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Pøíruèka Quick Start Guide

■ Zapnutí nebo vypnutí telefonu
Podr¾te stisknuté tlaèítko Konec, dokud se telefon nezapne èi nevypne.

■ Instalace SIM karty
Chcete-li otevøít otvor pro SIM kartu, posuòte dvíøka SIM karty doleva. Vlo¾
kartu zlatými kontakty na kartì smìrem dolù. K zatlaèení SIM karty do otvo
SIM kartu pou¾ijte dvíøka SIM karty. Zatlaète dvíøka SIM karty, a¾ usly¹íte kl

Zavøete dvíøka SIM karty posunutím doprava.

Chcete-li SIM kartu vyjmout, posuòte dvíøka SIM karty doleva. Zamáèknìte 
SIM karty dovnitø, a¾ usly¹íte cvaknutí a SIM karta bude uvolnìna.

■ Volání
V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu a zad
telefonní èíslo vèetnì pøedèíslí. Pøi zadávání tel. èísla vyhledejte po¾adovano
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èíslici v øádku znakù a vyberte Zvolit. Opakujte tento krok pro v¹echny èíslice 
telefonního èísla. Volat mù¾ete také pomocí seznamu kontaktù nebo jedním 
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stisknutím tlaèítka volání, èím¾ otevøete seznam posledních volaných èísel.

■ Pøijmutí, odmítnutí a ukonèení hovoru
Stisknutím tlaèítka Volat pøijmete pøíchozí hovor. Chcete-li odmítnout hovo
stisknìte tlaèítko Konec. Chcete-li ukonèit stávající hovor, stisknìte tlaèítko
Konec.

■ Fotografování
Zvolte Menu > Média > Fotoaparát > Zabrat. Telefon ukládá fotografie do 
Galerie > Obrázky. Pokud chcete vyfotografovat dal¹í fotografii, zvolte Zpì
chcete-li odeslat fotografii jako multimediální zprávu, zvolte Odeslat. Volby
zobrazíte zvolením Volby.

■ Psaní a odesílání zpráv
Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu a vyberte typ zprávy ze seznamu. N
zprávu. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby
Odeslat. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce nebo zvolte Volby > Hledat, chcete
vyhledat telefonní èíslo v seznamu Kontakty. Zvolte Volby > Pøijmout a ode
zprávu.



13

■ Zámek klávesnice (Keyguard)
Klávesnici zamknete nebo odemknete zvolením Menu nebo Uvolnit a stisknutím 
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tlaèítka Volat bìhem 1,5 sekundy.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress
Pro vytvoøení a odeslání zvukové zprávy, zvolte Menu > Zvuková zpráva. Sp
záznamník, chcete-li zahájit nahrávání, stisknìte støední výbìrovou klávesu

Chcete-li nahrávání zastavit, stisknìte støední výbìrovou klávesu znovu. Ch
zadat pøíjemce, zvolte Odeslat. Poté zvolte Volby > Pøijmout a ode¹lete zpr

Bìhem pøíjmu zvukové zprávy do telefonu je zobrazen text Pøijata 1 zvuková
zpráva. Zvolte Pøehrát, chcete-li zprávu otevøít, nebo Ukázat > Pøehrát, jes
bylo pøijato více zpráv. Zvolením Volby zobrazíte dostupné volby. Chcete-li 
poslechnout zprávu pozdìji, zvolte Odejít.
Pro ulo¾ení zprávy zvolte Volby > Ulo¾it.

■ Roz¹íøené hlasové pøíkazy
V pohotovostním re¾imu stisknìte a podr¾te spodní výbìrovou klávesu. Zazn
krátký tón a na displeji se zobrazí text Nyní mluvte.

Zøetelnì vyslovte hlasový pøíkaz. Pokud je rozpoznání hlasu úspì¹né, zobraz
seznam shodných polo¾ek. Telefon pøehraje hlasový pøíkaz na zaèátku sezna
Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytoèí èíslo. Pokud nejste spokojeni s výsled
pøejdìte k jiné polo¾ce a jejím zvolením vytoèíte èíslo.
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■ Synchronizace zahájená z telefonu
Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace serverem > 

o.

m > 
ována.
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Data pro synchr.. Oznaète data, která chcete synchronizovat, a zvolte Hotov
Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace servere
Synchronizovat. Oznaèená aktivní data budou po potvrzení akce synchroniz
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Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeè
nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku.

