el. po¹ty a odpovìï na zprávu el. po¹ty
1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, E-mail a Pøijaté.

2. V prùbìhu ètení zprávy stisknìte Volby.
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Mù¾ete napøíklad zobrazit detaily zvolené zprávy, oznaèit zprávu jako 
nepøeètenou, vymazat ji, odpovìdìt na ni, odpovìdìt na ni v¹em pøíjemcùm, 
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poslat ji dál nebo ji pøesunout do jiné slo¾ky. 

Nevejde-li se zpráva na první stránku, stisknìte Next pg a podívejte se n
stránku zprávy.

3. Volbou Odpovìï odpovíte na zprávu el. po¹ty. Zvolením Originální text v
do odpovìdi text pùvodní zprávy nebo zvolte Prázdný displej.

Pøi odesílání odpovìdi na zprávu el. po¹ty potvrïte nebo upravte adresu 
po¹ty a pøedmìt. Poté napi¹te svou odpovìï.

4. Pro odeslání zprávy stisknìte Poslat a zvolte Poslat teï.

Chcete-li odeslat zprávu pozdìji, stisknìte Send later. Zpráva je pøesunu
slo¾ky Outbox.

Po odeslání zprávy se telefon zeptá, zda se chcete odpojit od slu¾by el. p
Stisknìte Yes pro odpojení, nebo No pro ponechání otevøeného spojení.

Slo¾ky Pøijaté a Dal¹í slo¾ky (Koncepty, Archív, Odesílané a Posla
polo¾ky)
Telefon v menu E-mail nabízí následující slo¾ky:

• Pøijaté pro ulo¾ení zpráv el. po¹ty, které jste naèetli z úètu el. po¹ty.

• Dal¹í slo¾ky obsahuje slo¾ky: Koncepty pro ukládání nedokonèených zprá
Archiv pro organizování a ukládání zpráv el. po¹ty, Odesílané pro ukládán
neodeslaných zpráv el. po¹ty, pokud zvolíte Poslat pozdìji, viz Psaní a od
zprávy el. po¹ty na stranì 76 a Poslané polo¾ky pro ulo¾ení odeslaných zp
po¹ty.
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Odstranìní zpráv el. po¹ty
• Chcete-li vymazat zprávy el. po¹ty, stisknìte Menu, zvolte Zprávy a E-mail, 
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stisknìte Options a zvolte Delete messages.

Chcete-li vymazat v¹echny zprávy ze slo¾ky, vyhledejte po¾adovanou slo
stisknìte Ano. Pro vymazání v¹ech zpráv ve v¹ech slo¾kách vyhledejte po
V¹echny zprávy a stisknìte Ano.

Upozoròujeme, ¾e vymazáním zprávy el. po¹ty z telefonu nedojde k jejím
vymazání z po¹tovního serveru.

Chat
Poznámka: Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována
operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat zprávy c
mohou pouze telefony, které nabízejí kompatibilní funkci chatu.

Chat je zpùsob odesílání krátkých textových zpráv, které jsou posílány 
prostøednictvím protokolu TCP/IP online u¾ivatelùm (sí»ová slu¾ba). V sezna
kontaktù je zobrazeno, který kontakt je online a dostupný pro chatovou 
konverzaci. Po napsání a odeslání va¹í zprávy zùstává na displeji. Zpráva s 
odpovìdí se zobrazí nad va¹í zprávou. 

Ne¾ mù¾ete zaèít pou¾ívat funkci chat, musíte si tuto slu¾bu objednat. Infor
o dostupnosti, poplatcích a objednání slu¾by získáte od operátora sítì nebo
provozovatele slu¾by. Od nìho rovnì¾ obdr¾íte jedineèný identifikátor, heslo
nastavení pro chat.

Informace o nadefinování nastavení pro chat, viz Nastavení chat a moje úèa
stranì 115.
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Máte-li relaci chatu spu¹tìnou na pozadí, mù¾ete s telefonem provádìt jiné 
funkce. V závislosti na síti mù¾e aktivní relace chatu rychleji spotøebovávat energii 
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baterie a mù¾e být nutné telefon pøipojit k nabíjeèce.

Chat pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28.

Základní kroky pro chat
• Informace o otevøení menu chat (offline), viz Otevøení menu Chat na stra

• Informace o pøipojení ke slu¾bì chat (online), viz Pøipojení ke slu¾bì chat
odpojení se od slu¾by na stranì 83.

• Informace o zahájení relace chatu s kontaktem, viz Kontakty chatu v kap
Zahájení relace chatu na stranì 83.

Informace o vytvoøení vlastního seznamu kontaktù chatu, viz Kontakty p
chat na stranì 87.

• Informace o pøipojení se do veøejného chatu, viz Skupiny v kapitole Zahá
relace chatu na stranì 83.

Informace o pøipojení se ke skupinì chatu prostøednictvím úvodní zprávy
Pøijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu na stranì 85.

Informace o vytvoøení vlastních skupin chatu, o pøipojení se nebo odstra
veøejné skupiny, viz Skupiny na stranì 89.

• Informace o upravení vlastních údajù, viz Upravení vlastních informací n
stranì 87.

• Informace o vyhledávání u¾ivatelù a skupin, viz Hledání v kapitole Zaháj
relace chatu na stranì 83.
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• Informace o ètení zprávy v nové relaci chatu, viz Ètení chatové zprávy na 
stranì 85.
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• Informace o psaní a poslání zprávy v prùbìhu aktivního chatu, viz Úèast 
chatové konverzaci na stranì 86.

• Chcete-li zobrazit, pøejmenovat nebo vymazat ulo¾enou chatovou konve
zvolte Ulo¾ené konverz. v menu Chat.

• Informace o zablokování/odblokování kontaktù, viz Blokování a odbloko
zpráv na stranì 88.

• Informace o odpojení se od slu¾by chatu, viz Pøipojení ke slu¾bì chatu a 
odpojení se od slu¾by na stranì 83.

Otevøení menu Chat
Chcete-li v offline re¾imu otevøít menu Chat, stisknìte Menu, zvolte Zprávy
Chat. Mù¾ete zvolit

• Pøihlásit pro pøipojení ke slu¾bì chatu.

Informace o nastavení telefonu, aby se po otevøení menu Chat automati
pøipojil ke slu¾bì chatu, viz Pøipojení ke slu¾bì chatu a odpojení se od slu
stranì 83.

• Ulo¾ené konverz. pro zobrazení, odstranìní nebo pøejmenování konverza
chatu, která byla v prùbìhu chatu ulo¾ena. Po pøipojení se ke slu¾bì chat
mù¾ete rovnì¾ zvolit Ulo¾ené konverz..

• Nastavení spojení, chcete-li upravit nastavení potøebná pro pøipojení k f
chat a úèast. Viz Nastavení chat a moje úèast na stranì 115. Po pøipojen
slu¾bì chatu mù¾ete rovnì¾ zobrazit Nastavení spojení.
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Pøipojení ke slu¾bì chatu a odpojení se od slu¾by
Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì chatu, otevøete menu Chat (zvolte slu¾bu chatu, 

obrazí 

lte 

vánek 
bo 

 
t.
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kterou chcete pou¾ít) a zvolte Pøihlásit. Po úspì¹ném pøipojení telefonu se z
text Pøihlá¹eno.

Tip: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po otevøení menu Chat 
automaticky pøipojil ke slu¾bì chatu, pøipojte se ke slu¾bì chatu, zvo
Moje nastavení, Automatické pøihlá¹ení a Pøi spu¹tìní chatu.

Chcete-li se odpojit od slu¾by chatu, zvolte Odhlásit.

Zahájení relace chatu
Otevøete menu Chat a pøipojte se ke slu¾bì chatu. Mù¾ete zvolit

• Konverzace pro zobrazení seznamu nových a pøeètených zpráv nebo poz
chatu v prùbìhu aktivní relace chatu. Vyhledejte po¾adovanou zprávu ne
uvítání a stisknutím Otevøít pøeètìte zprávu.

 indikuje nové a  pøeètené chatové zprávy.

 indikuje nové a  pøeètené chatové skupiny.

 indikuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou li¹it v závislosti na slu¾bì chatu.

• Kontakty chatu obsahuje kontakty, které jste pøidali z kontaktù v pamìti
telefonu. Vyhledejte kontakt, se kterým chcete chatovat, a stisknìte Cha

Nová zpráva pøijatá od kontaktu je indikována ikonou .

 indikuje online a  offline kontakty v pamìti kontaktù telefonu.
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 indikuje blokovaný kontakt, viz Blokování a odblokování zpráv na 
stranì 88.

ì 87.
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Ikony se mohou li¹it v závislosti na slu¾bì chatu.

Informace o pøidání kontaktù do seznamu, viz Kontakty pro chat na stran

• Skupiny a Veøejné skupiny. Zobrazí se seznam odkazù k veøejným skupiná
které poskytuje operátor sítì nebo provozovatel slu¾by. Chcete-li zahájit
chatu se skupinou, vyhledejte skupinu a stisknìte Pøipojit. Zadejte svou 
pøezdívku, kterou budete pou¾ívat pøi konverzaci. Po úspì¹ném pøihlá¹en
skupinové konverzace se na displeji zobrazí Pøipojení ke skupinì: a název
skupiny. Informace o vytvoøení soukromé skupiny, viz Skupiny na stranì 

• Hledání a zvolte U¾ivatelé nebo Skupiny pro vyhledání dal¹ích u¾ivatelù 
nebo veøejných skupin v síti.

• Pokud zvolíte U¾ivatelé, mù¾ete vyhledat u¾ivatele podle tel. èísla, 
pøezdívky, adresy el. po¹ty nebo jména.

• Jestli¾e zvolíte Skupiny, mù¾ete vyhledat skupinu podle èlena skupiny
názvu skupiny, tématu èi identifikátoru.

Chcete-li zahájit relaci chatu s nalezeným u¾ivatelem nebo skupinou, 
vyhledejte u¾ivatele nebo skupinu, stisknìte Volby a zvolte Chat nebo Pø
ke skupinì.

• Informace o zahájení relace chatu z menuKontakty, viz Zobrazení objedn
kontaktù na stranì 108.
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Pøijmutí nebo odmítnutí pozvánky k chatu
Jste-li v pohotovostním re¾imu pøipojeni ke slu¾bì chatu a je-li vám doruèena 
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pozvánka k chatu, zobrazí se Obdr¾eno nové pozvání. Stisknutím Èíst pozvá
zobrazíte.

Je-li pøijato více pozvánek, zobrazí se text Nová obdr¾ená pozvání: následov
poètem pøijatých pozvánek. Stisknìte Èíst, vyhledejte po¾adovanou pozván
stisknìte Otevøít. 

• Pro pøipojení se ke konverzaci v soukromé skupinì stisknìte Pøijmout. Za
svou pøezdívku, kterou budete pou¾ívat pøi konverzaci. Po úspì¹ném pøih
do skupinové konverzace se na displeji zobrazí Pøipojení ke skupinì:  a ná
skupiny.

• Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stisknìte Volby a zvolte 
Odmítnout nebo Smazat.

Ètení chatové zprávy
Pokud v pohotovostním re¾imu, jste-li pøipojeni ke slu¾bì chatu, pøijmete zp
od osoby, která není èlenem konverzace, zobrazí se Nová okam¾itá zpráva. 
Stisknutím Èíst ji zobrazíte.

• Je-li pøijato více zpráv, zobrazí se text Nové okam¾ité zprávy: následovan
poètem pøijatých zpráv. Stisknìte Èíst, vyhledejte po¾adovanou zprávu a
stisknìte Otevøít.

Nové zprávy pøijaté v prùbìhu aktivní relace chatu jsou uchovány ve slo¾ce 
Konverzace v menu Chat. Pochází-li zpráva od osoby, její¾ informace nejsou
ulo¾eny v seznamu kontaktù v menu Kontakty chatu, zobrazí se identifikáto
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odesílatele. Jestli¾e je kontaktní informace nalezena v pamìti telefonu pro 
kontakty a telefon ji rozpozná, zobrazí se jméno odesílatele. Chcete-li ulo¾it nový 
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kontakt do pamìti telefonu, stisknìte Volby a zvolte

• Ulo¾it kontakt a zadejte jméno osoby.

• Pøidat ke kont. a zvolte kontakt, ke kterému chcete pøidat detail, a stiskn
Pøidat.

Úèast v chatové konverzaci
Chcete-li zahájit chatovou komunikaci nebo se k nìkteré pøipojit, stisknìte 
nebo zaènìte psát text.

Tip: Pokud v prùbìhu relace chatu pøijmete novou zprávu od osoby, k
není v aktuální chatové konverzaci, zobrazí se v horní èásti displeje 
indikátor .

Napi¹te svou zprávu a stisknutím Poslat nebo  ji ode¹lete. Pokud stiskne
Volby, mohou být k dispozici nìkteré z následujících mo¾ností.

• Ukázat konverzaci pro zobrazení probíhající chatové konverzace. Chcete
ulo¾it chatovou konverzaci, stisknìte Ulo¾it a zadejte název konverzace.

• Ulo¾it kontakt, viz Ètení chatové zprávy na stranì 85.

• Pøidat ke kont., viz Ètení chatové zprávy na stranì 85.

• Èlenové skupiny pro zvolení èlenù zvolené soukromé skupiny. Mo¾nost je
zobrazena jen v pøípadì, ¾e máte vytvoøenou skupinu.

• Blokovat kontakt, chcete-li blokovat zprávy od kontaktu, se kterým práv
chatujete.
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• Uzavøít konver. pro ukonèení probíhající konverzace.

• Slovník, viz Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu na stranì 52.
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Upravení vlastních informací
Otevøete menu Chat a pøipojte se ke slu¾bì chatu. Zvolte Moje nastavení pr
zobrazení nebo upravení informací o va¹í úèasti nebo va¹í pøezdívky. Zvolte 
Dostupnost a Pro v¹echny nebo Pro kontakty (nebo Zdát se offline). Tak bude
pøipojení ke slu¾bì chatu v¹em u¾ivatelùm chatu nebo pouze kontaktùm ze
seznamu chatu zobrazeni jako online nebo offline. Indikátor  pøedstavuj
jste online, a  ¾e vá¹ online stav není ostatním ukázán.

Kontakty pro chat
Mù¾ete pøidávat kontakty do seznamu kontaktù chatu.

Pøipojte se ke slu¾bì chatu, zvolte Kontakty chatu, stisknìte Volby a zvolte 
kontakt. Zvolte

• Zadat ident. ruènì a zadejte identifikátor u¾ivatele.

• Hledat na serveru, chcete-li vyhledat u¾ivatele chatu; viz Hledání a U¾iva
sekci Zahájení relace chatu na stranì 83.

• Z kontaktù, chcete-li pøidat kontakt z pamìti kontaktù telefonu.

• Kopír. ze serveru, chcete-li kopírovat kontakt ze seznamu kontaktù na se
provozovatele slu¾by. Na displeji telefonu se zobrazí Hledám sezn. konta
Seznam kontaktù otevøete zvolením Otevøít. Oznaèením pøidáte kontakt
zru¹ením oznaèení jej odeberete. Po oznaèení v¹ech kontaktù stisknìte 
Hotovo.
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Nemáte-li pøidány ¾ádné kontakty, telefon se zeptá Seznam kontaktù prázdný. 
Kopírovat kontakty ze serveru? a poté mù¾ete zvolit a pøidat kontakty ze sítì. Po 
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pøidání kontaktù a zobrazení potvrzovací informace stisknìte OK.

Chcete-li zahájit chat, stisknìte Chat, nebo Otevøít, pokud od kontaktu má
novou zprávu. Stisknìte Volby a zvolte

• Kontaktní info, chcete-li zobrazit detaily zvoleného kontaktu. Informace
upravení detailù, viz Upravení nebo odstranìní detailù v kontaktech v m
Kontakty (menu 3) na stranì 105.

• Upravit jméno a upravte jméno kontaktu.

• Blokovat kontakt (nebo Odbl. kontakt) pro zablokování (nebo odblokován
pøíjmu zpráv od zvoleného kontaktu.

• Pøidat kontakt, chcete-li pøidat nový kontakt z pamìti telefonu.

• Odstranit kontakt, chcete-li odebrat kontakt ze seznamu kontaktù pro ch

• Kopír. na server pro zkopírování kontaktù ze seznamu kontaktù okam¾itý
zpráv na server.

• Ohlá¹. dostupnosti pro zvolení osob ze seznamu kontaktù okam¾itých zpr
kterých chcete pøijímat ohlá¹ení dostupnosti.

Blokování a odblokování zpráv
Pøipojte se ke slu¾bì chatu a zvolte Konverzace nebo Kontakty chatu. V sezn
kontaktù zvýraznìte kontakt, od kterého chcete blokovat zprávy. Stisknìte V
zvolte Blokovat kontakt a stisknìte OK. 
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Chcete-li odblokovat zprávy, pøipojte se ke slu¾bì chatu a zvolte Seznam 
blokování. Vyhledejte kontakt, jeho¾ zprávy chcete odblokovat, a stisknìte 
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Odblokuj.

Zprávy mù¾ete rovnì¾ odblokovat ze seznamu kontaktù, viz Kontakty pro ch
stranì 87.

Skupiny
Pro relaci chatu mù¾ete vytvoøit vlastní skupiny nebo pou¾ít veøejné skupiny
poskytované provozovatelem slu¾by. Soukromé skupiny existují pouze v prù
aktivní relace chatu. Do soukromé skupiny mù¾ete pøidat pouze kontakty, kt
jsou ve va¹em seznamu kontaktù a jsou tedy i v pamìti telefonu pro kontakt
Ulo¾ení jmen a tel. èísel (Pøidat kontakt) na stranì 101.

Veøejné skupiny
Mù¾ete si ulo¾it odkaz na veøejnou skupinu, kterou mù¾e spravovat vá¹ 
provozovatel slu¾by. Pøipojte se ke slu¾bì chatu, zvolte Skupiny a Veøejné sk
Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a stisknìte Pøipojit. Nejste-l
skupinì, zadejte svou pøezdívku do dané skupiny. Stisknete-li Volby, mù¾ete
Smazat skupinu pro odstranìní skupiny ze seznamu skupin, nebo Hledat sku
pro vyhledání skupiny podle èlena skupiny nebo názvu skupiny, tématu èi 
identifikátoru.

Vytvoøení soukromé skupiny
Pøipojte se ke slu¾bì chatu, zvolte Skupiny a Vytvoøit skupinu. Zadejte název
skupiny a svou pøezdívku, kterou chcete ve skupinì pou¾ívat. Do jiné skupin
mù¾ete pou¾ít jinou pøezdívku. Zobrazí se seznam kontaktù. Oznaèením jme
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seznamu kontaktù je pøidejte do seznamu soukromé skupiny, nebo je zru¹ením 
oznaèení odeberte ze seznamu.
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Novým èlenùm pøidaným do skupiny musíte poslat pozvánku. Po zobrazení 
Pozvání: napi¹te text pozvánky.

Zvolit mù¾ete pouze online kontakty z pamìti telefonu pro kontakty, indiko
ikonou . Offline kontakty jsou indikovány ikonou . Kontakty, které ne
seznamu vysvícené, nemù¾ete pøidat.

Ikony se mohou li¹it v závislosti na slu¾bì okam¾itých zpráv.

Hlasové zprávy
Hlasová schránka je sí»ová slu¾ba, kterou budete zøejmì muset objednat. 
Podrobnìj¹í informace a tel. èíslo hlasové schránky získáte u poskytovatele 

Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Hlasové zprávy. Zvolte

• Poslech hlasových zpráv pro volání va¹í hlasové schránky na tel. èísle, kte
ulo¾eno v menu Èíslo hlasové schránky.

Máte-li pro telefon k dispozici dvì tel. linky (sí»ová slu¾ba), má ka¾dá tel
vlastní èíslo hlasové schránky, viz Nastavení volání na stranì 126.

• Èíslo hlasové schránky pro zadání, hledání nebo upravení èísla va¹í hlaso
schránky; stisknutím OK jej ulo¾te.

Je-li slu¾ba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové
zprávy. Stisknutím Poslech vytoèíte èíslo va¹í hlasové schránky.
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Tip:  Podr¾ení stisknutého tlaèítka  pøi zavøeném panelu klávesnice 
volá va¹i hlasovou schránku. Je-li panel klávesnice otevøený, podr¾te 
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stisknuté odpovídající tlaèítko èíslice.

Informaèní zprávy
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøíjem zpráv rùzného zamìøení od operátora 
(napøíklad zprávy o poèasí nebo dopravní situaci). Informace o dostupných 
tématech a odpovídající èísla témat získáte u poskytovatele slu¾eb.

Nastavení zpráv
Nastavení zpráv ovlivní odesílání, pøijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. po¹ty posílané pøes SM
1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv, Textové zprávy a Profil 

posílání.

2. Je-li va¹í SIM kartou podporováno více souborù profilù zpráv, zvolte 
po¾adovaný soubor.

• Zvolte Èíslo støediska zpráv pro ulo¾ení tel. èísla støediska zpráv, potøebn
pro odesílání textových zpráv. Toto èíslo získáte od va¹eho poskytovatele
slu¾eb. 

• Zvolte Zprávy odeslány jako a vyberte typ zprávy: Text, E-mail, Paging ne
Fax.

• V polo¾ce Platnost zprávy zvolte dobu, po kterou se má sí» pokou¹et doru
va¹i zprávu.



92

• U zprávy typu Text zvolte Standardní èíslo pøíjemce. Zde ulo¾íte výchozí èíslo 
pro odesílání zpráv pro tento profil.
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U zpráv typu E-mail zvolte E-mailový server. Zde ulo¾íte èíslo serveru el. 

• V polo¾ce Výpisy doruèených zpráv mù¾ete odeslat po¾adavek do sítì, ab
zasílala potvrzení o doruèení zpráv (sí»ová slu¾ba).

• Zvolte Pou¾ít GPRS a poté Ano, pro nastavení GPRS jako preferovaného n
pro zprávy SMS. Nastavte rovnì¾ Spojení GPRS na V¾dy online, viz (E)GP
stranì 124.

• Zvolením Odpovìï pøes stejné støedisko umo¾níte pøíjemci va¹í zprávy, ab
poslal odpovìï pøes stejné støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba).

• Chcete-li zmìnit zvolený profil posílání zpráv, zvolte Pøejmenovat profil 
posílání. Soubory profilù zpráv jsou zobrazeny pouze v pøípadì, ¾e va¹e S
karta podporuje více ne¾ jeden soubor.

Nastavení pøepisování zpráv
Je-li pamì» pro textové zprávy plná, telefon nemù¾e pøijímat ani odesílat no
zprávy. Telefon v¹ak mù¾ete nastavit tak, aby automaticky nahradil star¹í te
zprávy ve slo¾kách Pøijaté a Poslané zprávy novými zprávami.

Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv a Textové zprávy. Zvolte bu
Pøepisovat v pøijatých nebo Pøepisovat v poslaných zprávách a Povoleno.

Nastavení pro multimediální zprávy
Od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by mù¾ete pøijmout nastavení spo
pro multimediální zprávy v podobì zprávy OTA. Informace o pøíjmu nastaven
zprávì OTA, viz Nastavení slu¾by zprávou OTA (Over the Air) na stranì 43.
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Zadání informací o nastavení manuálnì
Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv a Multimed. zprávy. Zvolte
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• Ulo¾it poslané zprávy. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané 
multimediální zprávy do slo¾ky Poslané polo¾ky, zvolte Ano. Zvolíte-li Ne
nebudou odeslané zprávy ukládány.

• Výpisy doruèených zpráv - mù¾ete vy¾ádat v síti, aby vám byl zaslán výpi
doruèení va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba).

• Zmen¹it obraz. Mù¾ete definovat velikost obrazu vkládaného do multime
zprávy.

• Standardní èasování snímkù pro nastavení èasování snímkù obsa¾ených 
multimediálních zprávách.

• Povolit pøíjem multimédií. Zvolte Ne, Ano nebo V domácí síti. 
Zvolíte-li V domácí síti, nemù¾ete mimo domovskou sí» pøijímat multime
zprávy.

• Pøíchozí multimediální zprávy. Zvolte Vyvolat pro nastavení telefonu, ab
automaticky naèítal novì pøijaté multimediální zprávy, nebo Odmítnout,
nechcete multimediální zprávy pøijímat.

• Nastavení spojení. Definuje nastavení spojení pro naèítání multimediáln
zpráv. Nejprve zvolte Aktivní nastavení multimédií a aktivujte soubor, do
kterého chcete ulo¾it nastavení. Zvolte Upravit aktivní nast. multimédií a
upravte aktivní nastavení.

Postupnì vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potøebné hodnoty. 
Informace o nastavení získáte od operátora sítì nebo provozovatele slu¾
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• Povolit reklamy. Mù¾ete povolit nebo odmítnout pøijímání reklamy. Toto 
nastavení není zobrazeno, pokud je volba Povolit pøíjem multimédií nastavena 
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na Ne.

Nastavení el. po¹ty
Od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by mù¾ete pøijmout nastavení el. p
podobì zprávy OTA. Informace o pøíjmu nastavení ve zprávì OTA, viz Nastav
slu¾by zprávou OTA (Over the Air) na stranì 43.

Zadání informací o nastavení manuálnì
Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv a Zprávy e-mailu. 

• Nejprve zvolte Aktivní nastavení e-mailu a aktivujte soubor, do kterého c
ulo¾it nastavení. Zvolte Upravit aktivní nastavení e-mailu a upravte akti
nastavení.

Postupnì vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potøebné hodnoty. 
Po¾adované hodnoty nastavení získáte od operátora sítì nebo provozova
slu¾by el. po¹ty.

• Název schránky. Zadejte název, který bude pou¾it jako název schránk
Mù¾ete pou¾ít libovolný název.

• Adresa e-mailu. Napi¹te svou adresu el. po¹ty.

• Mùj název. Zadejte své jméno nebo pøezdívku. Bude zobrazeno va¹e jm
adresa el. po¹ty. 

• Odchozí (SMTP) server. Zadejte adresu po¹tovního serveru. 
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• Typ pøíchozího serveru. V závislosti na pou¾ívaném typu po¹tovního 
systému zvolte buï POP3 nebo IMAP4. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte 
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IMAP4. Zmìnou typu serveru dojde rovnì¾ ke zmìnì èísla portu pøích
po¹ty.

• Pokud jako typ serveru zvolíte POP3, budou zobrazeny mo¾nosti Pøích
(POP3) server, Jméno u¾ivatele POP3 a Heslo POP3. Pokud jako typ ser
zvolíte IMAP4, budou zobrazeny mo¾nosti Pøíchozí (IMAP4) server, Jm
u¾ivatele IMAP4 a Heslo IMAP4. Zadejte adresu po¹tovního serveru p
pøíchozí zprávy, a u¾ivatelské jméno a heslo pro pøístup k po¹tovnímu
Nemáte-li definovány polo¾ky Jméno u¾ivatele SMTP nebo Heslo SMT
po¹tovní server místo nich pou¾ije u¾ivatelské jméno a heslo POP3/IM

• Jiné nastavení a zvolte:

• Pøipojit podpis. Mù¾ete definovat podpis, který bude automaticky 
na konec va¹í psané zprávy el. po¹ty.

• Pou¾ít autorizaci SMTP. Vy¾aduje-li vá¹ provozovatel slu¾by autor
pro odesílání zpráv el. po¹ty, zvolte Ano. V tomto pøípadì musíte r
definovat své Jméno u¾ivatele SMTP a Heslo SMTP.

• Jméno u¾ivatele SMTP. Zadejte u¾ivatelské jméno pro odchozí po¹
které získáte od va¹eho provozovatele slu¾by.

• Heslo SMTP. Zadejte heslo, které chcete pou¾ít pro ochozí po¹tu.

• Odchozí (SMTP) port. Zadejte èíslo portu po¹tovního serveru urèen
pro odesílání zpráv. Nejbì¾nìj¹í hodnota je 25.



96

Pokud zvolíte jako typ serveru POP3, budou k dispozici následující 
mo¾nosti: 
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• Pøíchozí (POP3) port. Zadejte èíslo portu, které získáte od va¹eho 
provozovatele slu¾by.

• Odpovìdìt na adresu. Zadejte adresu el. po¹ty, na kterou budou po
odpovìdi.

• Zabezpeèené pøihlá¹ení. Vy¾aduje-li va¹e pøipojení zabezpeèené 
pøihlá¹ení, zvolte Zabezpeèené pøihlá¹ení zapnuto. Jinak jej necht
Zabezpeèené pøihlá¹ení vypnuto. V pøípadì pochybností kontaktu
va¹eho provozovatele slu¾by. Pou¾ití kódovaného pøihlá¹ení zvy¹u
zabezpeèení pro u¾ivatelská jména a hesla. Nezvy¹uje zabezpeèen
vlastní spojení.

• Naèíst e-maily. Zadejte maximální poèet zpráv el. po¹ty, které bud
najednou naèteny.

• Nastavení spojení SMTP, chcete-li definovat nastavení spojení pro
odchozí zprávy el. po¹ty. Viz Ruèní zadání informací o nastavení s
na stranì 161.

• Nastavení spojení POP3 pro definování nastavení pøipojení pro pøí
zprávy el. po¹ty. Viz Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by na
stranì 161.

Postupnì vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potøebné hod
Nastavení získáte od svého operátora.
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Pokud zvolíte jako typ serveru IMAP4, budou k dispozici následující 
mo¾nosti:
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• Pøíchozí (IMAP4) port. Zadejte èíslo portu, které získáte od va¹eho
provozovatele slu¾by.

• Odpovìdìt na adresu. Zadejte adresu el. po¹ty, na kterou budou po
odpovìdi.

• Naèíst e-maily. Zadejte poèet zpráv el. po¹ty, které budou najedno
naèteny.

• Zpùsob naètení. Zvolte Nejnovìj¹í, pokud chcete naèíst v¹echny n
pøijaté zprávy el. po¹ty, nebo zvolte Nejn. nepøeètené, jestli¾e chce
naèíst pouze dosud nepøeètené zprávy el. po¹ty.

• Nastavení spojení SMTP, chcete-li definovat nastavení spojení pro
odchozí zprávy el. po¹ty. Viz Ruèní zadání informací o nastavení s
na stranì 161.

• Nastavení spojení IMAP4 pro definování nastavení pøipojení 
po¾adovaného pro pøíchozí zprávy el. po¹ty. Viz Ruèní zadání infor
nastavení slu¾by na stranì 161.

Postupnì vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potøebné hod
Nastavení získáte od svého operátora.

Nastavení velikosti písma
Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, stisknìte Menu, zv
Zprávy, Nastavení zpráv, Jiná nastavení a Velikost písma.
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Pøíkazy slu¾by
Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Pøíkazy slu¾by. Zadejte a ode¹lete va¹emu 
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poskytovateli slu¾by po¾adavky týkající se slu¾by (známé jako pøíkazy USSD
napøíklad pøíkazy pro aktivace sí»ových slu¾eb.

■ Výpis volání (Menu 2)
Telefon registruje tel. èísla nepøijatých, pøijatých a volaných 
èísel a pøibli¾nou délku va¹ich hovorù.

Telefon registruje nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e sí» podporuj
funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté slu¾bami sítì.

Pokud v menu Nepøijaté hovory, Pøijaté hovory a Volaná èísla stisknete Volb
mù¾ete napøíklad zobrazit datum a èas hovoru, upravit nebo vymazat tel. èí
seznamu, ulo¾it èíslo do seznamu Kontakty nebo na tel. èíslo odeslat zprávu

Seznamy posledních hovorù
Stisknìte Menu, zvolte Výpis volání a poté

• Nepøijaté hovory pro zobrazení posledních a¾ 10 tel. èísel, ze kterých se k
nìkdo pokou¹el dovolat (sí»ová slu¾ba). Èíslo pøed tel. èíslem (nebo jmén
indikuje poèet pokusù o zavolání od tohoto volajícího.

Tip: Je-li zobrazeno upozornìní na nepøijaté hovory, otevøete 
stisknutím Seznam seznam tel. èísel. Vyberte èíslo, které chcete
vytoèit, a stisknìte .
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• Pøijaté hovory pro zobrazení a¾ 10 posledních tel. èísel, ze kterých se vám 
nìkdo dovolal (sí»ová slu¾ba).
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• Volaná èísla pro zobrazení a¾ 20 posledních tel. èísel, která jste volali neb
vytáèeli. Viz rovnì¾ Opakované vytáèení posledního èísla na stranì 46.

• Smazat seznamy posled. hovorù pro smazání seznamù posledních hovorù
Zvolte, zda chcete vymazat v¹echna tel. èísla ve v¹ech seznamech posled
hovorù nebo pouze èísla v jednotlivých seznamech nepøijatých, pøijatých
volaných èísel. Tuto operaci nelze vrátit zpìt.

Mìøièe a èítaèe
Poznámka: Skuteèná èástka, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ovýc
slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, poplatc

Stisknìte Menu, zvolte Výpis volání a poté Mìøièe a èítaèe. Zvolte

• Délka hovorù. Vyberte zobrazení pøibli¾ného trvání va¹ich pøíchozích a 
odchozích hovorù v hodinách, minutách a vteøinách. Pro vynulování mìø
vy¾adován bezpeènostní kód.

Máte-li pro telefon k dispozici dvì tel. linky (sí»ová slu¾ba), má ka¾dá tel
vlastní mìøièe trvání hovorù. Zobrazeny jsou mìøièe zvolené tel. linky. Vi
Nastavení volání na stranì 126.

• Èítaè dat GPRS. Zvolte, zda chcete zobrazit mno¾ství pøijatých nebo 
odeslaných dat pøi poslední relaci, pøijatých a odeslaných dat celkem neb
chcete vynulovat èítaèe. Pro vymazání èítaèù je vy¾adován bezpeènostní
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• Mìøiè GPRS spojení. Zkontrolujte dobu trvání posledního GPRS spojení nebo 
celkovou dobu GPRS spojení. Mìøièe mù¾ete rovnì¾ vynulovat. Pro vynulování 
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mìøièù je vy¾adován bezpeènostní kód.

■ Kontakty (Menu 3)
Jména a tel. èísla (kontakty) mù¾ete ukládat do pamìti telefonu 
i do pamìti SIM karty.

• Do pamìti telefonu je mo¾né ulo¾it a¾ 500 jmen s tel. èísly a textovými 
poznámkami. K nìkolika jménùm mù¾ete rovnì¾ ulo¾it obrázek. Poèet jm
které je mo¾né skuteènì ulo¾it, závisí na délce jmen a na poètu a délce te
a textových poznámek.

Kontakty pou¾ívají sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28.

• Telefon podporuje SIM karty, do kterých je mo¾né ulo¾it a¾ 250 jmen a te
èísel. Jména a tel. èísla ulo¾ená v pamìti SIM karty jsou indikována ikono

.

V dynamických kontaktech (Stav pøítomnosti) mù¾ete uvést stav svojí úèast
u¾ivatele s kompatibilními pøístroji, kteøí mají pøístup k této slu¾bì a kteøí si
informaci vy¾ádají. Stav úèasti kteréhokoli kontaktu, který máte objednán, m
zobrazit v menu Jména úèastníkù a v detailním zobrazení jména v seznamu
Kontakty.



101

Volba nastavení pro kontakty
Stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Nastavení. Zvolte
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• Pou¾ívaná pamì» pro zvolení pamìti (v SIM kartì nebo telefonu), kterou c
pou¾ít pro va¹e kontakty. Chcete-li pou¾ívat jména a tel. èísla z obou pam
pro kontakty, zvolte Telefon a SIM. V takovém pøípadì budou jména a èís
ukládána do pamìti telefonu.

• Ukázat Kontakty pro zvolení zpùsobu zobrazení jmen, tel. èísel a obrázkù
seznamu kontaktù.

• Stav pamìti pro zobrazení stavu jednotlivých pamìtí pro ukládání konta

Ulo¾ení jmen a tel. èísel (Pøidat kontakt)
Jména a tel. èísla budou ulo¾ena do pou¾ívané pamìti, viz Volba nastavení p
kontakty vý¹e.

1. Stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Pøidat kontakt.

2. Zadejte po¾adované jméno a stisknìte OK. Viz Pou¾ití tradièního zadává
textu na stranì 54.

3. Zadejte telefonní èíslo a stisknìte OK. Informace o zadávání èísel, viz Vol
stranì 45.

4. Po ulo¾ení jména a èísla stisknìte Hotovo.

Tip: Rychlé ulo¾ení: V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo a stis
Ulo¾it. Zadejte jméno, stisknìte tlaèítko OK a Hotovo.
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Ukládání více tel. èísel nebo textových polo¾ek se jménem
Do interní pamìti pro kontakty mù¾ete ke ka¾dému jménu ulo¾it rùzné typy tel. 
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èísel a nìkolik krátkých textových poznámek.

První ulo¾ené tel. èíslo je automaticky nastaveno jako výchozí èíslo a je indik
rámeèkem okolo indikátoru typu èísla, napøíklad . Po zvolení jména ze 
seznamu Kontakty, napøíklad pøi volání, je pou¾ito výchozí èíslo (pokud nezv
jiné tel. èíslo).

1. Zajistìte, aby pou¾itá pamì» byla nastavena na Telefon nebo Telefon a SI
Volba nastavení pro kontakty na stranì 101.

2. Pro otevøení seznamu jmen a tel. èísel stisknìte v pohotovostním re¾imu
joystick dolù.

3. Vyhledejte jméno ulo¾ené v interní pamìti pro kontakty, ke kterému chc
pøidat nové tel. èíslo nebo textovou poznámku, a stisknìte Detaily.

4. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat èíslo nebo Pøidat detail.

5. Chcete-li pøidat èíslo nebo detail, zvolte nìkterý typ èísla nebo textu.

• Pokud zvolíte typ textu Ident. u¾ivatele:

Zvolte Hledání pro vyhledání identifikátoru podle tel. èísla nebo adre
po¹ty na serveru operátora nebo provozovatele slu¾by. Musíte být pøi
ke slu¾bì zji¹»ování úèasti. Viz Moje úèast na stranì 105. Je-li naleze
pouze jeden identifikátor, bude automaticky ulo¾en. Jinak mù¾ete 
identifikátor u¾ivatele ulo¾it po stisknutí Volby a zvolení Ulo¾it.

Chcete-li zadat identifikátor, zvolte Zadat ident. ruènì. Zadejte 
identifikátor a stisknutím OK jej ulo¾te.



103

Pro zmìnu typu èísla nebo textu zvolte v seznamu voleb Zmìnit typ. 
Upozoròujeme, ¾e není mo¾né zmìnit typ identifikátoru, pokud je uveden v 
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seznamu Kontakty chatu nebo Jména úèastníkù.

Chcete-li nastavit zvolené tel. èíslo jako výchozí èíslo, zvolte Jako výchoz

6. Zadejte tel. èíslo nebo text a stisknutím OK je ulo¾te.

7. Pro návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte Zpìt a poté Odejít.

Pøidání obrázku ke jménu nebo tel. èíslu v seznamu kontak
Ke jménu nebo tel. èíslu ulo¾enému v interní pamìti pro kontakty telefonu m
pøidat obrázek v podporovaném formátu.

V pohotovostním re¾imu stisknìte joystick dolù, vyhledejte po¾adované jmé
èíslo) a stisknìte Detaily. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat obraz. Otevøe se se
slo¾ek z menu Galerie. Vyhledejte po¾adovaný obrázek, stisknìte Volby a zv
Ulo¾it do kontaktù. 

Hledání kontaktu
1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Hledat nebo

stisknìte joystick dolù.

2. Do pøekryvného okna mù¾ete zadat první písmena jména, které chcete n

Stisknutím joysticku nahoru nebo dolù procházejte seznamem jmen a 
stisknutím joysticku doprava a doleva pohybujte kurzorem v pøekryvném

3. Vyhledejte po¾adovaný kontakt a stisknìte Detaily. Procházejte zobraze
detaily zvoleného kontaktu.
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Objednané kontakty jsou zobrazovány v závislosti na volbì Ukázat Kontakty v 
menu Volba nastavení pro kontakty na stranì 101. Je zobrazen buï pouze 
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indikátor pøítomnosti nebo indikátor pøítomnosti, osobní logo a zpráva o
Stisknutím Detaily zobrazíte v¹echny dynamické informace.

Tip: Pro rychlé zobrazení urèitého jména s výchozím èíslem pøi zav
panelu klávesnice podr¾te pøi procházení seznamem Kontakty na 
oznaèeném urèitém jménì stisknuté tlaèítko . 

Chcete-li zobrazit celou zprávu o stavu, stisknìte pøi procházení seznamem
kontaktù Detaily a podr¾te stisknuté tlaèítko .