ZAPNÌTE BEZPEÈNÌ
Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázán
kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si nechte v¾dy volné ruc
øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènos
silnièního provozu.

RU©IVÉ VLIVY
V¹echny bezdrátové telefony mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které moh
ovlivnit jejich funkci.

VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH
Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení tel
v¾dy vypnìte.

VYPNÌTE V LETADLE
Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsob
ru¹ivé vlivy.

VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA
Nepou¾ívejte telefon u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohon
hmot nebo chemikálií.
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VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE
Dodr¾ujte v¹echna omezení. Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou 
provádìny trhací práce.
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POU®ÍVEJTE ROZUMNÌ
Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvìtleno v dokumentaci k
produktu. Zbyteènì se nedotýkejte antény.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál

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

ODOLNOST PROTI VODÌ
Tento telefon není odolný proti vodì. Udr¾ujte jej v suchu.

ZÁLO®NÍ KOPIE
Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace ulo¾
telefonu.

PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informa
u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produk

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾
sítì. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a vra»te se na
obrazovku. Podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, zadejte èíslo tí
linky a stisknìte tlaèítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, d
tomu nedostanete svolení.
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■ O tomto pøístroji
Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v síti E
900 a GSM 1800/1900. Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od svého 
provozovatele slu¾eb.

Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte
soukromí a zákonná práva ostatních.

Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístr
kromì budíku, musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, poku
pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vzn
nebezpeèí.

■ Sdílená pamì»
Následující funkce tohoto pøístroje mohou pou¾ívat sdílenou pamì»: kontakty, zprávy
hlasové pøíkazy a seznamy pøíjemcù SMS, kalendáø a poznámky k úkolùm. Pou¾ití jedn
nìkolika tìchto funkcí mù¾e zmen¹it pamì» dostupnou pro zbývající funkce sdílející p
Napøíklad ulo¾ení mnoha multimediálních zpráv mù¾e vyu¾ít ve¹kerou dostupnou pa
Pokusíte-li se pou¾ít funkci sdílející pamì», mù¾e se na pøístroji zobrazit zpráva, ¾e je
plná. V takovém pøípadì odstraòte pøed dal¹ím pokraèováním nìkteré ulo¾ené inform
nebo záznamy ze sdílené pamìti. Nìkteré funkce, napøíklad textové zprávy, mohou m
pøidìlenu urèitou èást pamìti navíc k pamìti sdílené s ostatními funkcemi.
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Upozoròujeme, ¾e soubory galerie sdílejí jinou pamì». Podrobnìj¹í informace 
naleznete v èásti Galerie na stranì 69.
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■ Pøístupové kódy
• Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic): Bezpeènostní kód pomáhá chránit te

pøed neoprávnìným pou¾itím. Kód je dodán s telefonem. Pøedem nastave
kód je 12345. Informace o zmìnì kódu a nastavení telefonu, aby vy¾ado
kód, naleznete v èásti Nastavení zabezpeèení na stranì 67.

• PIN kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) po
chránit SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Mù¾e být dodán se SIM
kartou. Aktivujete-li funkci Po¾. na PIN kód v menu Nastavení zabezpeèe
bude kód vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu. 

• PIN2 kód (4 a¾ 8 èíslic): Tento kód mù¾e být dodán s nìkterými SIM kar
je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí.

• Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK (personal unblocking key) kód je vy¾ad
pro odblokování zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zm
zablokovaného PIN2 kódu.

• Heslo pro blokování (4 èíslice): Tento kód je vy¾adován pøi pou¾ívání fu
Slu¾ba blokování hovorù v menu Nastavení zabezpeèení.

• PIN modulu a PIN podpisu: PIN modulu je vy¾adován pro pøístup k inform
v modulu zabezpeèení. Viz Modul zabezpeèení na str. 92.

PIN podpisu je vy¾adován pøi pou¾ití digitálního podpisu. Viz Modul 
zabezpeèení na str. 92.



19

■ Sí»ové slu¾by
Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb 
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zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závis
funkcích v bezdrátové síti. Tyto sí»ové slu¾by nemusí být dostupné ve v¹ech 
nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít zvlá¹tní dohody se svým provozova
slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾it
vysvìtlit, jak budou zpoplatnìny. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ov
zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹
speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb.

■ Slu¾ba nastavení konfigurace
Chcete-li pou¾ít nìkteré ze sí»ových slu¾eb, napøíklad slu¾by mobilního inte
MMS nebo synchronizace, musí být v telefonu ulo¾eno správné nastavení 
konfigurace. Toto nastavení mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì a poté j
pouze ulo¾it do telefonu. Provozovatel slu¾by mù¾e poskytnout PIN kód, kte
bude potøeba pro ulo¾ení nastavení. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti 
nastavení získáte od operátora sítì, provozovatele slu¾by, nejbli¾¹ího 
autorizovaného prodejce Nokia nebo na webové stránce Nokia www.nokia.c
support.

Po doruèení konfiguraèní zprávy se zobrazí text Nastav. konfigurace pøijato
Chcete-li zobrazit pøijatá nastavení, zvolte Ukázat.
Chcete-li ulo¾it pøijatá nastavení, zvolte Ulo¾it. Pokud vás pøístroj vyzve: Vl
PIN nastavení:, zadejte PIN kód nastavení a zvolte OK. Zvolte, zda mají být t
nastavení výchozí. Informace o PIN kódu získáte od va¹eho provozovatele sl
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Chcete-li pøijatá nastavení zru¹it, zvolte Vyøadit.
Informace o zobrazení a úpravách nastavení naleznete v èásti Nastavení 
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konfigurace na stranì 65.

■ Stahování obsahu a aplikací
Do telefonu mù¾ete stahovat obsah, jako jsou napøíklad témata, tóny a vide
(sí»ová slu¾ba). Vyberte funkci stahování (napøíklad v menu Galerie). Inform
pøístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informac
dostupnosti rùzných slu¾eb, ceny a tarify získáte od provozovatele slu¾by.

Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace a jiný software pocházející 
zdrojù, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpeèení proti ¹kodlivému
softwaru.

■ Kontaktní informace a informace o podpoøe Nokia
Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu
týkající se va¹eho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo 
webové stránce Nokia.

Na webové stránce mù¾ete získat informace o pou¾ívání produktù a slu¾eb 
Nokia. Pokud se potøebujete spojit se zákaznickým servisem, podívejte se na
seznam místních kontaktních støedisek na webových stránkách www.nokia.
customerservice.

Pokud jde o informace o støediscích údr¾by, podívejte se na nejbli¾¹í polohu 
Nokia Care na webové stránce www.nokia.com/repair.
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■ Instalace SIM karty
Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí. Informace o dostupnosti a pou
slu¾eb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾
operátor sítì nebo jiný prodejce.

Chcete-li otevøít otvor pro SIM kartu, posuòte 
dvíøka SIM karty doleva (1) a otevøete je (2). 

Vlo¾te SIM kartu zlatými kontakty na kartì 
smìrem dolù a okrajem s odøíznutým rohem 
dovnitø. 
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Zavøete dvíøka SIM karty a zatlaète je, a¾ usly¹íte 
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klapnutí.

Dvíøka SIM karty zamknete posunutím doprava.

Chcete-li SIM kartu vyjmout, posuòte dvíøka SIM 
karty doleva. Zamáèknìte dvíøka SIM karty 
dovnitø, a¾ usly¹íte cvaknutí a SIM karta bude 
uvolnìna.

■ Nabíjení baterie
Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené 
spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jinýc
mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné.

Tento pøístroj má interní, neodnímatelnou baterii, kterou je mo¾né opakova
nabíjet. Nepokou¹ejte se vyjmout baterii z pøístroje, proto¾e mù¾e dojít k jeh
po¹kození. Nokia doporuèuje, abyste o výmìnu baterie po¾ádali v nejbli¾¹ím
autorizovaném servisu.

Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento
pøístroj je urèen pro pou¾ití pøi napájení z nabíjeèky AC-1, ACP-7, ACP-12 nebo LCH-
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1. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li 
telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text 

kou 

nù 
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Nabíjím. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat 
nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí 
indikátor nabíjení nebo ne¾ bude mo¾né 
telefonovat.