Odstraòování kontaktù
Chcete-li vymazat kontakt a v¹echny k nìmu pøipojené detaily, stisknìte M
zvolte Kontakty a Smazat.

Pokud má kontakt identifikátor v seznamu Kontakty chatu nebo Jména úèas
zobrazí se pøed vymazáním kontaktu text Odstraní informace o úèasti.

• Pro postupné vymazání jmen a tel. èísel zvolte Postupnì a vyhledejte jmé
tel. èíslo), které chcete vymazat. Stisknìte Smazat a poté potvrïte vyma
stisknutím Ano.

• Chcete-li vymazat v¹echny kontakty v seznamu kontaktù najednou, zvol
Smazat v¹e vyhledejte po¾adovanou pamì» pro kontakty Telefon nebo SI
karta a stisknìte Smazat. Stisknìte Ano a potvrïte operaci zadáním 
bezpeènostního kódu.
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Upravení nebo odstranìní detailù v kontaktech
V pohotovostním re¾imu stisknìte joystick dolù, vyhledejte po¾adovaný kontakt, 
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který chcete upravit nebo vymazat, a stisknìte Detaily. Vyberte jméno, tel. è
textovou polo¾ku nebo obrázek, který chcete upravit nebo vymazat. 

• Stisknìte buï Upravit nebo Zmìna, nebo stisknìte Volby a zvolte Uprav
jméno, Upravit èíslo, Upravit detail nebo Zmìnit obraz v závislosti na vol
Ukázat Kontakty v menu Volba nastavení pro kontakty na stranì 101.

Upozoròujeme, ¾e není mo¾né zmìnit nebo vymazat identifikátor, pokud
uveden v seznamu Kontakty chatu nebo Jména úèastníkù.

• Chcete-li vymazat tel. èíslo nebo textovou polo¾ku, zvolte Smazat èíslo n
Smazat detail.

• Chcete-li vymazat obrázek pøipojený ke kontaktu, zvolte Smazat obraz. 
Vymazáním obrázku ze seznamu Kontakty se tento obrázek neodstraní z
slo¾ky v menu Galerie.

Moje úèast
Tato sí»ová slu¾ba poskytuje pokroèilé komunikaèní slu¾by, které mù¾ete sd
napøíklad s rodinou, pøáteli nebo kolegy, kteøí pou¾ívají kompatibilní pøístro
Informaci o svém aktuální stavu mù¾ete sdílet s u¾ivateli, kteøí mají pøístup
slu¾bì a tuto informaci si vy¾ádají. Po¾adovaná informace je zobrazena v sez
Jména úèastníkù v menu Kontakty osoby, která si ji vy¾ádá. Informace, které
chcete sdílet s ostatními, mù¾ete nastavovat a uzpùsobovat. Mù¾ete rovnì¾
nastavit seznam osob, kteøí mohou stav va¹í úèasti sledovat.
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Informace o dostupnosti této slu¾by získáte od operátora sítì nebo provozovatele 
slu¾by. Ne¾ mù¾ete sdílet informace o své úèasti s ostatními, musíte mít pøístup k 

ní) ke 

èast 

erý je 
nebo 

ou 

bte 

stavu 

maci o 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

této slu¾bì. Ostatní úèastníci budou pro zobrazení informací o va¹í úèasti 
potøebovat pøístup k této slu¾bì a kompatibilní telefon.

Stisknìte Menu a zvolte Kontakty a Moje úèast. Zvolte

• Pøipojit ke slu¾bì "Moje úèast" (nebo Odpojit) pro pøipojení (nebo odpoje
slu¾bì.

• Moje aktuální úèast pro zmìnu stavu va¹í úèasti. Zvolte

• Zobrazit aktuální stav úèasti a zvolte Soukromá úèast nebo Veøejná ú
pro zobrazení va¹eho soukromého nebo veøejného stavu úèasti.

• Moje dostupnost pro nastavení va¹í dostupnosti na stav Dostupný, kt
indikován ikonou , na stav Zaneprázdnìný indikovaný ikonou , 
Není dostupný indikovaný ikonou .

• Moje zpráva úèastníka a zadejte text, který bude zobrazen ostatním 
osobám, nebo stisknìte Volby, zvolte Pøedchozí zprávy a vyberte star
zprávu jako zprávu dostupnosti.

• Moje logo úèastníka a zvolte výchozí logo stavu úèasti nebo pøizpùso
nìkteré ze slo¾ky Grafika v galerii.

• Komu zobrazit a zvolte skupiny, se kterými chcete sdílet informace o 
va¹í úèasti. Zvolte Soukr. a veøejní, Soukr. u¾ivatelé nebo Nikomu.

• U¾ivatelé a zvolte

• Aktuální u¾ivat. pro zobrazení v¹ech osob, které mají objednánu infor
stavu va¹í úèasti.
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• Sezn. soukrom. pro zobrazení seznamu osob, které jsou oprávnìny 
zobrazovat pøizpùsobené informace o stavu va¹í úèasti.
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• Sezn. blokovan. pro zobrazení v¹ech osob, kterým jste zablokovali 
zobrazování informací o stavu va¹í úèasti.

• Nastavení a zvolte

• V neèinnosti zobrazit aktuál. úèast pro zobrazení aktuálního indikáto
stavu úèasti v pohotovostním re¾imu.

• Synchronizovat s profily pro zvolení, zda chcete upravit pøipojit volby
zpráva úèastníka a Moje dostupnost manuálnì nebo automaticky k 
aktuálnì aktivnímu profilu. Upozoròujeme, ¾e není mo¾né odkazovat
pøizpùsobené logo stavu v Profilu. Viz rovnì¾ Profily na stranì 114.

• Typ pøipojení pro nastavení, aby se telefon po zapnutí automaticky pø
ke slu¾bì.

• Nastavení spojení, viz Nastavení chat a moje úèast na stranì 115. 

Objednané kontakty
Mù¾ete vytvoøit seznam kontaktù, jejich¾ informace o stavu úèasti vás zajím
(sí»ová slu¾ba). Informace mù¾ete zobrazit, pokud vám to kontakt dovolí a p
to není znemo¾nìno sítí. Objednané kontakty mù¾ete zobrazovat buï 
procházením v kontaktech nebo v menu Jména úèastníkù.

Zajistìte, aby pou¾itá pamì» byla nastavena na Telefon nebo Telefon a SIM.
Volba nastavení pro kontakty na stranì 101.
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Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì zji¹»ování stavu pøítomnosti, stisknìte Menu, zvolte 
Kontakty, Moje úèast a Pøipojit ke slu¾bì "Moje úèast". Objednané kontakty 
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mù¾ete zobrazit, i kdy¾ nejste pøipojeni ke slu¾bì, ale neuvidíte informace o
jejich úèasti.

Pøidání kontaktù do seznamu objednaných kontaktù
1. Stisknìte Menu a zvolte Kontakty a Jména úèastníkù. Pokud nejste pøipo

slu¾bì zji¹»ování stavu pøítomnosti, telefon Vás vyzve k pøipojení.

2. Nemáte-li v seznamu dosud ¾ádný kontakt, stisknìte Pøidat. Jinak stiskn
Volby a zvolte Nový úèastník. Zobrazí se seznam kontaktù.

3. V seznamu vyberte kontakt a pokud má ulo¾ený identifikátor, bude pøidá
seznamu objednaných kontaktù. Pokud má kontakt více identifikátorù, v
jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text Zji¹». úèasti aktivován

Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu Kontakty, stisknìte v 
pohotovostním re¾imu joystick dolù a vyhledejte po¾adovaný kon
Stisknìte Detaily a poté Volby. Chcete-li kontakt objednat, zvolte
na úèast a zvolte Úèastní-li se.

Chcete-li zobrazit informace o stavu pøítomnosti, ale nechcete kontakt obje
zvolte Dotaz na úèast a Pouze jednou.

Zobrazení objednaných kontaktù
Informace o zobrazení informací o stavu úèasti, viz rovnì¾ Hledání kontaktu
stranì 103.

1. Stisknìte Menu a zvolte Kontakty a Jména úèastníkù.
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Zobrazí se informace o stavu prvního kontaktu z seznamu kontaktù a v ní mù¾e 
být obsa¾en text a nìkterá z následujících ikon:

bo 
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,  nebo  indikují, ¾e osoba je buï pøítomná, je zaneprázdnìná ne
není pøítomná.

 indikuje, ¾e informace o stavu úèasti osoby není k dispozici.

2. Vyberte po¾adovaný kontakt a stisknutím Detaily zobrazte jeho detaily. 
Stisknete-li Volby, mù¾ete vybrat

• Nový úèastník pro pøidání nového kontaktu do seznamu objednaných
kontaktù.

• Chat pro zahájení chatu.

• Poslat zprávu pro poslání textové zprávy zvolenému kontaktu.

• Odesl. e-mail SMS pro odeslání zprávy el. po¹ty zvolenému kontaktu.

• Odeslat vizitku pro odeslání vizitky zvoleného kontaktu.

• Nezji¹»ovat úèast pro odebrání zvoleného kontaktu ze seznamu 
objednaných kontaktù.

Odhlá¹ení kontaktu
• Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu Kontakty, stisknìte v pohotovost

re¾imu joystick dolù a vyhledejte kontakt, který chcete odhlásit. Stisknìt
Detaily, zvolte identifikátor a stisknìte Volby. Chcete-li odhlásit kontak
zvolte Nezji¹»ovat úèast a potvrïte volbu stisknutím OK.

• Informace o odhlá¹ení kontaktu prostøednictvím menu Jména úèastníkù
Zobrazení objednaných kontaktù na stranì 108.
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Kopírování kontaktù
Jména a tel. èísla je mo¾né kopírovat z pamìti telefonu do pamìti SIM karty a 
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obrácenì. Upozoròujeme, ¾e ne v¹echny textové polo¾ky ulo¾ené v interním
telefonním seznamu telefonu, jako napø. adresy el. po¹ty, budou do SIM kar
zkopírovány.

1. Stisknìte Menu a zvolte Kontakty a Kopírovat.

2. Zvolte smìr kopírování Z telefonu na SIM kartu nebo Ze SIM karty na tele

3. Vyberte polo¾ku Postupnì, V¹e nebo Výchozí èísla.

Výchozí èísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Bud
zkopírována pouze výchozí èísla.

4. Volbou Zachovat originál nebo Pøesunout originál mù¾ete urèit, zda chce
zachovat nebo vymazat pùvodní jména a tel. èísla.

Odeslání a pøijmutí vizitky
Kontaktní informace o osobì mù¾ete odeslat nebo pøijmout z kompatibilníh
pøístroje v podobì vizitky.

Po pøijmutí vizitky stisknìte Ukázat a Ulo¾it pro ulo¾ení vizitky do pamìti 
telefonu. Nechcete-li vizitku ulo¾it, stisknìte Odejít a poté Ano.

Pøi odesílání vizitky vyhledejte v seznamu Kontakty jméno a tel. èíslo, které c
odeslat, stisknìte Detaily, Volby a vyberte Odeslat vizitku. Zvolte Pøes 
infraèervený, Pøes text. zprávu (sí»ová slu¾ba), Pøes multimedia (sí»ová slu¾b
nebo Pøes Bluetooth.
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Zrychlená volba
Chcete-li pøiøadit tel. èíslo tlaèítku zrychlené volby, stisknìte Menu, zvolte 
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Kontakty, Zrychlené volby a vyberte po¾adované tlaèítko zrychlené volby.

Stisknìte Pøiøadit. Nebo pokud je èíslo ji¾ pøiøazeno tlaèítku zrychlené volby
stisknìte Volby a zvolte Zmìnit. Stisknìte Hledat a zvolte nejprve jméno a p
tel. èíslo, které chcete pøiøadit. Je-li funkce Zrychlená volba vypnutá, telefon
zeptá, zda ji chcete aktivovat. 

Informace o vytoèení èísla pomocí tlaèítek zrychlené volby, viz Zrychlená vo
telefonního èísla na stranì 46.

Hlasová volba
Tel. èíslo mù¾ete vytoèit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl 
pøiøazen k tel. èíslu. Hlasovým záznamem mù¾e být kterékoli vyslovené slovo
jako napøíklad jméno osoby.

Pøed pou¾íváním této funkce si pøeètìte následující upozornìní:

• Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jso
namluveny.

• Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich po
pouze v tichém prostøedí.

• Pøi nahrávání hlasového záznamu nebo pøi volání pomocí hlasového záznamu dr¾
telefon v normální poloze u ucha.

• Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Pou¾ijte del¹í záznamy a vyhnìte se pou¾
podobných jmen pro rùzná èísla.
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Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi 
jeho nahrávání. To mù¾e být obtí¾né napøíklad v hluèném prostøedí nebo v tísni. 
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Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasové
záznamu.

Pøidání a správa hlasových záznamù
• Kontakty, ke kterým chcete pøidat hlasový záznam, ulo¾te nebo pøekopíru

interní pamìti telefonu. Hlasové záznamy mù¾ete pøiøadit i k tel. èíslùm 
kartì, ale pøi výmìnì SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat s
hlasové záznamy, ne¾ budete mít mo¾nost pøidat nové. Hlasové záznamy
pou¾ívají sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28.

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Kontakty. Zvolte Hleda
vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily. 

2. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat hl. záznam.

3. Stisknìte Start a vyslovte zøetelnì slovo(a), které chcete ulo¾it jako hlas
záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam pøehraje.

4. Po úspì¹ném ulo¾ení hlasového záznamu se zobrazí text Hlasový záznam
ulo¾en, zazní pípnutí a za tel. èíslem s hlasovým záznamem se zobrazí 
ikona .

Chcete-li ovìøit hlasové záznamy, stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Hlasov
záznamy. Vyhledejte kontakt, stisknìte Volby a zvolte po¾adovanou funkci.

Volání pomocí hlasového záznamu
Pokud aplikace pou¾ívající GPRS spojení posílá nebo pøijímá data, musíte ji 
pou¾itím hlasové volby nejdøíve ukonèit. 
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1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko . Zazní krátký tón a na 
displeji se zobrazí text Nyní mluvte.
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2. Zøetelnì vyslovte hlasový záznam. Telefon pøehraje rozpoznaný záznam 
po 1,5 vteøinì vytoèí tel. èíslo odpovídající hlasovému záznamu.

Pou¾íváte-li kompatibilní headset, podr¾te pro zahájení volání pomocí hlaso
záznamu stisknuté tlaèítko na headsetu.

Èísla informací a èísla slu¾eb
Vá¹ provozovatel slu¾by mù¾e na va¹i SIM kartu pøidat èísla informací nebo
slu¾eb.

Stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Èísla informací nebo Èísla slu¾eb. V kate
vyhledejte èíslo informací nebo èíslo slu¾by a stisknutím  jej vytoète.

Má èísla
Pokud to karta umo¾òuje, jsou telefonní èísla pøiøazená k va¹í SIM kartì ulo
menu Má èísla. Chcete-li zobrazit èísla, stisknìte Menu a zvolte Kontakty a
èísla. Vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Ukázat.

Skupiny volajících
Jména a tel. èísla ulo¾ená v seznamu Kontakty mù¾ete uspoøádat do skupin
volajících. Pro ka¾dou skupinu volajících mù¾ete nastavit vyzvánìcí tón a lo
které bude zobrazeno pøi pøíchozím hovoru z dané skupiny. Informace o nas
telefonu tak, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozím hovoru z rozpoznaných tel. è
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nále¾ících do zvolené skupiny volajících, viz Upozornìní na v Nastavení tónù na 
stranì 116.
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Stisknìte Menu, zvolte Kontakty a Skupiny volajících. Poté zvolte po¾adova
skupinu volajících. Mù¾ete vybírat z následujících funkcí: Název skupiny, 
Vyzvánìní pro skupinu, Logo skupiny, Èlenové skupiny. 

Zvolíte-li Èlenové skupiny, stisknìte Pøidat pro pøidání jména do skupiny. 
Vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Pøidat.
• Pro odstranìní jména ze skupiny volajících vyhledejte po¾adované jméno

stisknìte Volby. a Odstranit kontakt.

■ Nastavení (Menu 4)

Profily
Telefon nabízí skupiny profilù, které umo¾òují pøizpùsobit 
nastavení tónù telefonu a aktivovat profil pro rùzné události a prostøedí. Dos
profily jsou Normální, Tichý, Jednání, Venku, Mùj styl 1 a Mùj styl 2.

Stisknìte Menu, zvolte Nastavení a Profily. Vyhledejte profil a stisknìte Zvo
• Pro aktivování zvoleného profilu zvolte Aktivovat.

• Chcete-li aktivovat profil pouze na urèitou dobu (max. do 24 hodin), zvo
Doèasný a nastavte èas konce. Po uplynutí nastavené doby se stane aktiv
pøedchozí profil, který nebyl doèasný.

• Pro upravení profilu zvolte Pøizpùsobit. Zvolte nastavení, které chcete up
a proveïte zmìny.
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Nastavení je mo¾né rovnì¾ zmìnit v menu Nastavení tónù, viz Nastavení tónù 
na stranì 116.
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Pro pøejmenování profilu stisknìte Název profilu. Profil Normální nemù¾
pøejmenován.

• Chcete-li zmìnit informace o stavu úèasti, zvolte Moje úèast. Toto menu
dispozici, pokud nastavíte Synchronizovat s profily na Zapnuto, viz Moje
na stranì 105. Chcete-li zmìnit stav své dostupnosti, zvolte Moje dostup
Pro upravení zprávy o stavu va¹í dostupnosti zvolte Moje zpráva úèastník

Tip: Pro rychlé zvolení profilu stisknìte v pohotovostním re¾imu 
vypínací tlaèítko , vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stis
Zvolit.

Nastavení chat a moje úèast
Nastavení vy¾adovaná pro chat získáte od operátora sítì nebo provozovatel
slu¾by. Informace o pøijmutí nastavení zprávou OTA, viz Nastavení slu¾by zp
OTA (Over the Air) na stranì 43.

Zadání informací o nastavení manuálnì
1. Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Nastavení chat a moje úèast a Aktuál

nastave-ní chatu a úèasti.

2. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stisknìte Aktivuj. 
Musíte aktivovat soubor nastavení spojení, do kterého jste ulo¾ili nastav
Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vy¾adovaných pro pøipojen
slu¾bì chat a informace o stavu pøítomnosti.
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3. Zvolte Upravit akt. nast. chatu a úèasti.

Postupnì vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých polo¾ek nastavení. 
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Postupujte podle informací obdr¾ených od operátora sítì nebo provozov
slu¾by. Upozoròujeme, ¾e nastavení spojení jsou ulo¾ena v menu Nastav
spojení.

Nastavení tónù
Stejná nastavení mù¾ete najít v menu Profily, viz Profily na stranì 114. 
Upozoròujeme, ¾e provedené nastavení zmìní nastavení aktivního profilu.

Stisknìte Menu, zvolte Nastavení a Nastavení tónù. Zvolte

• Ohlá¹ení pøíchozího hovoru a zvolte zpùsobu ohla¹ování pøíchozího hlas
hovoru.

• Vyzvánìcí tón pro zvolení tónu pro pøíchozí hlasové hovory. Chcete-li zv
vyzvánìcí tón, který byl ulo¾en v menu Galerie, zvolte v seznamu vyzván
tónù polo¾ku Otevøít Galerii.

• Hlasitost vyzvánìní pro nastavení hlasitosti vyzvánìní pro pøíchozí hlaso
hovory a pøíchozí zprávy.

Tip: Pokud stáhnete nebo pøijmete ve zprávì OTA nový vyzvánìc
mù¾ete jej ulo¾it do slo¾ky Galerie.

• Vibrace pro nastavení telefonu, aby vibroval pøi pøíchozím hovoru nebo 
pøijmutí zprávy. Vibrace nejsou funkèní, pokud je telefon pøipojen do nab
do stolního stojanu nebo k sadì do auta.

• Tón ohlá¹ení zprávy pro nastavení typu vyzvánìcího tónu pro pøijaté zprá
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• Tón ohlá¹ení chatu pro nastavení typu vyzvánìcího tónu pro zprávy chatu.

• Tóny kláves pro nastavení hlasitosti tónu kláves.

adì, 

m 

it.

enu 

u 
PNG, 

ný 
ko 

.

leje.

ikon a 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

• Tóny výstrahy pro nastavení telefonu, aby vydával výstra¾né zvuky v pøíp
kdy se napøíklad blí¾í úplné vybití baterie.

• Volbou Upozornìní na nastavíte telefon, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozí
hovoru z tel. èísla, které patøí do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte 
po¾adovanou skupinu volajících nebo V¹echny hovory a stisknìte Oznaè

Nastavení displeje
Stisknìte Menu, zvolte Nastavení a Nastavení displeje. Zvolte

• Tapeta pro nastavení telefonu, aby v pohotovostním re¾imu zobrazoval 
obrázek na pozadí, tzv. tapetu. Nìkteré obrázky jsou pøedem ulo¾eny v m
Galerie. Dal¹í obrázky mù¾ete obdr¾et napøíklad v multimediální zprávì, 
pøenést je prostøednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je ulo¾it do men
Galerie. Telefon podporuje formáty JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP a 
ale nemusí podporovat v¹echny variace zmiòovaných formátù souborù.

• Zvolte Zvolte tapetu a otevøete slo¾ku s obrázky. Vyhledejte po¾adova
obrázek, který chcete nastavit jako tapetu, stisknìte Volby a zvolte Ja
tapetu.

• Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením Zapnuto nebo Vypnuto

Upozoròujeme, ¾e tapeta není zobrazena, pokud je aktivní spoøiè disp

• Sestavy barev pro zmìnu barev komponentù displeje, napøíklad rùzných 
indikátorù.
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• Vzhled menu pro zvolení zpùsobu zobrazení polo¾ek menu na displeji telefonu. 
Zvolte Seznam nebo Tabulka.
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• Logo operátora pro nastavení telefonu, aby bylo nebo nebylo zobrazeno 
operátora. Nemáte-li ulo¾eno logo operátora, nebude menu Logo operát
vysvícené.

Logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spoøiè displeje.

• Zvolte Prodleva spoøièe displeje a zvolte prodlevu, po které se aktivuje sp
displeje. Doba prodlevy mù¾e být v rozsahu 5 sekund a¾ 60 minut.

Pro sní¾ení spotøeby pou¾it spoøiè displeje, který na displeji zobrazuje dig
hodiny. Spoøiè se aktivuje, pokud na telefonu nebyla po urèitou dobu 
pou¾ívána ¾ádná funkce. Spoøiè displeje deaktivujete stisknutím libovoln
tlaèítka. Spoøiè displeje je deaktivován i v pøípadì, ¾e se telefon dostane 
dosah sítì. Spoøièem displeje se pøekryjí grafiky a texty, které jsou na dis
zobrazeny v pohotovostním re¾imu.

• Kontrast displeje pro zmìnu jasu displeje telefonu. Pohybem joysticku do
sni¾ujete a doprava zvy¹ujete jas displeje. Stisknutím OK tuto hodnotu 
potvrïte.

Nastavení èasu a data
Stisknìte Menu, zvolte Nastavení a Nastavení èasu a data. Zvolte

• Hodiny a vyberte Ukázat hodiny (nebo Skrýt hodiny) - nastavíte zobrazov
(nebo nezobrazování) èasu v pravém horním rohu displeje v pohotovostn
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re¾imu. Zvolte Nastavit èas pro nastavení pøesného èasu a Formát èasu pro 
zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu èasu.
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Hodiny jsou rovnì¾ pou¾ity napøíklad ve funkcích Zprávy, Výpis volání, B
doèasné Profily, Kalendáø, Poznámky a spoøiè displeje.

Je-li z telefonu na del¹í dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu 

• Datum a zvolte Ukázat datum (nebo Skrýt datum) - nastavíte zobrazová
(nebo nezobrazování) data na displeji v pohotovostním re¾imu. Chcete-l
upravit datum, zvolte Nastavit datum. Mù¾ete rovnì¾ zvolit formát data

• Aut. aktualizace data a èasu (sí»ová slu¾ba) a Zapnuto pro nastavení 
automatické úpravy èasu a data podle aktuální èasové zóny. Pokud zvolí
Potvrdit, vyzve telefon pøed provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Automatická aktualizace data a èasu nezmìní èas nastavený pro budík, 
kalendáø nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním èasem.
Aktualizace v¹ak mù¾e zpùsobit, ¾e uplyne èas nìkterých nastavených vý
a budíkù.

Osobní klávesové zkratky
Mù¾ete vybrat funkci, která bude zobrazena v pohotovostním re¾imu nad pr
výbìrovou klávesou.

V telefonu je rovnì¾ mnoho funkcí, které je mo¾né aktivovat vyslovením hlas
záznamu. 

Stisknìte Menu, zvolte Nastavení a Osobní klávesové zkratky. Zvolte
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• Pravé tlaèítko pro výbìr pro zobrazení dostupných funkcí pro pravou výbìrovou 
klávesu. Vyhledejte a zvolte po¾adovanou funkci.
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• Hlasové pøíkazy a zvolte slo¾ku hlasových pøíkazù, vyhledejte funkci, ke k
chcete pøidat hlasový záznam, a stisknìte Pøidat. Pokud je k pøíkazu ji¾ 
pøipojen hlasový záznam, je zobrazen indikátor . Informace o pøidání 
aktivování hlasového pøíkazu, viz Hlasová volba na stranì 111.

V prùbìhu hovoru nebo pokud aplikace pou¾ívající (E)GPRS odesílá nebo
pøijímá data, nemù¾ete aktivovat ani pøidávat hlasové pøíkazy. 

Pøipojení
Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu pøístroji pøes IÈ port nebo Blueto
Mù¾ete rovnì¾ definovat nastavení pro telefonické pøipojení sítì pøes (E)GP
Upozoròujeme, ¾e pøipojení pøes Bluetooth a IÈ port není mo¾né pou¾ívat 
najednou.

Bezdrátová technologie Bluetooth
Telefon podporuje bezdrátovou technologii Bluetooth, která umo¾òuje pøipo
telefonu s kompatibilním Bluetooth pøístrojem do vzdálenosti 10 metrù. Blu
spojení mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami, jako jsou stìny nebo nìkteré elektroni
pøístroje.

Tento telefon splòuje po¾adavky specifikace Bluetooth 1.1 a podporuje násle
Bluetooth profily: Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Object Pus
Profile, File Transfer Profile (server) a Headset Profile. Handsfree Profile je 
podporován specifikací 1.0 a SIM Access Profile verzí 0.95.
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Chcete-li zajistit funkènost obou Bluetooth zaøízení, pou¾ijte pøíslu¹enství Nokia 
schválené pro tento model. Kompatibilitu jiného Bluetooth zaøízení s tímto 
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telefonem ovìøte u jeho výrobce. V nìkterých zemích mohou platit omezení
pou¾ívání pøístrojù Bluetooth. Informujte se u odborníkù. 

Profil SIM Access Profile umo¾òuje pøipojování kompatibilních pøístrojù, nap
sady do vozu Nokia RAN 610. Je-li profil SIM Access Profile aktivní, telefon 
odpojen od sítì GSM, co¾ znamená, ¾e jsou v¹echny funkce telefonu deaktiv

Poznámka: Pou¾ívání Bluetooth vybíjí baterii a mù¾e sní¾it provozní dobu
telefonu. Pøi provádìní jiných operací s telefonem jej neponechávejte bì¾
pozadí.

Nastavení Bluetooth spojení
1. Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Pøipojení a Bluetooth. 

2. Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, zvolte Bluetooth a Zapnuto. Aktivn
Bluetooth spojení je indikováno ikonou  v horní èásti displeje.

Nepou¾íváte-li funkci Bluetooth, deaktivujte ji z dùvodu úspory energie.

3. Chcete-li hledat kompatibilní Bluetooth zaøízení, zvolte Hledat audio 
pøíslu¹enství a poté vyberte zaøízení, které chcete k telefonu pøipojit. 

4. Z dùvodu autentifikace a pøipojení zaøízení k telefonu zadejte heslo Blue
a poté zaènìte zaøízení pou¾ívat.
Toto heslo potøebujete pouze pøi prvním pøipojováním zaøízení. 

Heslo mù¾e obsahovat pouze èíslice.

Upozoròujeme, ¾e funkce Bluetooth telefonu neumo¾òuje pøipojení k 
pøístrojùm, které podporují pouze metodu Unit Key.
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Spojení Bluetooth
Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Pøipojení a Bluetooth. Zvolte
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• Aktivní zaøízení pro kontrolu aktuálnì aktivního Bluetooth spojení. Chce
ukonèit spojení se zvoleným zaøízením, stisknìte Odpojit.

• Autentifikovaná zaøízení pro zobrazení seznamu Bluetooth zaøízení, kter
autentifikovaná s telefonem. Vyberte po¾adované zaøízení. Chcete-li ods
autentifikaci zvoleného zaøízení, stisknìte Vymazat.

Stisknutím Volby získáte pøístup k nìkterým z následujících funkcí, v závislo
stavu zaøízení a Bluetooth spojení. Zvolte

• Spojit pro pøipojení ke zvolenému zaøízení

• Pøiøadit zkrácený název pro zadání názvu (viditelnému pouze vám) pøiøaz
zaøízení

• Automatické spo-jení bez potvrzení a zvolte Ne, chcete-li telefon autom
pøipojit ke zvolenému zaøízení, nebo Ano, pokud chcete, aby se telefon ne
zeptal.

Nastavení Bluetooth
Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Pøipojení, Bluetooth a Nastavení Bluetoo
definování zpùsobu, jakým je vá¹ telefon zobrazen ostatním Bluetooth zaøíz
Zvolte

• Viditelnost mého telefonu a Ukázat v¹em pro ukázání telefonu ostatním 
Bluetooth zaøízením nebo Skrytý pro zobrazení telefonu pouze 
autentifikovaným pøístrojùm.
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• Název mého telefonu pro zmìnu názvu Bluetooth telefonu. Tento název je 
zobrazován ostatním pøístrojùm Bluetooth.
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Infraèervený
Telefon má infraèervený port, který je mo¾né pou¾ít pro pøipojení telefonu k
jinému zaøízení kompatibilnímu s IrDA. Mù¾ete odesílat a pøijímat data, jako
vizitky a poznámky z kalendáøe, ve spolupráci s kompatibilním telefonem ne
datovým zaøízením (napøíklad poèítaèem).

Nemiøte infraèerveným paprskem do oèí a dbejte, aby se infrazáøièe vzájemnì neru¹ily
pøístroj je laserový produkt 1. tøídy.

Odesílání a pøijímání dat pøes IÈ port
• Zajistìte, aby IÈ porty zdrojového a cílového zaøízení smìøovaly na sebe 

mezi nimi nebyla ¾ádná pøeká¾ka. Doporuèená vzdálenost mezi obìma 
zaøízeními pøi infraèerveném propojení je maximálnì jeden metr.

• Pro aktivaci IÈ portu va¹eho telefonu pro pøíjem dat pøes IÈ port stisknìt
Menu, zvolte Nastavení, Pøipojení a Infraèervený.

• U¾ivatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí pøenos dat zvo
odpovídající IÈ funkce.

Nedojde-li k zahájení pøenosu dat bìhem dvou minut po aktivaci IÈ portu, je
propojení zru¹eno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IÈ propojení
• Je-li ikona  zobrazena nepøeru¹ovanì, je IÈ propojení aktivní a telef

pøipraven pro odesílání nebo pøijímání dat pøes IÈ port.
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• Pokud ikona  bliká, pokou¹í se telefon o navázání propojení s druhým 
zaøízením nebo bylo propojení pøeru¹eno.
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Upozoròujeme, ¾e se IÈ pøipojení deaktivuje automaticky.

(E)GPRS
Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je sí»ová slu¾ba, která umo
pou¾ití mobilních telefonù pro odesílání a pøijímání dat v síti pou¾ívající pro
IP (Internet Protocol).

Funkce EGPRS (Enhanced GPRS), rovnì¾ známá jako EDGE (Enhanced Data R
for Global Evolution), je podobná GPRS, ale spojení je rychlej¹í. Podrobnìj¹í 
informace o dostupnosti (E)GPRS a rychlosti datového pøenosu získáte od 
operátora sítì nebo provozovatele slu¾by.

Aplikace, které mohou pou¾ívat (E)GPRS, jsou zprávy (multimediální, SMS, c
pou¾ívání prohlí¾eèe, el. po¹ta, vzdálená synchronizace, stahování Java apli
telefonické pøipojení PC (napøíklad pro pøipojení k internetu a pou¾ívání el. p

Pøed pou¾itím technologie (E)GPRS:

• Informujte se u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by o dostupnosti a
mo¾nosti objednání slu¾by (E)GPRS.

• Ulo¾te nastavení (E)GPRS pro v¹echny aplikace.

Podrobnìj¹í informace o cenách této funkce získáte u operátora sítì nebo 
provozovatele slu¾by.

Upozoròujeme, ¾e pokud zvolíte jako datový nosiè GPRS, telefon pou¾ije v pø
¾e je v síti dostupná, místo GPRS technologii EGPRS. Nemù¾ete volit mezi EG
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GPRS, ale pro nìkteré aplikace mù¾ete zvolit, zda pou¾ít GPRS nebo GSM data 
(CSD, Circuit Switched Data).
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Spojení (E)GPRS

Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Pøipojení, GPRS a Spojení GPRS.

• Volbou V¾dy online mù¾ete telefon nastavit, aby se pøi zapnutí automati
zaregistroval do sítì (E)GPRS. Je-li navázáno GPRS spojení, je indikátor 
zobrazen v levém horním rohu displeje.

Spustíte-li aplikaci pou¾ívající (E)GPRS, bude navázáno spojení mezi tele
a sítí a bude umo¾nìn datový pøenos. Po ukonèení aplikace je spojení (E)
ukonèeno, ale zaregistrování do sítì (E)GPRS trvá.

Pøijmete-li hovor nebo textovou zprávu nebo budete-li v prùbìhu (E)GPR
spojení volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , kte
informuje o pøeru¹eném (E)GPRS spojení.

GPRS a EGPRS spojení jsou indikována stejnými indikátory.

• Pokud zvolíte Podle potøeby, provede se zaregistrování a spojení do sítì 
(E)GPRS podle potøeby aplikace a uzavøe se po ukonèení aplikace.

Telefon podporuje a¾ tøi soubì¾ná (E)GPRS spojení najednou. V závislosti na
mù¾ete napøíklad zároveò procházet stránkami slu¾by xHTML, pøijímat 
multimediální zprávy a mít otevøené telefonické pøipojení sítì pro PC.

Nastavení modemu (E)GPRS

Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu PC pøes IÈ port, technologií Blue
nebo kabelem a pou¾ít jej jako modem pro (E)GPRS spojení z PC.
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Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Pøipojení, GPRS a Nastavení modemu GPRS. 
Zvolením Aktivní pøístupový bod aktivujte po¾adovaný pøístupový bod. Pro zmìnu 
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nastavení pøístupového bodu zvolte Upravit aktivní pøístupový bod.

• Vyhledejte Název pøístupového bodu a stisknìte Zvolit. Zadejte název, kt
chcete pou¾ít pro aktivní pøístupový bod, a stisknìte OK.

• Vyhledejte Pøístupový bod GPRS a stisknìte Zvolit. Zadejte název pøístup
bodu (APN) pro pøipojení k síti (E)GPRS. Informaci o pøístupovém bodu zí
od operátora sítì.

Mù¾ete rovnì¾ nastavit slu¾bu telefonického pøipojení sítì pøes (E)GPRS na 
pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz PC Suite na stranì 173. Máte-l
pøipraveno nastavení na PC i v telefonu, upozoròujeme, ¾e bude pou¾ito nas
z PC.

Dal¹í nastavení

Nastavení volání
Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Dal¹í nastavení a Nastavení volání. Zvolt

• Pøesmìrování (sí»ová slu¾ba) pro pøesmìrování pøíchozích hovorù, napøík
va¹í hlasové schránky. Volby pøesmìrování, které nejsou podporovány va
kartou nebo operátorem sítì, nemusí být zobrazeny. O podrobnosti po¾á
provozovatele slu¾by.

Zvolte napøíklad Pøesmìrovat, je-li obsazeno pro pøesmìrování hlasových
hovorù, jestli¾e je va¹e tel. èíslo obsazeno nebo kdy¾ odmítnete pøíchozí 
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Chcete-li aktivovat pøesmìrování, zvolte Aktivovat a poté, je-li to pro danou 
volbu pøesmìrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor 
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pøesmìrován. Chcete-li vypnout pøesmìrování, zvolte Zru¹it. Pro zji¹tìní,
pøesmìrování hovorù aktivní nebo není, zvolte Ovìøit stav, pokud je pro d
volbu tato funkce k dispozici. V jednu chvíli mù¾e být aktivních nìkolik v
pøesmìrování.

Informace o zobrazení indikátorù pøesmìrování v pohotovostním re¾imu
Základní indikátory v pohotovostním re¾imu na stranì 39.

• Pøíjem v¹emi klávesami a zvolte Zapnuto. Nyní mù¾ete pøijmout pøíchozí
krátkým stisknutím libovolného tlaèítka, kromì , výbìrových kláves  
pøi zavøeném panelu klávesnice (  a  pøi otevøeném panelu klávesni
a .

• Zvolte Automatická volba a Zapnuto a telefon se po neúspì¹ném navázá
hovoru pokusí a¾ desetkrát o uskuteènìní hovoru.

• Zrychlená volba a zvolte Zapnuto a jména a tel. èísla pøiøazená klávesám
zrychlené volby (pøi zavøeném panelu klávesnice  a¾  nebo pøi
otevøeném panelu klávesnice odpovídající klávesy na klávesnici), je mo¾n
vytoèit podr¾ením stisknuté odpovídající klávesy. 

• Slu¾ba hovorù na lince a zvolte Aktivovat a sí» Vás bude upozoròovat na 
pøíchozí hovor i v pøípadì, ¾e ji¾ jeden hovor uskuteèòujete (sí»ová slu¾ba
Hovor na lince na stranì 47.

• Informace o volání a zvolte Zapnuto a telefon bude po ka¾dém hovoru kr
zobrazovat dobu posledního hovoru.
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• Poslat mou identifikaci volajícího a zvolte Ano a va¹e tel. èíslo bude zobrazeno 
volané osobì (sí»ová slu¾ba). Zvolíte-li Nastavení sítí, je pou¾ito nastavení, na 
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kterém jste se dohodli s operátorem.

• Linka pro odchozí hovory (sí»ová slu¾ba) pro zvolení telefonní linky 1 nebo
volání. Mù¾ete napøíklad linku 1 pou¾ívat pro soukromé hovory a linku 2
pracovní úèely. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti této funkce získáte
operátora sítì nebo provozovatele slu¾by.

Zvolíte-li Linka 2, ale nemáte tuto sí»ovou slu¾bu objednánu, nemù¾ete h
provádìt. Pøíchozí hovory je v¹ak mo¾né pøijímat z obou linek, bez ohled
zvolenou linku.

Je-li tato slu¾ba podporována va¹í SIM kartou, mù¾ete znemo¾nit volbu 
zvolením volby Blokovat.

Nastavení telefonu
Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Dal¹í nastavení a Nastavení telefonu. Zvo

• Jazyk telefonu a vyberte jazyk pro zobrazování textù na displeji. Je-li zvo
volba Automaticky, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartì. 

• Stav pamìti pro zobrazení mno¾ství volné, pou¾ité a celkové pamìti pro 
jednotlivé funkce. Informace o pamìti naleznete rovnì¾ v menu nìkterýc
funkcí, napøíklad v menu Aplikace.

• Zvolte Automatický zámek kláves a mù¾ete nastavit, aby se klávesnice va
telefonu po nastavené prodlevì neèinnosti telefonu v pohotovostním re¾
automaticky zamkla. Zvolte Zapnuto a nastavte prodlevu v rozsahu 5 sek
a¾ 60 minut.
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Viz rovnì¾ Zámek klávesnice (Keyguard) na stranì 42.

• Zabezpeèená klávesnice pro zamknutí klávesnice telefonu pomocí 
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bezpeènostního kódu, viz Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic) na stranì 25.

• Zadejte bezpeènostní kód. Chcete-li nastavit bezpeènostní klávesnici
zvolte Zapnuto.

Zámek klávesnice zùstává aktivní i po otevøení panelu klávesnice.

• Pro aktivování bezpeènostní klávesnice stisknìte pøi zavøeném panelu
klávesnice Menu a poté bìhem 1,5 sekundy . Chcete-li deaktivo
bezpeènostní klávesnici pøi otevøeném panelu, stisknìte Uvolnit a OK
zadejte bezpeènostní kód. Je-li panel klávesnice zavøený, stisknìte Uv
a bìhem 1,5 sekundy . Poté zadejte bezpeènostní kód.

Je-li klávesnice zamknuta, je v horní èásti displeje zobrazen indikátor
Upozoròujeme, ¾e i pøi aktivním zámku klávesnice nejsou data telefon
chránìna pøed pøístupem z aplikace PC Suite.

Je-li aktivní bezpeènostní klávesnice a pøijmete-li po¾adavek na pøipojen
Bluetooth od jiného pøístroje, musíte deaktivovat klávesnici døíve, ne¾ m
pøijmout po¾adavek.

• Zvolte Informace o buòce a Zapnuto pro nastavení telefonu tak, aby indi
pøípad, kdy je pou¾it v celulární síti, provozované na základì technologie
(Micro Cellular Network) (sí»ová slu¾ba).

• Pozdrav a zadejte text, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zap
telefonu. Pro ulo¾ení pozdravu stisknìte Ulo¾it.
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• Volba operátora a Automatická a telefon bude automaticky volit jednu z 
dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.
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Pokud zvolíte Ruènì, mù¾ete zvolit sí», která má souhlas o roamingu s 
operátorem va¹í domovské sítì. Je-li zobrazeno Není pøístup, musíte zvo
jinou sí». Telefon zùstává v ruèním re¾imu, dokud není zvolen automatick
re¾im nebo není do telefonu vlo¾ena jiná SIM karta.

• Potvrdit funkce slu¾eb SIM. Viz Slu¾by SIM (Menu 10) na stranì 171.

• Aktivace nápovìdy pro nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo 
nezobrazovala nápovìda. Viz rovnì¾ Pou¾ívání menu na stranì 56.

• Tón pøi aktivaci pro nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zaznìl tó

Nastavení pøíslu¹enství
Toto menu je zobrazeno jen v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl pøipojen k nìkt
mobilnímu pøíslu¹enství, napøíklad nabíjeèkám nebo handsfree jednotkám. 

Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Dal¹í nastavení a Nastavení pøíslu¹enstv
Pokud je nebo bylo k telefonu pøipojeno odpovídající pøíslu¹enství, mù¾ete 
v seznamu zvolit odpovídající pøíslu¹enství. Zvolte

• Standardní profil pro automatické aktivování po¾adovaného profilu po 
pøipojení zvoleného pøíslu¹enství. Po pøipojení pøíslu¹enství mù¾ete zvoli
profil.

• Automatický pøíjem pro nastavení telefonu, aby pøíchozí hovory automa
pøijal po pìti sekundách. Je-li volba Ohlá¹ení pøíchozího hovoru nastaven
pípnutí nebo Vypnuto, nebude automatické pøijmutí pou¾ito.
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• Osvìtlení pro trvalé nastavení osvìtlení na Zapnuto. Volbou Automaticky 
nastavíte osvìtlení tak, ¾e bude zapnuté je¹tì 15 sekund po posledním 
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stisknutí kláves. Volba Osvìtlení je dostupná pouze pøi zvoleném menu 
Handsfree.

• Je-li telefon pøipojen k úplné sadì do vozu, zvolte Snímaè zapalování a 
Zapnuto, aby se telefon automaticky vypnul pøibli¾nì 20 sekund po vypn
zapalování vozu.

• Pro volbu Textový telefon zvolte Pou¾ít textový telefon a poté Ano. Místo
nastavení headsetu nebo smyèky bude pou¾ito nastavení textového tele

Nastavení zabezpeèení
Poznámka: Jsou-li pou¾ity bezpeènostní funkce omezující hovory (blokov
hovorù, volání do uzavøené skupiny nebo volba povolených èísel), je v nìk
sítích mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jin
oficiální èísla tísòových volání).

Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Dal¹í nastavení a Nastavení zabezpeèení
Zvolte

• Po¾adavek na PIN kód pro nastavení telefonu, aby vy¾adoval PIN kód pøi 
ka¾dém zapnutí telefonu. Nìkteré SIM karty neumo¾òují vypnout po¾ad
na PIN kód.

• Slu¾ba blokování hovorù (sí»ová slu¾ba) pro omezení pøíchozích a odcho
hovorù. Je vy¾adováno heslo pro blokování.

• Povolená èísla pro omezení odchozích hovorù a textových zpráv na zvole
èísla, je-li tato funkce podporována va¹í SIM kartou. Je vy¾adován kód P
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Je-li aktivní funkce povolených èísel, není mo¾né pou¾ívat GPRS spojení, kromì 
odesílání textových zpráv, pokud je jako datový nosiè pou¾ito GPRS. V takovém 
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pøípadì musí být tel. èísla pøíjemce i støediska zpráv obsa¾ena v seznamu
povolených telefonních èísel.

• Uzavøená skupina. Uzavøená skupina je sí»ová slu¾ba definující skupinu o
kterým mù¾ete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnìj¹í informace zís
operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by.

• Úroveò zabezpeèení. Zvolte Telefon a telefon vás vyzve k zadání 
bezpeènostního kódu pøi ka¾dém vlo¾ení nové SIM karty do telefonu.

Zvolte Pamì» a telefon vás vyzve k zadání bezpeènostního kódu, jestli¾e 
zvolena pamì» SIM karty a pokusíte se zmìnit pou¾ívanou pamì», viz Vo
nastavení pro kontakty na stranì 101, nebo kopírovat z jedné pamìti do 
viz Kopírování kontaktù na stranì 110.

• Pøístupové kódy pro zmìnu bezpeènostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu n
hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze èíslice od 0 do 9.

Obnovit standardní nastavení
Pro obnovení nastavení menu na jejich hodnoty z výroby stisknìte Menu, zv
Nastavení a Obnovit standardní nastavení. Zadejte bezpeènostní kód a stisk
OK. Upozoròujeme, ¾e zadaná nebo naètená data, napøíklad jména a tel. èís
ulo¾ená v seznamu Kontakty, nejsou vymazána.
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■ Galerie (Menu 5)
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Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon 
zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefon
zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

V menu Galerie mù¾ete spravovat obrázky, fotografie, nahrávky, tóny a vide
které jste pøijali napøíklad v multimediální zprávì, viz Zobrazení multimediá
zprávy a odpovìï na multimediální zprávu na stranì 72.

Telefon podporuje pou¾ívání systémù, které chrání získaný obsah. Èást obsa
napøíklad vyzvánìcí tón, je mo¾né chránit a pøiøadit mu urèitá pravidla pou¾
napøíklad poèet pou¾ití a dobu pou¾ití. Pravidla jsou definována v právech p
u¾ívání obsahu, která je mo¾né doruèit spolu s obsahem nebo nezávisle na o
- to zále¾í na provozovateli slu¾by. Tato práva je mo¾né aktualizovat. Pøed 
získáním jakéhokoli obsahu se informujte o právech pro pou¾ití a podmínká
doruèení. Získání urèitého obsahu mù¾e být zpoplatnìno.

Galerie pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28.

1. Stisknìte Menu a zvolte Galerie. Zobrazí se seznam slo¾ek. Obrázky, 
Videoklipy, Grafika, Tóny a Nahrávky jsou pùvodní slo¾ky v telefonu.

2. Vyhledejte po¾adovanou slo¾ku a stisknutím Otevøít zobrazte seznam so
ve slo¾ce nebo stisknìte Volby a pou¾ijte nìkterou z následujících mo¾n

• Vymazat slo¾ku, Pøesunout, Pøejmen. slo¾ku, Detaily, Typ zobrazení, D
Pøidat slo¾ku, Seznam aktiv. kl. a Sta¾ení
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Pùvodní slo¾ky v telefonu není mo¾né vymazat, pøejmenovat nebo 
pøesunout.
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• Typ zobrazení pro zvolení zpùsobu zobrazení slo¾ek.

• Seznam aktiv. kl. pro zobrazení seznamu v¹ech dostupných práv u¾ívá

• Sta¾ení pro naètení dal¹ích obrázkù a tónù. Zvolte Stahování grafiky 
Stahování tónù. Zobrazí se seznam dostupných zálo¾ek prohlí¾eèe. 
Zvolením Dal¹í zálo¾ky otevøete seznam zálo¾ek v menu Slu¾by, viz Z
na stranì 166.

Zvolte odpovídající zálo¾ku, její¾ prostøednictvím se pøipojíte k po¾ad
stránce. Pokud se spojení nezdaøí, nemusíte mít pøístup ke stránce ze s
její¾ nastavení spojení je právì aktivní. V takovém pøípadì otevøete m
Slu¾by a aktivujte jiný soubor nastavení slu¾by, viz Pøipojení ke slu¾bì
stranì 161. Znovu se pokuste pøipojit ke stránce.

Informace o dostupných slu¾bách, jejich cenách a tarifech, získáte u 
operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. Stahujte obsah pouze ze zd
kterým dùvìøujete.

3. Pokud v kroku 2 otevøete slo¾ku, zvolte soubor, který chcete zobrazit, a 
stisknìte Otevøít.
Nebo: Stisknìte Volby a pou¾ijte jednu z následujících funkcí, které moh
dostupné pro zvolený soubor:

• Vymazat, Poslat, Pøesunout, Pøejmenovat, Jako tapetu, Jako vyzván. t
Upravit obraz, Detaily, Typ zobrazení, Druh, Smazat v¹e, Otevøít postu
Pøehrát, Vypnout audio (Zapnout audio), Nastavit kontrast.
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• Poslat pro odeslání zvoleného souboru v MMS, pøes Bluetooth nebo IÈ 
pøipojení.
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• Smazat v¹e pro vymazání v¹ech souborù ze zvolené slo¾ky.

• Upravit obraz pro vlo¾ení textu, rámeèku nebo klipartu do zvoleného 
obrázku.

• Otevøít postupnì pro postupné zobrazení souborù ve slo¾ce.

• Pøehrát pro poslech zvukového nebo zobrazení obrázkového souboru
obsa¾eného ve zprávì.

• Vypnout audio (Zapnout audio) pro zapnutí nebo vypnutí zvuku 
pøehrávaného video souboru.

• Nastavit kontrast pro nastavení kontrastu obrázku.

• Aktivovat obsah pro aktualizování práv pro pou¾ívání zvoleného soub
Tato volba je zobrazena jen v pøípadì, ¾e aktualizaci práv podporuje 
po¾adovaný soubor.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹en
posílání dál nìkterých obrázkù, vyzvánìcích tónù a dal¹ího obsahu.
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■ Fotoaparát (Menu 6)
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Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon 
zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefon
zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Poznámka: Pøi pou¾ívání fotoaparátu dodr¾ujte v¹echny místní zákony.
Nepou¾ívejte tuto funkci nelegálnì.

Vestavìným fotoaparátem telefonu mù¾ete fotografovat a snímat videoklip
Objektiv fotoaparátu je v zadní èásti telefonu. Displej telefonu slou¾í jako 
hledáèek. Fotoaparát produkuje fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve 
formátu H.263 (SubQCIF). Fotoaparát není mo¾né pou¾ívat, je-li otevøený p
klávesnice.

Není-li v pamìti dostatek místa pro ulo¾ení nového snímku nebo videoklipu
musíte pamì» uvolnit odstranìním starých fotografií nebo jiných souborù z
Galerie. Fotoaparát pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28

Fotografování
1. Stisknìte Menu, zvolte Kamera a Standardní foto, Portrét nebo v nepøízn

svìtelných podmínkách zvolte Noèní re¾im. Chcete-li pøidat fotografii ke
jménu nebo tel. èíslu ulo¾enému v seznamu Kontakty, zvolte Portrét. 

Tip: Stisknutím joysticku nahoru v pohotovostním re¾imu aktivu
fotoaparát s nastaveným standardním re¾imem.

2. Na displeji se jako v hledáèku zobrazí prostor pøed objektivem.
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3. Fotografii poøídíte stisknutím Zabrat. Telefon ulo¾í fotografii do slo¾ky 
Obrázky v menu Galerie. Na displeji se zobrazí vyfotografovaný snímek.
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Zvolte Zpìt, pokud chcete fotografovat dal¹í snímek, nebo stisknìte Vol
zvolte jednu z voleb - napøíklad pøejmenování nebo zmìnu velikosti ulo¾
fotografie, nastavení jako tapetu, odeslání v multimediální zprávì, pøidá
fotografie ke jménu nebo tel. èíslu do seznamu Kontakty nebo otevøení m
galerie.

Mo¾nosti hledáèku aktivujete stisknutím Volby. Mù¾ete zvolit napøíklad
nastavení po¾adovaného provozního re¾imu, aktivovat samospou¹» nebo
otevøít galerii.

Tip: Pro vyfotografování snímku mù¾ete pou¾ít samospou¹». 
V pohotovostním re¾imu aktivujte fotoaparát pohybem joysticku 
nahoru, zvolte Volby a Samospou¹». Stisknìte Start. Po uplynutí 
prodlevy se vyfotografuje snímek a ulo¾í se do menu Galerie. Pøi b
samospou¹tì je sly¹et pípání.

Nahrávání videoklipu
Stisknìte Menu, zvolte Kamera, Video a stisknìte Nahrát. V horní èásti disp
zobrazen èervený indikátor  a zbývající èas nahrávky.

• Pro ukonèení nahrávání stisknìte Stop a videoklip bude ulo¾en do slo¾ky
Videoklipy v menu Galerie. 

• Pro pøeru¹ení nahrávání stisknìte Prodleva. Pro obnovení nahrávání stis
Pokraèuj.
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Stisknìte Volby a zvolte napøíklad po¾adovaný provozní re¾im, zti¹ení nebo 
zapnutí mikrofonu nebo otevøení galerie.
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Nastavení fotoaparátu
Stisknìte Menu, zvolte Kamera a Nastavení. Zvolte

• Kvalita obrazu pro definování stupnì komprese fotografie pøi ukládání 
obrázku. Zvolte Vysoká, Normální nebo Základní. Vysoká zajistí nejlep¹í 
mo¾nou kvalitu obrázku, ale vy¾aduje nejvíce místa v pamìti.

• Délka videoklipu pro nastavení délky videoklipù nahrávaných fotoaparát
Zvolíte-li Standardní, mù¾ete odeslat soubor v multimediální zprávì (sí»
slu¾ba). Pokud zvolíte Maximální, mù¾ete nahrávat videoklipy del¹í ne¾ j
minuta.

• Zvuky kamery pro nastavení zvuku uzávìrky a samospou¹tì na Zapnuto n
Vypnuto.

• Standardní název - zde mù¾ete definovat název, který bude pou¾it pro 
ukládané fotografie. Pokud zvolíte Automaticky, bude pou¾it výchozí ná
Zvolíte-li Mùj název, mù¾ete název upravit nebo zadat nový.
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■ Organizér (Menu 7)
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Poznámka: Pro pou¾ívání funkcí v menu Organizér musí 
být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátovýc
telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeè

Budík
Budík pou¾ívá formát èasu nastavený pro hodiny. Budík bì¾í, i kdy¾ je telefo
vypnutý.

Stisknìte Menu, zvolte Organizér a Budík. 

• Zvolte Èas signalizace, zadejte èas buzení a stisknìte OK.

Chcete-li zmìnit èas buzení, zvolte Zapnuto.

• Zvolte Tón signalizace a poté mù¾ete zvolit výchozí tón budíku. Mù¾ete z
vyzvánìcí tón ze seznamu vyzvánìcích tónù nebo z galerie.

Kdy¾ nastane èas pro buzení
Telefon vydává upozoròovací zvuky a na displeji bliká text Buzení! spolu s èa

Stisknutím Stop buzení ukonèíte. Necháte-li budík vyzvánìt po dobu jedné 
minuty nebo stisknete-li Dospat, vyzvánìní se na pøibli¾nì 10 minut pøeru¹í 
se opìt obnoví.

Nadejde-li èas pro spu¹tìní výstrahy v dobì, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám za
zaène vydávat výstra¾ný tón. Pokud stisknete Stop, telefon se zeptá, zda jej chcete ak
pro telefonické hovory: Zapnout telefon?. Stisknìte Ne pro vypnutí telefonu nebo An
zapnutí a umo¾nìní volat a pøijímat hovory.
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Poznámka: Tlaèítkem Ano nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání 
bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a 
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jiného nebezpeèí.

Kalendáø
Kalendáø telefonu vám pomáhá udr¾ovat pøehled v poznámkách, seznamech
hovorù, které je tøeba uskuteènit, schùzkách a v pøipomenutí narozenin.

Kalendáø pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28.

Stisknìte Menu a zvolte Organizér a Kalendáø. 

Tip: Pro rychlé zobrazení aktuálního mìsíce v aplikaci Kalendáø stis
v pohotovostním re¾imu joystick doprava.

Vyhledejte po¾adovaný den. Aktuální den je indikován rámeèkem okolo dne
Jsou-li pro den nastaveny nìjaké záznamy, je den zobrazen tuènì. 

• Chcete-li zobrazit urèitou poznámku, vyhledejte ji a stisknìte Ukázat. 
Poznámkou mù¾ete procházet.

• Pro zobrazení dostupných mo¾ností stisknìte Volby a poté mù¾ete vybra
chcete vytvoøit poznámku, poslat poznámku pøes IÈ port nebo Bluetooth
ji poslat jako poznámku, jako multimediální nebo textovou zprávu pøímo
kalendáøe kompatibilního telefonu. 

• Zde jsou volby pro vymazání, upravení, pøesunutí a opakování (do 
definovaného data) poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.

• Nastavení pro nastavení data, èasu, formátu data a èasu, a nastavení prv
dne týdne. Volbou Autom. mazání mù¾ete nastavit telefon tak, aby po up
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nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované záznamy, 
napøíklad narozeniny, v¹ak nebudou vymazány.
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Vytvoøení poznámky v kalendáøi
Postup zadávání písmen a èísel, viz Psaní textu na stranì 50. 

Stisknìte Menu, zvolte Organizér a Kalendáø nebo v pohotovostním re¾imu
stisknìte joystick doprava a otevøete zobrazení mìsíce. Vyhledejte po¾adova
datum a stisknìte Ukázat. Nejsou-li pro den ulo¾eny poznámky, stisknìte P
nebo stisknìte Volby, zvolte Zapsat poznámku a vyberte jednu z následující
mo¾ností:

•  Jednání - Napi¹te pøedmìt a stisknìte Ulo¾it (nebo stisknìte Volby a
vyhledejte jméno v seznamu Kontakty). Zadejte místo jednání a stisknìte
Ulo¾it. Zadejte èas zahájení jednání a stisknìte OK. Zadejte èas konce je
a stisknìte OK. Chcete-li nastavit signalizaci, zvolte S tónem (nebo Ticho
zru¹ení signalizace) a vyberte tón.

•  Volat - Zadejte tel. èíslo a stisknìte Ulo¾it. Zadejte po¾adované jmén
stisknìte Ulo¾it. (Místo zadávání tel. èísla mù¾ete jméno a tel. èíslo najít
seznamu Kontakty.) Zadejte èas volání a stisknìte OK. Chcete-li k pozná
pøidat signalizaci, zvolte S tónem nebo Ticho (bez signalizace) a nastavte
signalizace.

•  Narozeniny - Zadejte jméno osoby (nebo stisknìte Volby a vyhledejt
seznamu Kontakty) a stisknìte Ulo¾it. Zadejte rok narození a stisknìte O
Chcete-li k poznámce pøidat signalizaci, zvolte S tónem nebo Ticho (bez 
signalizace) a nastavte èas signalizace.
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•  Poznámka - Napi¹te pøedmìt a stisknìte Ulo¾it. Zadejte den konce pro 
poznámku a stisknìte OK. Chcete-li pøidat signalizaci k záznamu, zvolte S 
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tónem nebo Ticho (bez signalizace) a nastavte èas signalizace.

•  Upomínka - Zadejte obsah upomínky a stisknìte Ulo¾it. 
Chcete-li nastavit k poznámce signalizaci, zvolte Signal. zap. a nastavte
signalizace.

Je-li nastavena signalizace, je pøi zobrazení poznámek zobrazen indikátor 

Upozoròuje-li telefon na poznámku
Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji zobrazen indikátor 
upozornìní na volání , mù¾ete vytoèit zobrazené èíslo stisknutím . Pr
ukonèení upozoròování a zobrazení poznámky stisknìte Ukázat. Stisknutím
Dospat pøepnete telefon do pohotovostního re¾imu. Pro ukonèení upozoròo
bez zobrazení poznámky stisknìte Odejít.

Úkoly
V seznamu úkoly mù¾ete ulo¾it poznámky k úkolùm, které musíte uskuteèni
spravovat úkoly.

Seznam úkolù pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28.

Stisknìte Menu a zvolte Organizér a Úkoly.

• Chcete-li pøidat novou poznámku do prázdného seznamu úkolù, stisknìt
Pøidat, nebo máte-li ji¾ nìkteré úkoly ulo¾ené, stisknìte Volby a zvolte P
Stisknìte Ulo¾it a vyberte prioritu úkolu Vysoká, Støední nebo Nízká. Tele



143

automaticky nastaví pro poznámku termín dokonèení bez signalizace. 
Chcete-li zmìnit termín dokonèení, vyberte úkol a zvolte termín dokonèení.
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Informace o funkci Slovník, viz Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání 
na stranì 52.

• V seznamu úkolù mù¾ete stisknout Volby a vybrat, napøíklad seøazení úk
podle priority nebo podle termínu dokonèení, odeslání úkolù do jiného 
telefonu, ulo¾ení jako poznámku do kalendáøe nebo otevøení kalendáøe. 

• Chcete-li zobrazit úkol, vyberte v seznamu po¾adovaný a stisknìte Ukáz
Chcete-li upravit zobrazenou úlohu, stisknìte Upravit.

Poznámky
Aplikaci Poznámky mù¾ete pou¾ít pro napsání a odeslání poznámek do jinéh
kompatibilního telefonu pøes IÈ port, Bluetooth pøipojení nebo v textové èi 
multimediální zprávì. Poznámky pou¾ívají sdílenou pamì», viz Sdílená pamì
stranì 28.

1. Stisknìte Menu, zvolte Organizér a Poznámky. Nebo pøi otevøeném pane
klávesnice zaènìte psát na klávesnici. 

2. Chcete-li pøidat poznámku, pak pøi prázdném seznamu poznámek stiskn
Vlo¾ poz., nebo stisknìte Volby a zvolte Zapsat poznámku.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyberte v seznamu po¾adovanou a stisknì
Ukázat. Chcete-li upravit zobrazenou poznámku, stisknìte Upravit.

3. Napi¹te poznámku a stisknìte Ulo¾it. 
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Pokud stisknete Volby, mù¾ete volbou Vlo¾it èas a datum vlo¾it do poznámky 
aktuální datum a èas. Není-li k vlo¾ení èasu a data do poznámky dostatek 
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místa, telefon vás vyzve k odstranìní odpovídajícího poètu znakù z va¹í 
poznámky.

Je-li poznámka pøíli¹ dlouhá pro odeslání ve zprávì SMS, telefon vás vyz
odstranìní odpovídajícího poètu znakù z poznámky.

Penì¾enka
Penì¾enku mù¾ete pou¾ít pro placení online nákupù v prohlí¾eèi. Do penì¾e
mù¾ete ulo¾it osobní data, napøíklad èísla kreditních karet a adresy, a poté j
pou¾ít pøi procházení. Mù¾ete rovnì¾ ulo¾it pøístupové kódy mobilních slu¾e
které vy¾adují u¾ivatelské jméno a heslo.

Data jsou v penì¾ence chránìna kódem penì¾enky, který definujete pøi prvn
otevøení penì¾enky. Za výzvu Vytvoøit kód penì¾enky: zadejte kód a stisknut
jej potvrïte. Za výzvu Ovìøte kód penì¾enky: zadejte kód znovu a stisknìte O
Chcete-li vymazat ve¹kerý obsah penì¾enky spolu s kódem penì¾enky, zade
pohotovostním re¾imu *#7370925538# (ve znacích *#res wallet#). Bude ro
po¾adován bezpeènostní kód telefonu, viz Pøístupové kódy na stranì 25.

Otevøení penì¾enky
Stisknìte Menu a zvolte Organizér a Penì¾enka. Zadejte kód penì¾enky a 
stisknìte OK. Zvolte

• Profily penì¾en. pro vytvoøení kombinací karet, napøíklad pro rùzné slu¾b
Profil penì¾enky je u¾iteèný v pøípadì, ¾e slu¾ba pøi procházení po¾ádá o
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vyplnìní vìt¹ího mno¾ství datových polo¾ek. Mù¾ete pak zvolit odpovídající 
profil penì¾enky, místo abyste museli volit samostatnì rùzné karty, viz 
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Vytvoøení profilu penì¾enky na stranì 147.

• Karty pro ulo¾ení informací o osobních kartách. Mù¾ete ulo¾it platební k
vìrnostní karty a pøístupové karty, napøíklad kombinace u¾ivatelských jm
hesel pro rùzné slu¾by, a rovnì¾ adresy a u¾ivatelská data. Viz Ulo¾ení de
karty na stranì 145.

• Lístky pro ulo¾ení upozornìní na elektronické vstupenky zakoupené 
prostøednictvím mobilní slu¾by. Chcete-li zobrazit urèitou vstupenku, 
vyhledejte ji a stisknìte Ukázat.

• Stvrzenky pro ulo¾ení stvrzenky o mobilním nákupu.

• Osobní poznámky pro ulo¾ení v¹ech druhù osobních poznámek, které chc
ochránit pomocí kódu penì¾enky. Viz Osobní poznámky na stranì 146.

• Nastavení, viz Nastavení penì¾enky na stranì 148.

Ulo¾ení detailù karty
1. Stisknìte Menu, zvolte Organizér, Penì¾enka a Karty.

2. Vyberte jeden z následujících typù karet a stisknìte Zvolit.
• Platební karta pro kreditní a debetní karty.

• Vìrnostní karta pro èlenské karty.

• Pøístupová karta pro osobní u¾ivatelská jména a hesla k online slu¾bá

• Karta s informacemi o u¾ivateli pro uzpùsobené osobní pøedvolby k on
slu¾bám.
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• Adresní karty pro základní kontaktní informace domù/do kanceláøe.

3. Nejsou-li ve slo¾ce ¾ádné karty, vytvoøte novou stisknutím Pøidat.
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Chcete-li zobrazit ulo¾ené detaily karty, vyhledejte po¾adovanou kartu a
stisknìte Ukázat.

4. Zadejte nebo pøijmìte navrhovaný název karty a vyplòte pole s detaily.

Informace karty mù¾ete rovnì¾ pøijmout do telefonu zprávou OTA od vydava
karty nebo provozovatele slu¾by. Budete informováni o kategorii, do které k
patøí. Ulo¾te nebo odmítnìte pøijatou kartu. Ulo¾enou kartu mù¾ete zobrazi
nemù¾ete ji upravovat. Informace o mo¾nosti pøijmutí karet zprávou OTA zí
od vydavatele karet nebo provozovatele slu¾by. 

Osobní poznámky
Mù¾ete ulo¾it osobní poznámky, napøíklad èísla úètù, hesla, kódy nebo 
upozornìní.

Otevøete menu Penì¾enka a zvolte Osobní poznámky. Chcete-li vytvoøit nov
osobní poznámku, stisknìte Pøidat.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyberte v seznamu po¾adovanou a stisknìte U
Chcete-li upravit zobrazenou poznámku, stisknìte Upravit.
Pøi zobrazování poznámky mù¾ete vybrat jednu z následujících mo¾ností: Po
jako text, Kopír. do kal., Pou¾ít detail nebo Smazat.
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Vytvoøení profilu penì¾enky
Po ulo¾ení detailù va¹ich osobních karet je mù¾ete zkombinovat do profilu 
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penì¾enky. Profil penì¾enky mù¾ete pøi procházení slu¾bou pou¾ít pro získá
penì¾enky z rùzných karet.

1. Otevøete menu Penì¾enka a zvolte Profily penì¾en..

2. Chcete-li vytvoøit nový profil penì¾enky, stisknìte Pøidat.
3. Vyplòte následující pole a stisknìte OK. Nìkterá pole obsahují data, kter

zvolena z penì¾enky. Tato data musíte ulo¾it døíve, ne¾ mù¾ete vytvoøit p
penì¾enky.

• Dále zvolit platební kartu - zvolte kartu ze seznamu platebních karet.

• Dále zvolit vìrnostní kartu - zvolte kartu ze seznamu vìrnostních kar

• Dále zvolit pøístupovou kartu - zvolte kartu ze seznamu pøístupových

• Dále zvolit kartu s informacemi o u¾ivateli - zvolte kartu ze seznamu k
u¾ivatelskými daty.

• Dále zvolit úètovací adresu - zvolte adresu ze seznamu adres.

• Dále zvolit adresu pro dodání - zvolte adresu ze seznamu adres.

• Dále zvolit adresu pro doruèení stvrzenky - zvolte adresu ze seznamu 

• Dále zvolit zpùsob doruèení stvrzenky - zvolte zpùsob doruèení potvrz
Na telefonní èíslo nebo Na e-mailovou adr..

• Název profilu penì¾enky: - zadejte název profilu.
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Nastavení penì¾enky
Otevøete menu Penì¾enka a zvolte Nastavení. Zvolte
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• Zmìnit kód - pro zmìnu kódu penì¾enky.

• RFID pro nastavení kódu RFID.

Vodítka pro placení online nákupù pomocí penì¾enky
• Chcete-li nakupovat, otevøete po¾adovanou slu¾bu, která podporuje fun

penì¾enky. Viz Pøipojení ke slu¾bì na stranì 161.

Vyberte produkt, který chcete koupit, a pøed jeho koupí si pøeètìte v¹ech
poskytnuté informace.

Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Pøed koupí pr
celý text a pøeètìte jej.

• Chcete-li zaplatit, telefon se zeptá, zda chcete pou¾ít penì¾enku nebo n
Telefon se rovnì¾ zeptá na PIN kód penì¾enky.

• V seznamu Platební karta vyberte kartu, kterou chcete zaplatit. Za 
pøedpokladu, ¾e datový formuláø doruèený od provozovatele slu¾by podp
specifikaci Electronic Commerce Modeling Language, telefon z penì¾enk
automaticky vyplní informace o kreditní kartì nebo profil penì¾enky.

• Potvrïte nákup. Poté dojde k odeslání informací.

• Mù¾ete obdr¾et oznámení nebo digitální potvrzení o nákupu.

• Penì¾enku zavøete stisknutím Zavøít penì¾enku. Nepou¾íváte-li penì¾en
déle ne¾ 5 minut, automaticky se zavøe.
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Poznámka: Pokud jste se pokou¹eli o pøístup nebo jste pøistupovali k dùvìrným 
informacím vy¾adujícím heslo (napøíklad vá¹ bankovní úèet), vyma¾te vyrovnávací 
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pamì» po ka¾dém pou¾ití.

Informace o vymazání vyrovnávací pamìti, viz Vyrovnávací pamì» na stra
168.

Synchronizace
Synchronizace umo¾òuje ukládat data kalendáøe, data kontaktù a Poznáme
vzdálený internetový server (sí»ová slu¾ba) nebo na kompatibilní PC. Máte-l
ulo¾ena na vzdáleném internetovém serveru, mù¾ete zahájit proces synchro
z telefonu. Data kontaktù telefonu, kalendáøe a Poznámek mù¾ete rovnì¾ 
synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením proce
synchronizace z PC. Data kontaktù v SIM kartì nebudou synchronizována.

Upozoròujeme, ¾e pøijmutí pøíchozího hovoru bìhem synchronizace ukonèí 
synchronizaci, a budete muset synchronizaci zahájit znovu.

Synchronizace zahájená z telefonu
Pøed zahájením synchronizace z telefonu budete muset provést následující 

• Objednejte slu¾bu synchronizace. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti a
nastavení slu¾by synchronizace získáte u operátora sítì nebo provozova
slu¾by.

• Naètìte nastavení synchronizace od operátora sítì nebo provozovatele s
viz Nastavení pro synchronizaci na stranì 150.
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• Vyberte nastavení spojení vy¾adované pro synchronizaci. Viz Nastavení 
telefonu pro pou¾ívání slu¾eb na stranì 160.
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Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Aktivujte nastavení spojení vy¾adované pro synchronizaci. Viz Nastaven
telefonu pro pou¾ívání slu¾eb na stranì 160.

2. Stisknìte Menu, zvolte Organizér, Synchronizovat, Nastavení a Nastave
aktivní internet. synchr.. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stisknì
Aktivuj. Oznaète data, která chcete synchronizovat. Viz Data pro synchro
v kapitole Nastavení pro synchronizaci na stranì 150.

3. Stisknìte Menu, zvolte Organizér, Synchronizovat a Synchronizovat. 

Oznaèená aktivní data budou po potvrzení akce synchronizována.

Upozoròujeme, ¾e první synchronizování dat nebo synchronizování dat p
pøeru¹ení pøedchozího procesu synchronizace mù¾e pøi zcela zaplnìném
seznamu kontaktù nebo kalendáøi trvat a¾ 30 minut.

Nastavení pro synchronizaci
Od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by mù¾ete pøijmout nastavení 
synchronizace v podobì zprávy OTA. Informace o nastavení zprávou OTA, viz
Nastavení slu¾by zprávou OTA (Over the Air) na stranì 43.

Zadání informací o nastavení manuálnì
1. Stisknìte Menu, zvolte Organizér, Synchronizovat a Nastavení.

2. Zvolte Nastavení aktivní internet. synchr.. Vyberte soubor, který chcete 
aktivovat, a stisknìte Aktivuj.
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Musíte aktivovat soubor, do kterého jste ulo¾ili nastavení synchronizace. 
Soubor je souhrn nastavení vy¾adovaných pro pøipojení ke slu¾bì.
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3. Zvolte Úprava nast. aktivní internet. syn.. Postupnì vybírejte jednotlivá 
nastavení a zadávejte potøebné hodnoty.

• Název nastavení. Zadejte název souboru a stisknìte OK.

• Data pro synchronizaci. Oznaète data, která chcete synchronizovat: 
Kontakty, Kalendáø nebo Poznámky, a stisknìte Hotovo.

• Adresy databáze. Zvolte Databáze kontaktù, Databáze kalendáøe neb
Databáze poznámek.

• U¾ivatelské jméno. Zadejte u¾ivatelské jméno a stisknìte OK.

• Heslo. Zadejte heslo a stisknìte OK. Ovìøte heslo a stisknìte OK.

• Synchronizaèní server. Zadejte název serveru a stisknìte OK.

• Nastavení spojení pro definování nastavení spojení vy¾adovaného pro
synchronizaci. Viz Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by na stran

Postupnì vybírejte jednotlivá nastavení a zadávejte potøebné hodnot
Informace o nastavení získáte od operátora sítì nebo provozovatele s

Zvolte Nastavení synchronizace s PC a zadejte nastavení pro synchroniza
serverem. Vyberte a zadejte U¾ivatelské jméno a Heslo.

Synchronizování z kompatibilního PC
Pro synchronizaci kontaktù, kalendáøe a Poznámek s kompatibilním PC pou¾
buï IÈ port, Bluetooth pøipojení nebo datový kabel. Musíte rovnì¾ pou¾ít so
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PC Suite, který pro vá¹ telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z PC 
pomocí aplikace PC Suite.

ù 

volte
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■ Aplikace (Menu 8)

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon 
zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefon
zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Hry
Hry pou¾ívají sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28.

Stisknìte Menu a zvolte Aplikace. Zobrazí se seznam slo¾ek. Vyberte Hry a z

• Zvolit hru a vyberte hru nebo sadu her (název závisí na høe) a stisknutím 
Otevøít hru spus»te. Informace o mo¾nostech, které jsou k dispozici po 
stisknutí Volby v seznamu her, viz Dal¹í volby dostupné pro aplikaci nebo
soubor aplikací na stranì 153.

• Sta¾ení her pro sta¾ení her do telefonu. Viz Sta¾ení hry nebo aplikace na
stranì 154.

• Pamì» pro zobrazení mno¾ství pamìti dostupné pro instalování her a ap

• Nastavení aplik. pro nastavení zvukù, osvìtlení a vibrací ve høe.

Upozoròujeme, ¾e hraní nìkterých her mù¾e urychlit vybíjení baterie (a mù¾
nutné pøipojit telefon k nabíjeèce).
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Sbírka
Menu Sbírka pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 28.
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Stisknìte Menu a zvolte Aplikace. Zobrazí se seznam slo¾ek. Vyberte Sbírka
zvolte

• Zvolte aplikaci a vyberte aplikaci nebo sadu aplikací (název závisí na apli
otevøete ji stisknutím Otevøít. Informace o mo¾nostech, které jsou k disp
po stisknutí Volby v seznamu aplikací, viz Dal¹í volby dostupné pro aplik
nebo soubor aplikací na stranì 153.

• Sta¾ení aplikací pro sta¾ení aplikace do telefonu. Viz Sta¾ení hry nebo ap
na stranì 154.

• Pamì» pro zobrazení mno¾ství pamìti dostupné pro instalování her a ap

Upozoròujeme, ¾e pou¾ívání nìkterých aplikací mù¾e urychlit vybíjení bater
(a mù¾e být nutné pøipojit telefon k nabíjeèce).

Dal¹í volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací
• Smazat pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Upozoròujeme, ¾e pokud odstraníte pøedem nainstalovanou aplikaci neb
aplikací z telefonu, mù¾ete ji znovu stáhnout do telefonu z adresy 
www.nokia.com.

• Detaily pro zji¹tìní dal¹ích informací o aplikaci.

• Aktualizovat verzi pro ovìøení, zda není mo¾né naèíst novìj¹í verzi aplika
(sí»ová slu¾ba).
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• Webová stránka pro umo¾nìní naètení dal¹ích informací nebo doplòkových dat 
pro aplikaci z internetové stránky. Toto je sí»ová slu¾ba a menu je zobrazeno 
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jen v pøípadì, ¾e je v aplikaci k dispozici internetová adresa.

• Pøístup na Web pro omezení pøístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se tel
pøed pøipojením k síti nejprve zeptal, zvolte Napøed ¾ádat. Pro povolení 
pøipojení k síti zvolte Povoleno nebo pro nepovolení pøístupu zvolte 
Nepovoleno.

• Pøipojit pøes pro aktivaci nastavení pøipojení sítì, které chcete pro aplika
pou¾ít. Mù¾ete zvolit Standardní nebo Internet.

Sta¾ení hry nebo aplikace
Telefon podporuje J2METM Java hry a aplikace. Pøed naètením aplikace nebo
ovìøte, zda je kompatibilní s va¹ím telefonem. Maximální velikost sta¾ené ap
je 64 kB. Nové Java aplikace mù¾ete stáhnout nìkolika zpùsoby (sí»ová slu¾

• Stisknìte Menu, zvolte Aplikace, Sbírka a Sta¾ení aplikací nebo stisknìte
Menu a zvolte Aplikace, Hry a Sta¾ení her.

Zobrazí se seznam dostupných zálo¾ek prohlí¾eèe. Zvolením Dal¹í zálo¾k
otevøete seznam zálo¾ek v menu Slu¾by, viz Zálo¾ky na stranì 166.

Zvolte odpovídající zálo¾ku, její¾ prostøednictvím se pøipojíte k po¾adova
slu¾bì. Pokud se spojení nezdaøí, nemusíte mít pøístup ke stránce ze slu¾
její¾ nastavení spojení je právì aktivní. V takovém pøípadì otevøete menu
Slu¾by a aktivujte jiný soubor nastavení slu¾by, viz Pøipojení ke slu¾bì na
stranì 161. Znovu se pokuste pøipojit ke stránce.
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Informace o dostupných slu¾bách, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora 
sítì nebo poskytovatele slu¾by.
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• Stisknìte Menu, zvolte Slu¾by a Odkazy pro sta¾. pro sta¾ení odpovídajíc
aplikace nebo hry, viz Procházení stránkami slu¾by na stranì 162.

• Pro naètení aplikací z PC do telefonu pou¾ijte aplikaci Nokia Application
Installer z PC Suite.

Poznámka: Firma Nokia se nezaruèuje za aplikace ze stránek, které nepatø
Nokia. Rozhodnete-li se z nich stáhnout Java aplikace, musíte dbát stejné
obezøetnosti, s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných internetový
stránek. 

Upozoròujeme, ¾e pøi naètení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory ulo
do menu Hry místo do menu Sbírka.

Extra

Záznamník
Mù¾ete nahrávat øeè, napøíklad jméno a tel. èíslo, a poté si je v klidu zapsat.

Poznámka: Pøi nahrávání hovorù dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Nepou
tuto funkci nelegálnì.

Nahrávání
1. Stisknìte Menu, zvolte Aplikace, Extra a Záznamník.

2. Pro zahájení nahrávání zvolte Nahrávat. Pro zahájení nahrávání v prùbì
hovoru stisknìte Volby a zvolte Nahrávat. Pøi nahrávání tel. hovoru usly
v¹ichni úèastníci hovoru slabý tón.
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Pøi nahrávání dr¾te telefon v normální poloze u ucha.

3. Pro ukonèení nahrávání stisknìte Stop. Nahrávka bude ulo¾ena do slo¾ky 
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Nahrávky v menu Galerie.

4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte Pøehrát posl. zazn.. Po
chcete odeslat nahrávku v multimediální zprávì, pøes IÈ nebo Bluetooth
pøipojení, zvolte Poslat posl. zazn..

Seznam nahrávek
Stisknìte Menu, zvolte Aplikace, Extra, Záznamník a Seznam nahrávek. Zob
seznam slo¾ek v menu Galerie. Vyhledejte Nahrávky, stisknìte Otevøít. Poté
mù¾ete zvolit nìkteré volby pro soubory v menu Galerie. Viz Galerie (Menu 5
stranì 133.

Kalkulaèka
Kalkulaèka v telefonu umo¾òuje funkce sèítání, odèítání, násobení, dìlení, d
mocninu a odmocninu a pøevod mìn.

Tato kalkulaèka má omezenou pøesnost a zvlá¹tì pøi dìlení velkých èísel mù¾e docház
zaokrouhlovacím chybám.

1. Stisknìte Menu, zvolte Aplikace, Extra a Kalkulaèka.

2. Je-li na displeji zobrazena nula ’0’, zadejte první èíslo výpoètu. Desetinno
èárku vlo¾íte stisknutím  nebo pøi otevøeném panelu klávesnice 
stisknutím odpovídající klávesy na klávesnici. 

3. Stisknìte Volby a zvolte Seèíst, Odeèíst, Násobit, Dìlit, Druhá mocnina, 
Odmocnina nebo Zmìnit znaménko. 
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Je-li otevøen panel klávesnice telefonu, mù¾ete rovnì¾ pou¾ít klávesu s 
odpovídajícím matematickým znakem (je-li k dispozici).
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Tip: Pøípadnì, pøi zavøeném panelu klávesnice telefonu, stisknìte
 jednou pro sèítání, dvakrát pro odèítání, tøikrát pro násobe

ètyøikrát pro dìlení.

4. Zadejte druhé èíslo výpoètu.

5. Pro získání celkového výsledku stisknìte Výsledek. Kroky 3 a¾ 5 opakujte
potøeby.

6. Pro zahájení nového výpoètu podr¾te stisknuté tlaèítko Smazat.

Pøevod mìn
1. Stisknìte Menu, zvolte Aplikace, Extra a Kalkulaèka.

2. Pro ulo¾ení smìnného kursu stisknìte Volby a zvolte Smìnný kurs. Zvolt
jednu ze zobrazených voleb. Zadejte smìnný kurs, stisknutím  vlo¾
desetinnou èárku, a stisknìte OK. Smìnný kurs zùstává v pamìti, dokud 
nenahradíte jiným smìnným kursem.

3. Pro provedení pøevodu mìny zadejte pøevádìnou hodnotu, stisknìte Vol
zvolte Na domácí nebo Na cizí.

Pøevod mìny mù¾ete provádìt i v pohotovostním re¾imu. Zadejte hodnotu, 
chcete pøevádìt, stisknìte Volby a zvolte Na domácí nebo Na cizí.
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Odpoèítávací mìøiè
Stisknìte Menu, zvolte Aplikace, Extra a Odpoèítávací mìøiè. Zadejte prodlevu a 
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stisknìte OK. Podle potøeby napi¹te poznámku, která se zobrazí po uplynutí
nastavené doby, a stisknutím OK spus»te odpoèítávací mìøiè.

• Chcete-li zmìnit nastavený èas, zvolte Zmìnit èas nebo pro zastavení m
zvolte Zastavit mìøiè.

Nastane-li èas výstrahy v dobì, kdy je telefon v pohotovostním re¾imu, telef
vydá tón a na displeji bliká poznámka, je-li napsána, nebo text Uplynul èas 
odpoèítávání. Signalizaci zastavíte stisknutím libovolného tlaèítka. Není-li b
30 sekund stisknuto ¾ádné tlaèítko, vypne se signalizace automaticky. Pro 
ukonèení signalizace a vymazání textu poznámky stisknìte Odejít. Stisknut
Restart restartujte odpoèítávací mìøiè.

Stopky
Pomocí stopek mù¾ete mìøit èas, zaznamenávat mezièasy nebo èasy kol. V 
prùbìhu mìøení èasu je mo¾né pou¾ívat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li
mìøení èasu pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stisknìte tlaèítko .

Poznámka: Pou¾ívání stopek spotøebovává energii baterie a zkracuje prov
dobu telefonu. Pøi provádìní jiných operací s telefonem neponechávejte tu
funkci bì¾et na pozadí.

Mìøení mezièasù a èasù kol
1. Stisknìte Menu, zvolte Aplikace, Extra a Stopky. Zvolte Mìøit mezièas ne

Mìøit èas kola a stisknìte Start. Máte-li pøepnuty stopky na pozadí, mù¾
pokraèovat zvolením Pokraèovat.
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2. Stisknutím Mezièas zaznamenáte mezièas, stisknutím Kolo zaznamenáte èas 
kola nebo stisknutím Stop ukonèíte mìøení. Zaznamenanými mezièasy nebo 
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èasy kol, zobrazenými pod celkovým èasem, mù¾ete procházet.

3. Stisknutím Ulo¾it ulo¾te èasy kol nebo mezièasy jako sady èasù. Pro vym
èasù nebo obnovení mìøení stisknìte Volby a zvolte Vynulovat nebo Sta

Zobrazení nebo vymazání èasù

Stisknìte Menu, zvolte Aplikace, Extra a Stopky.

Pokud jste nevynulovali stopky, mù¾ete zvolit Ukázat poslední pro zobrazen
posledního namìøeného èasu. Zvolte Ukázat èasy. Zobrazí se seznam názvù 
celkových èasù. Zvolte èasy, které chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat ulo¾ené èasy, zvolte Smazat èasy. Zvolte Smazat v¹e neb
Jednotlivì, vyberte èasy, které chcete vymazat, a stisknìte Smazat.

■ Slu¾by (Menu 9)

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon 
zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù
zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Rùzní provozovatelé slu¾eb udr¾ují stránky specificky vytvoøené pro mobilní
telefony, na kterých nabízejí rùzné slu¾by, napøíklad novinky, pøedpovìdi po
bankovnictví, cestovní informace, zábava a hry. V prohlí¾eèi telefonu mù¾et
zobrazovat slu¾by pou¾ívající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up 
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Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language) nebo 
kombinaci obou.
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Informace o tìchto slu¾bách, jejich ceny a tarify získáte od operátora sítì ne
provozovatele slu¾by, jeho¾ slu¾bu chcete pou¾ít. U poskytovatele slu¾by zís
rovnì¾ pokyny pro pou¾ívání jejich slu¾eb.

Proto¾e displej telefonu a kapacita pamìti jsou mnohem men¹í, ne¾ jaké má
poèítaè, je obsah internetu na displeji telefonu zobrazen odli¹ným zpùsobem
Upozoròujeme, ¾e nebude mo¾né zobrazit v¹echny detaily internetových str

Základní kroky pro otevøení a pou¾ívání slu¾eb
1. Ulo¾te nastavení vy¾adovaná pro pøístup ke slu¾bì, kterou chcete pou¾ít

stranu 160.

2. Pøipojte se ke zvolené slu¾bì. Viz stranu 161.

3. Nyní mù¾ete zahájit procházení stránkami slu¾by. Viz stranu 162.

4. Ukonèíte-li procházení stránkami, odpojte spojení se slu¾bou. Viz stranu

Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb
Nastavení slu¾by mù¾ete pøijmout ve zprávì OTA od operátora sítì nebo 
provozovatele slu¾by nabízejícího slu¾bu, kterou chcete pou¾ít. Nastavení m
zadat rovnì¾ manuálnì, nebo pøidat èi upravit nastavení pomocí PC Suite. 

Podrobnìj¹í informace o odpovídajícím nastavení získáte od operátora sítì n
provozovatele slu¾by, který nabízí vámi po¾adovanou slu¾bu. 
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Informace o nastavení slu¾by zprávou OTA, viz Nastavení slu¾by zprávou OTA 
(Over the Air) na stranì 43.
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Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by
1. Stisknìte Menu, zvolte Slu¾by, Nastavení a Nastavení spojení.

2. Zvolte Nastavení aktivní slu¾by.

3. Vyhledejte soubor spojení, který chcete aktivovat, a stisknìte Aktivuj.
Musíte aktivovat soubor spojení, do kterého chcete ulo¾it nastavení slu¾
Soubor nastavení spojení je souhrn nastavení vy¾adovaných pro pøipojen
slu¾bì.

4. Zvolte Upravit nastavení aktivní slu¾by. 

Postupnì vybírejte a zadávejte informace do jednotlivých polo¾ek nastav
Postupujte podle informací obdr¾ených od operátora sítì nebo provozov
slu¾by. V¹echna nastavení týkající se datového nosièe jsou v menu Nasta
nosièe.

Pøipojení ke slu¾bì
Nejprve se ujistìte, ¾e je aktivováno nastavení slu¾by, kterou chcete pou¾ít.
Aktivace nastavení:

• Stisknìte Menu, zvolte Slu¾by, Nastavení a Nastavení spojení. Zvolte 
Nastavení aktivní slu¾by, vyhledejte po¾adovaný soubor nastavení a stis
Aktivuj.

Nyní se mù¾ete pøipojit ke slu¾bì. Pøipojit se mù¾ete tøemi zpùsoby:
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• Otevøete úvodní stránku, napøíklad domovskou stránku provozovatele slu¾by.

Stisknìte Menu, zvolte Slu¾by a Domù, nebo v pohotovostním re¾imu podr¾te 
ídající 

te jiný 

y a 

e 

 
r nebo 
 v 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

stisknuté tlaèítko . Je-li panel klávesnice otevøený, stisknìte odpov
tlaèítko èíslice.

• Zvolte zálo¾ku slu¾by:

Stisknìte Menu, zvolte Slu¾by, Zálo¾ky a zvolte zálo¾ku.

Pokud zálo¾ka nepracuje s aktuálnì aktivním nastavením slu¾by, aktivuj
soubor nastavení a zkuste to znovu.

• Zadejte adresu slu¾by:

Stisknìte Menu, zvolte Slu¾by a poté Jdi na adresu. Zadejte adresu slu¾b
stisknìte OK.

Pøed adresu není nutné zadávat prefix "http://", proto¾e bude pøidán 
automaticky.

Procházení stránkami slu¾by
Po navázání spojení se slu¾bou mù¾ete zahájit procházení stránkami. Funkc
kláves telefonu se mù¾e pøi pou¾ití rùzných slu¾eb li¹it. Postupujte podle 
doprovodných textù na displeji telefonu. Podrobnìj¹í informace získáte u 
provozovatele slu¾by.

Upozoròujeme, ¾e je-li jako datový nosiè zvoleno (E)GPRS, je pøi procházení
stránkami v levé horní èásti displeje zobrazen indikátor . Pøijmete-li hovo
textovou zprávu nebo budete-li v prùbìhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se
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pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o pøeru¹eném (E)GPRS 
spojení. Po dokonèení volání se telefon pokusí opìt navázat (E)GPRS spojení.
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Pou¾ití klávesnice pøi procházení stránkami
• Stisknutím joysticku nahoru nebo dolù se pohybujete po stránce.

• Pro zvolení oznaèené polo¾ky stisknìte krátce joystick nebo stisknìte 

• Pro zadávání písmen a èíslic stisknìte tlaèítka  -  a pro zadán
speciálních znakù stisknìte . Pøi otevøeném panelu klávesnice mù¾
písmena a èísla psát normálnì.

Volby pøi procházení stránkami
Po stisknutí Volby mohou být dostupné nìkteré z následujících voleb. 
Provozovatel slu¾by mù¾e rovnì¾ nabízet dal¹í volby. Zvolte

• Domù pro návrat na domovskou stránku.

• Zkratky pro otevøení nového seznamu voleb, které jsou napøíklad specific
danou stránku.

• Pøidat zálo¾ku pro ulo¾ení adresy stránky do zálo¾ky.

• Zálo¾ky. Viz Zálo¾ky na stranì 166.

• Odkazy pro sta¾. pro zobrazení seznamu zálo¾ek pro stahování.

• Ulo¾it do slo¾ky pro pøidání aktuální stránky jak odkaz ke sta¾ení do zvol
slo¾ky.

• Dal¹í mo¾nosti pro zobrazení seznamu dal¹ích voleb, napøíklad voleb pro
penì¾enku a dal¹í mo¾nosti zabezpeèení.
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• Znovu zavést pro znovu zavedení a aktualizaci stránky.

• Odejít. Viz Odpojení od slu¾by na stranì 164.
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Poznámka: Pokud jste se pokou¹eli o pøístup nebo jste pøistupovali k dùv
informacím vy¾adujícím heslo (napøíklad vá¹ bankovní úèet), vyma¾te 
vyrovnávací pamì» po ka¾dém pou¾ití.

Informace o vymazání vyrovnávací pamìti, viz Vyrovnávací pamì» na s
168.

Pøímé volání
Prohlí¾eè telefonu podporuje funkce, ke kterým máte pøístup pøi procházení
stránkami. Ze stránky mù¾ete vytoèit èíslo, v prùbìhu hlasového hovoru ode
DTMF tóny, nebo ulo¾it jméno a tel. èíslo.

Odpojení od slu¾by
Chcete-li ukonèit prohlí¾ení, stisknìte Volby a zvolte Odejít. Po zobrazení te
Ukonèit prohlí¾eè? stisknìte Ano.

Nebo stisknìte dvakrát tlaèítko . Telefon ukonèí spojení se slu¾bou.

Nastavení vzhledu prohlí¾eèe telefonu
Pøi procházení stránkou stisknìte Volby, zvolte Dal¹í mo¾nosti a Nast. vzhle
nebo v pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Slu¾by, Nastavení a 
Nastavení vzhledu. Zvolte

• Pøetáèení textu a poté Zapnuto, pokud chcete text pokraèovat na násled
øádce, nebo Vypnuto, pokud jej chcete zkrátit. 
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• Velikost písma a vyberte Malé, Normální nebo Velké.

• Ukázat obrazy a vyberte Ne, nechcete-li zobrazovat obrázky na stránce. Tím se 
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urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázkù.

• Upozornìní a vyberte Upozornit na ne-zabezp. pøipojení a Ano. Tím nasta
telefon, aby vás varoval v pøípadì, ¾e v prùbìhu prohlí¾ení stránek dojde
zmìnì ze zabezpeèeného na nezabezpeèené pøipojení. Zvolte Upozornit 
zabezpeè. polo¾ky a Ano pro nastavení telefonu, aby vás varoval v pøípad
zabezpeèená stránka obsahuje nezabezpeèenou polo¾ku. Upozoròujeme
tyto výstrahy nezajistí bezpeèné pøipojení. Dal¹í informace naleznete v ka
Zabezpeèení prohlí¾eèe na stranì 168.

• Kódování znak pro zvolení sady znakù, kterou telefon pou¾ije pøi zobrazo
stránek prohlí¾eèe, které neobsahují tyto informace, nebo pro zvolení, zd
odesílání webové adresy do kompatibilního telefonu bude v¾dy pou¾ito 
kódování UTF-8.

Cookies
Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací pamìti prohlí¾eèe v 
telefonu. Takovými daty mohou být napøíklad informace o u¾ivateli nebo 
pøedvolby prohlí¾eèe. Cookies budou ulo¾eny a¾ do vymazání vyrovnávací p
viz Vyrovnávací pamì» na stranì 168.

1. Pøi procházení stránkou stisknìte Volby, zvolte Dal¹í mo¾nosti, Zabezpeè
Cookies, nebo v pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Slu¾by, 
Nastavení, Nastavení zabezpeèení a Cookies. 
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2. Zvolte Povolit nebo Odmítnout pro povolení nebo nepovolení pøijímání cookie 
telefonem. 
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Zálo¾ky
Do pamìti telefonu mù¾ete ulo¾it adresy stránek jako zálo¾ky.

1. Pøi procházení stránkou stisknìte Volby a zvolte Zálo¾ky. Nebo 
v pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Slu¾by a Zálo¾ky.

2. Vyhledejte po¾adovanou zálo¾ku a stisknìte Zvolit nebo krátce stisknìte
joystick pro pøipojení se ke stránce asociované k zálo¾ce. Pøípadnì stiskn
Volby zobrazte následující funkce:  Ukázat, Upravit, Smazat, Poslat, Nov
zálo¾ka nebo Ulo¾it do slo¾ky.

Poznámka: Ve va¹em telefonu mohou být pøedem nainstalovány odkazy n
stránky, které nemají s firmou Nokia nic spoleèného. Nokia se za tyto strán
nezaruèuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevøít, musíte dbát stejné 
obezøetnosti, s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných stránek. 

Pøijmutí zálo¾ky
Pøijmete-li zálo¾ku ve zprávì Over The Air (OTA), stisknìte Ulo¾it pro ulo¾en
zálo¾ky do seznamu zálo¾ek, nebo stisknìte Volby a Ukázat nebo Vyøadit.

Stahování
1. Chcete-li do telefonu stahovat dal¹í tóny, obrázky, hry nebo aplikace, sti

Menu a zvolte Slu¾by a Odkazy pro sta¾..
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2. Chcete-li stáhnout tóny, obrázky, hry nebo aplikace, zvolte Stahování tónù, 
Stahování grafiky, Sta¾ení her nebo Sta¾ení aplikací.

í firmì 
 
ch 

¾by. 

 

ejít, 
y 

lu¾by. 
ného 

 nebo 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Poznámka: Firma Nokia se nezaruèuje za aplikace ze stránek, které nepatø
Nokia. Rozhodnete-li se z nich stáhnout Java aplikace, musíte dbát stejné
obezøetnosti, s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných internetový
stránek. 

Pøijaté slu¾by
Telefon je schopen pøijímat zprávy slu¾eb, které rozesílá vá¹ provozovatel slu
Chcete-li definovat nebo zmìnit nastavení, stisknìte Menu, zvolte Slu¾by, 
Nastavení a Nastavení pro pøijaté slu¾by. Zvolte

• Zprávy slu¾by a Zapnuto pro nastavení telefonu pro pøíjem zpráv slu¾by.

• Automatické spojení a Zapnuto pro nastavení telefonu, aby automaticky
naèítal obsah indikovaný ve zprávì slu¾by.

Zobrazení pøijaté zprávy slu¾by:

• Pro zobrazení pøijaté zprávy slu¾by stisknìte Ukázat. Pokud stisknete Od
bude zpráva pøesunuta do slo¾ky Pøijaté slu¾by. Pøi otevírání zprávy slu¾b
pozdìji stisknìte Menu, zvolte Slu¾by a Pøijaté slu¾by.

• Pøi procházení slu¾bou stisknìte Volby a zvolte Dal¹í mo¾nosti a Pøijaté s
Vyhledejte po¾adovanou zprávu a stisknìte Stáhnout pro sta¾ení oznaèe
obsahu z webové stránky, nebo stisknìte Volby a zvolte Vyvolat, Detaily
Smazat.
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Vyrovnávací pamì»
Informace nebo slu¾by, ke kterým jste pøistupovali, jsou ulo¾eny ve vyrovnávací 
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pamìti telefonu. Vyrovnávací pamì» slou¾í k doèasnému ukládání dat. Vyma
pamìti:

• Pøi procházení slu¾bou stisknìte Volby a zvolte Dal¹í mo¾nosti a Vymaza
pamì» nebo

• v pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Slu¾by a Vymazat pamì

Zabezpeèení prohlí¾eèe
Pro nìkteré slu¾by jsou vy¾adovány funkce zabezpeèení (napøíklad bankovn
slu¾by, nákupy ze stránky atd.). Pro taková spojení jsou vy¾adovány bezpeèn
certifikáty a mo¾ná i modul zabezpeèení, který mù¾e být na va¹í SIM kartì k
dispozici. Podrobnìj¹í informace získáte od provozovatele slu¾by.

Modul zabezpeèení
Modul zabezpeèení mù¾e obsahovat certifikáty nebo soukromé a veøejné klí
Modul zabezpeèení mù¾e zlep¹it bezpeènost slu¾eb pro aplikace, které vy¾a
spojení prohlí¾eèe. Dále umo¾òuje digitální podpis. Certifikáty jsou do modu
zabezpeèení ulo¾eny provozovatelem slu¾by.

Stisknìte Menu a zvolte Slu¾by, Nastavení, Nastavení zabezpeèení a Nasta
modulu zabezpeèení. Zvolte

• Detaily modulu zabezpeèení zobrazí název modulu zabezpeèení, stav, vý
a výrobní èíslo.
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• Po¾adavek na PIN modulu pro nastavení telefonu, aby vyzval k zadání PIN 
modulu pøi pou¾ívání slu¾eb poskytovaných modulem zabezpeèení. Zadejte 
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kód a zvolte Zapnuto. Chcete-li zru¹it po¾adavek na PIN modulu, zvolte 
Vypnuto.

• Zmìna PIN modulu pro zmìnìní PIN modulu, pokud to modul zabezpeèe
umo¾òuje. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.

• Zmìna PIN podpisu. Zvolte PIN podpisu, který chcete zmìnit. Zadejte akt
PIN kód a poté dvakrát nový kód.

Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 25.

Certifikáty
Existují tøi druhy certifikátù: certifikáty serveru, autorizaèní certifikáty 
a u¾ivatelské certifikáty.

• Telefon pou¾ívá certifikáty pro zlep¹ení zabezpeèení spojení mezi telefon
serverem s obsahem. Telefon obdr¾í certifikát serveru od provozovatele s
pøed navázáním spojení. Jeho platnost je poté ovìøena pomocí autorizaè
certifikátù ulo¾ených v telefonu. Certifikáty serveru nejsou ukládány. 

Pøi pøipojení je zobrazena ikona zabezpeèení , pokud je datový pøenos
telefonem a serverem s obsahem kódován.

• Autorizaèní certifikáty jsou pou¾ity nìkterými slu¾bami prohlí¾eèe, napø
online bankovnictví, a pro kontrolu platnosti dal¹ích certifikátù. Autoriza
certifikáty mohou být buï ulo¾eny v modulu zabezpeèení provozovatele
slu¾by nebo je mo¾né je naèíst ze sítì, pokud slu¾ba podporuje pou¾ití 
autorizaèních certifikátù. 
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• U¾ivatelské certifikáty jsou u¾ivatelùm vydány Certifikaèní autoritou. 
U¾ivatelské certifikáty jsou vy¾adovány napøíklad pøi pou¾ití digitálního 
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podpisu.

Dùle¾ité: Upozoròujeme, ¾e i kdy¾ pou¾ití certifikátù sni¾uje rizika
hrozící z pøipojení ke vzdáleným serverùm a instalací softwaru, mu
pro zaji¹tìní jejich vysoké úèinnosti správnì pou¾ívány. Samotná 
pøítomnost certifikátù ¾ádnou ochranu neposkytuje; aby bylo zaji¹
zvý¹ené zabezpeèení, musí správce certifikátù obsahovat správné,
autentické a ovìøené certifikáty.

Dùle¾ité: Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Pokud je zobr
Pro¹lý nebo Neplatný certifikát, pøesto¾e by takovýto certifikát mì
platný, ovìøte, zda je v telefonu nastaveno správné pøesné datum a

Dùle¾ité: Pøed zmìnou tìchto nastavení se musíte ujistit, zda vlas
certifikátu dùvìøujete a zda certifikát opravdu uvedenému vlastník
patøí. 

Digitální podpis
Pomocí telefonu mù¾ete pou¾ívat digitální podpis. Podpis je mo¾né zpìtnì 
vysledovat pomocí osobního klíèe v modulu zabezpeèení a u¾ivatelského 
certifikátu, který byl pou¾it pro provedení podpisu. Pou¾ití digitálního podpi
mo¾né pokládat za rovnocenné s bì¾ným podpisem na dokumentu.

Chcete-li vytvoøit digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, napøíklad název 
knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který bude tøeba podepsat (mù¾
obsahovat napø. mno¾ství, datum, atd.). 
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Ovìøte, zda je text záhlaví Èíst a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, do¹lo k 
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pøekroèení zabezpeèení a vy byste nemìli zadávat jakákoli osobní d
jako napøíklad PIN podpisu.

Chcete-li k textu pøidat digitální podpis, pøeètìte si nejdøíve ve¹kerý text a p
mù¾ete zvolit Podpis.

Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Pøed podepsáním
projdìte celý text a pøeètìte jej.

Zvolte u¾ivatelský certifikát, který chcete pou¾ít. Zadejte PIN podpi
Pøístupové kódy na stránce 25) a stisknìte OK. Ikona digitálního po
zmizí a na stránce se mù¾e zobrazit informace potvrzující va¹i koup

■ Slu¾by SIM (Menu 10)
Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu mù¾e dal¹í slu¾by 
poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné 
prostøednictvím Menu 10. Toto menu je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e je 
podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných slu¾bác

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o pou¾ívání slu¾eb SIM zí
prodejce SIM karty, tj. operátora sítì, provozovatele slu¾eb nebo smluvního
prodejce.

Telefon je mo¾né nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané 
telefonem a sítí pøi pou¾ívání aplikací SIM, zvolením volby Ano v Potvrdit fu
slu¾eb SIM v Nastavení telefonu. 
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Upozoròujeme, ¾e pøístup k tìmto slu¾bám mù¾e vy¾adovat odeslání textové 
zprávy (SMS) nebo zavolání, co¾ mohou být placené slu¾by.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
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7. Pøipojení k PC
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Je-li telefon pøipojen k PC pøes IÈ port, Bluetooth nebo datový kabel, mù¾et
odesílat a pøijímat zprávy el. po¹ty nebo mít pøístup k internetu. Telefon mù
pou¾ít s rùznými aplikacemi pro pøipojení k PC a komunikaèními datovými 
aplikacemi, za pøedpokladu, ¾e máte objednány potøebné slu¾by. 

Podrobnìj¹í informace a soubory ke sta¾ení naleznete na Internetové stránc
Nokia na adrese www.nokia.com/support/phones/6820.

■ PC Suite
Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

• Nokia Application Installer pro instalování Java aplikací z kompatibilní
do telefonu, napøíklad her a slovníkù.

• Nokia Image Converter pro úpravu obrázkù v podporovaném formátu n
obrázky do kontaktù, do formátu vhodného pro multimediální zprávy ne
tapetu a jejich pøenos do telefonu.

• Nokia Sound Converter pro upravení polyfonických vyzvánìcích tónù v
podporovaných formátech na kompatibilní formát telefonu a jejich pøen
telefonu.

• Nokia Content Copier pro zkopírování dat nebo zálohování dat z telefo
kompatibilního PC nebo jiného kompatibilního telefonu Nokia.
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• Nokia Settings Manager pro upravení a odeslání zálo¾ek stránek nebo 
aktualizaci souborù spojení v telefonu.
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• Nokia Phone Editor pro odeslání textových zpráv (SMS) a upravení kont
telefonu.

• Nokia Phone Browser pro zobrazení obsahu slo¾ek menu Galerie telefon
kompatibilním PC. Mù¾ete procházet obrázkovými a zvukovými soubory
pamìti telefonu a pøená¹et soubory mezi telefonem a PC.

• Nokia Multimedia Player pro pøehrávání multimediálních (MMS) zpráv
audio a video souborù. Mù¾ete rovnì¾ vytvoøit seznam oblíbených 
multimediálních souborù.

• Nokia PC Sync pro synchronizování kontaktù, kalendáøe, seznamu úkolù
poznámek mezi telefonem a kompatibilním PC.

• Nokia Modem Options obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.

• Nokia Connection Manager pro zvolení typu spojení mezi PC a telefone

• Language Selection pro zvolení jazyka pou¾itého pøi instalaci PC Suite a
samotné aplikace PC Suite.

• HTML Help jako podpora pou¾ívání aplikace.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹en
posílání dál nìkterých obrázkù, vyzvánìcích tónù a dal¹ího obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD
Mù¾ete pou¾ívat datové slu¾by (E)GPRS (General Packet Radio Service), HSC
(High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, GSM data
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Informace o dostupnosti a objednání slu¾by datového pøenosu získáte u operátora 
sítì nebo provozovatele slu¾by.

t 

u 
edr¾te 
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Upozoròujeme, ¾e pou¾ití slu¾by HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji ne¾ 
normální hlasové nebo datové volání. Po dobu pøenosu budete zøejmì muse
pøipojit telefon k nabíjeèce.

Viz Nastavení modemu (E)GPRS na stranì 125.

■ Pou¾ití aplikací pro datovou komunikaci
Informace o pou¾ití datových komunikaèních aplikací naleznete v jejich 
dokumentaci.

V prùbìhu pøipojení k poèítaèi nedoporuèujeme volat nebo pøijímat hovory, 
proto¾e tím mù¾e dojít k pøeru¹ení operace.

Pro zlep¹ení výkonu pøi datových voláních umístìte telefon na pevnou ploch
klávesnicí dolù. V prùbìhu datového volání nepohybujte telefonem ani jej n
v ruce.
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8. Informace o bateriích
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■ Nabíjení a vybíjení
Telefon je vybaven baterií, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet.

Uvìdomte si, prosím, ¾e plného výkonu nové baterie je dosa¾eno a¾ po dvou nebo tøec
cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita (øádovì stovky nabití), po urèitém èase
bude tøeba vymìnit. Pokud se èas, po který je pøístroj v provozu (doba, po kterou hovo
doba, kdy je pøístroj v pohotovosti), výraznì zkrátí, je tøeba zakoupit novou baterii.

Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválený
nabíjeèkami. Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické sítì. Neponechávejte 
pøipojenou k nabíjeèce dobu del¹í ne¾ týden; pøebíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-
nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu.

Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou baterii ani nabíjeèku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt (min
sponka nebo pero) zpùsobí pøímé spojení pólù + a - baterie (kovové prou¾ky na bateri
napøíklad kdy¾ náhradní baterii pøená¹íte v kapse nebo ta¹ce. Zkratování baterie mù¾
po¹kodit baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném voze v l
nebo v zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se pokuste baterii uchovat v tepl
rozsahu 15°C a¾ 25°C (59° F a¾ 77° F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií mù¾e d
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pøestat pracovat, pøesto¾e je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je èásteènì omezen pøi 
teplotách pod bodem mrazu.

 

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nevhazujte baterie do ohnì!

Baterie likvidujte v souladu s místním naøízením (napø. recyklujte). Neodhazujte je do
domovního odpadu.
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Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující dopor
vám pomohou dodr¾et podmínky pro firemní záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let.

• Ukládejte telefon a v¹echny jeho souèásti a pøíslu¹enství mimo dosah malých dìt

• Uchovávejte telefon v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsah
minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.

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

• Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických
zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte telefon v chladu. Pøi zahøívání telefonu (na provozní teplotu) se u
srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se telefon otevøít. Neodborné zacházení jej mù¾e po¹kodit.

• Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné
zacházení mù¾e po¹kodit jeho vnitøní elektronické obvody.

• Pøi èi¹tìní telefonu nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èistící prostøe

• Telefon nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a omezit je
správnou funkci.

• Pro èi¹tìní objektivu (napø. fotoaparátu, snímaèe vzdálenosti a fotosenzoru) pou¾
mìkký, èistý a suchý hadøík.

• Pou¾ívejte pouze dodanou nebo schválenou výmìnnou anténu. Neschválené anté
modifikace nebo pøípojky mohou telefon po¹kodit a mohou poru¹it naøízení urèen
rádiová zaøízení.



179

V¹echna vý¹e uvedená doporuèení pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem na telefon, baterii, 
nabíjeèku nebo libovolné pøíslu¹enství. Pokud nìkteré nepracuje správnì, odneste jej do 

nosti i 
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nejbli¾¹ího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nut
zaøídí odbornou opravu.
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DÙLE®ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE
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■ Bezpeènost silnièního provozu
S pøístrojem dr¾eným v ruce bìhem jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte d
dr¾áku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl p
nehodì nebo prudkém zabrzdìní uvolnit.

V první øadì v¾dy dbejte na bezpeènost silnièního provozu!

■ Provozní prostøedí
Dodr¾ujte v¹echna zvlá¹tní naøízení, která se týkají provozu mobilních telefonù a vyp
jej v¾dy, kdy¾ je jeho pou¾ívání zakázáno nebo kdy¾ je nebezpeèí, ¾e by jeho provoz m
zdrojem ru¹ení nebo ohro¾ení.

Telefon pou¾ívejte pouze v normální pracovní poloze.

Èásti telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být pøitahovány kovové materiály;
se sluchadly by nemìly dr¾et telefon u ucha se sluchadlem. Telefon v¾dy zajistìte v d
proto¾e kovové materiály by mohly být pøitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti tele
neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, proto¾e by mohlo
vymazání jejich informací.

■ Elektronická zaøízení
Vìt¹ina moderních elektronických zaøízení je chránìna pøed pùsobením rádiových fre
(RF). Nìkterá elektronická zaøízení v¹ak nemusejí být chránìna pøed rádiovými frekve
které vysílá vá¹ bezdrátový telefon.
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Kardiostimulátor
Výrobci kardiostimulátorù doporuèují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým 
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telefonem byla dodr¾ena minimální vzdálenost 20 cm, která zaruèí, ¾e kardiostimulát
nebude telefonem ru¹en. Tato doporuèení vycházejí z nezávislých pozorování, proved
výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

• By mìly v¾dy udr¾ovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a 
zapnutým telefonem;

• By nemìly pøená¹et telefon v náprsní kapse;

• By mìly pøi telefonování pøikládat telefon k uchu na vzdálenìj¹í stranì, aby se zm
mo¾nost ru¹ení kardiostimulátoru.

• By mìly za pøedpokladu, ¾e cítí ru¹ení kardiostimulátoru, telefon okam¾itì vypno

Sluchadla
Nìkteré digitální mobilní telefony mohou pùsobit ru¹ení nìkterých sluchadel. V pøípa
takového ru¹ení kontaktujte poskytovatele slu¾eb.

Ostatní zdravotnická zaøízení
Funkce v¹ech zaøízení, pracujících na principu rádiového pøenosu (vèetnì mobilních 
telefonù) mù¾e zpùsobovat interference (ru¹ení) nesprávnì chránìných zdravotnický
zaøízení. Informace, týkající se chránìní pøístrojù pøed pùsobením rádiových frekvenc
získáte od lékaøe nebo výrobce zdravotnického zaøízení. Telefon vypínejte ve zdravotn
zaøízeních, pokud jste k tomu místním naøízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotni
zaøízení mohou pou¾ívat pøístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì chránìné elektron
systémy motorových vozidel (napø. elektronické systémy vstøikování paliva, elektronic
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protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagù). Bli¾¹í 
informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Mìli byste rovnì¾ 
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kontaktovat výrobce pøíslu¹enství, která byla do vozidla pøidána.

Místní naøízení
Vypínejte telefon, pokud je to místním naøízením vy¾adováno.

■ Výbu¹ná prostøedí
Vypínejte telefon tam, kde je nebezpeèí výbuchu a dodr¾ujte zde v¹echna naøízení a p
Jiskøení v takovýchto prostorech mù¾e zpùsobit výbuch nebo po¾ár, pøi kterých hrozí 
nebezpeèí osobního poranìní nebo úmrtí.

Doporuèujeme u¾ivatelùm, aby vypínali pøístroj v prostoru èerpacích stanic. U¾ivatelù
pøipomínáme, aby dodr¾ovali v¹echna omezení, týkající se pou¾ívání rádiových zaøíze
skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách,
místech, kde se provádí odstøel.

Výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì: podpalub
prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií; vozidla pou¾ívající kapalné ropné pl
(napø. propan a butan); prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií n
malých èástic (napøíklad obilný prach nebo metalické prá¹ky); a dal¹í prostory, ve kte
za normálních podmínek doporuèuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla
Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by mìl pouze zku¹ený servisní pracovní
Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záru
poskytovaných na zaøízení.

Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství mobilního telefonu ve vozidle sp
instalováno a jestli správnì pracuje.
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Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály ve stejném 
prostoru, ve kterém je ulo¾en telefon, jeho èásti a pøíslu¹enství.
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U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy pøi aktivaci vyvíjejí znaènou síl
Neumís»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného pøíslu¹enství 
bezdrátového telefonu, na kryty airbagù ani do prostoru, do kterého se airbagy v pøíp
nárazu aktivují. Pokud je pøíslu¹enství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávnì 
instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní.

Pou¾ívání telefonu v letadle je zakázáno. Pøed vstupem do letadla vypnìte telefon. Po
bezdrátových telefonù v letadlech mù¾e být pro provoz letadla nebezpeèné, mù¾e na
telefonní sí» a mù¾e být i nezákonné.

Nedodr¾ení uvedených pravidel mù¾e vést k pozastavení èi odepøení pøístupu k telefo
slu¾bám, soudnímu postihu, pøípadnì obojímu.

■ Tísòová volání
Dùle¾ité: Tento pøístroj, stejnì jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje n
rádiového pøíjmu, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelských funkcí. Z
dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Nespoléhejte pr
spojení tohoto typu v zásadních pøípadech (napø. lékaøská pohotovost).

Tísòová volání nemusí být dostupná ve v¹ech bezdrátových sítích nebo po
jsou pou¾ity urèité funkce telefonu a nebo slu¾by sítì. Informace získáte u
provozovatele sítì.

Provádìní tísòového volání:
1. Není-li telefon zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající s

Nìkteré sítì mohou vy¾adovat instalovanou platnou kartu SIM.

2. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka  (napøíklad pro ukonèen
hovoru, ukonèení funkce menu apod.) a pøipravte telefon na provádìní hovoru. 
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3. Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast (napø. 112 nebo jiné oficiální èíslo 
tísòových volání). Toto èíslo se v rùzných oblastech li¹í.
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4. Stisknìte tlaèítko .

Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout, a teprv
vytáèet èíslo tísòového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem slu¾eb 

Pøi provádìní tísòového volání nezapomeòte uvést co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité 
informace. Uvìdomte si, ¾e vá¹ telefon mù¾e být jediným spojením z místa nehody, a
neukonèujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikaèní informace (SAR)
TENTO MODEL TELEFONU SPLÒUJE PO®ADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vá¹ bezdrátový telefon je rádiový pøijímaè a vysílaè. Pøístroj byl navr¾en a vyroben tak
nepøekroèil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodní
smìrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou souèástí obsáhlých smìrnic a stanovují pro pop
povolené úrovnì RF. Smìrnice jsou zalo¾eny na standardech vyvinutých nezávislými 
vìdeckými organizacemi bìhem pravidelných a rozsáhlých testù vìdeckých studií. Sm
obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla zaji¹tìna bezpeènost v¹ech osob, bez 
na vìk nebo zdravotní stav.

Standard vyzaøování pro bezdrátové telefonní pøístroje pracuje s mìrnou jednotkou 
uvádìnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je 
mezinárodních smìrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou provádìny za pou¾ití 
standardních pracovních poloh, s pøístroji pracujícími na nejvy¹¹í povolené výkonové
ve v¹ech testovaných frekvenèních rozsazích. Pøesto¾e je SAR urèena jako nejvy¹¹í po
úroveò výkonu, skuteèná provozní úroveò SAR mù¾e být výraznì ni¾¹í. Vzhledem k fa
byl pøístroj navr¾en pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je v¾dy pou¾íván jen v
nutný pro pøipojení k síti. V¹eobecnì platí, ¾e èím jste blí¾e k anténì základové jednot
men¹í je potøebný výkon pøístroje.
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Nejvy¹¹í povolená hodnota SAR tohoto modelu pøístroje pro oblast u¹í je rovna 0.72 W/kg. 
Pøesto¾e mohou existovat rozdíly mezi úrovnìmi SAR rùzných telefonù v rùzných pozicích, 
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v¹echny musí odpovídat mezinárodním smìrnicím pro oblast RF vyzaøování.

Tento produkt splòuje po¾adavky na vystavení rádiovým vlnám, pokud je pou¾íván v 
normální poloze u ucha nebo umístìn nejménì 1,5 cm od tìla. Je-li pro pøichycení tel
odìvu pou¾ito pouzdro, spona na opasek nebo jiný dr¾ák, nesmí obsahovat kovový ma
musí být umístìn nejménì 1,5 cm od tìla.

* SAR limit pro veøejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg prùmìrnì na 10 gram
tkánì. Smìrnice obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla pøi v¹ech druzích mìø
zaji¹tìna dostateèná bezpeènost osob. Hodnoty SAR se mohou li¹it podle místních (st
po¾adavkù a frekvenci pou¾ité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v 
informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.