2. Konektor nabíjeèky pøipojte do zdíøky ve spodní èásti telefonu.

Doba nabíjení závisí na pou¾ité nabíjeèce. Napøíklad nabíjení baterie nabíjeè
AC-1 trvá v pohotovostním re¾imu a¾ 1 hodinu a 30 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu
Upozornìní: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefo
zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí.

Podr¾te stisknuté tlaèítko Konec, dokud se telefon 
nezapne èi nevypne.

Pokud vás telefon vyzve k zadání PIN kódu nebo 
bezpeènostního kódu, vyhledejte odpovídající èíslici v 
øádku znakù a vyberte ji. Opakujte tento krok pro ostatní 
èíslice kódu. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma¾te jej 
stisknutím Smazat. Zvolte Volby > Pøijmout a potvrïte správný kód.

Viz té¾ Po¾. na PIN kód v èásti Nastavení zabezpeèení na stranì 67 a v èásti 
Pøístupové kódy na stranì 18.
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■ Normální provozní poloha
Tento pøístroj má interní anténu. Pou¾ívejte pøístroj pouze v normální 

livòuje 
 pøíkon, 
storu 
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provozní poloze.

Poznámka: Stejnì jako u jiných radiofrekvenèních pøístrojù 
se nedotýkejte zbyteènì antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ov
kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat vìt¹í
ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi provozu pøístroje dotýkat pro
antény, bude zachován její optimální výkon a ¾ivotnost baterie.

■ Poutko na zápìstí
Protáhnìte poutko podle obrázku a dotáhnìte jej.
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■ Klávesy a konektory

• Sluchátko (1)

• Displej a zrcátko (2)

• Horní výbìrová klávesa, spodní výbìrová klávesa, støední výbìrová kláves
Funkce tìchto kláves závisí na prùvodním textu zobrazeném na displeji v
kláves. Viz Pohotovostní re¾im na str. 27.

• NaviTM ovladaè (4)
Ovladaè se pou¾ívá pro procházení øádkem znakù pøi zadávání textu a èís
procházení rùznými seznamy a pøi prohlí¾ení zpráv. Viz Ovladaè na str. 2

• Tlaèítkem Konec (5) ukonèíte aktivní hovor a ukonèíte libovolnou funkci.
Podr¾ením stisknutého tlaèítka Konec zapnete nebo vypnete telefon.

• Tlaèítkem Volat (6) vytoèíte èíslo a pøijmete hovor. V pohotovostním re¾i
zobrazí seznam posledních volaných èísel.
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íslo.
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• Blikající kontrolka (7)

• Objektiv fotoaparátu (8)

• Blesk fotoaparátu (9)

• Mikrofon (10)

• Konektor pøíslu¹enství (11) je pou¾it napøíklad pro pøipojení headsetu

• Konektor nabíjeèky (12)

• Reproduktor (13)

• Otvor pro SIM kartu (14)

■ Ovladaè
Ovladaè mù¾ete pou¾ít pro zadávání znakù, procházení 
rùznými seznamy a prohlí¾ení zpráv.

Pøi pou¾ívání ovladaèe jím otáèejte doprava nebo doleva.

Støední výbìrová klávesa je umístìna ve støedu ovladaèe.

Abyste mohli pou¾ít ovladaè:

Podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, chcete-li zadávat telefonní è
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Otáèením ovladaèe procházejte èíslicemi v øádku znakù, který je zobrazen ve 
spodní èásti displeje, a zvolte Zvolit. Opakujte tento krok pro v¹echny èíslice 
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telefonního èísla.

Chcete-li vytoèit tel. èíslo, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Vola

Chcete-li ulo¾it telefonní èíslo se jménem, zvolte Volby > Ulo¾it, potom zad
postupnì z øádku znakù jednotlivá písmena jména a zvolte Volby > Pøijmou

■ Pohotovostní re¾im
Je-li telefon pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾á
znaky, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu.

• Intenzita signálu celulární sítì (1)

• Název sítì nebo logo operátora (2)

• Úroveò nabití baterie (3)

• Horní výbìrová klávesa (4) má funkci Jdi na.

• Støední výbìrová klávesa (5) má funkci Menu
• Spodní výbìrová klávesa (6) mù¾e mít funkci Jména
Viz rovnì¾ Základní indikátory na stranì 28.

Tapeta a spoøiè displeje
Pokud je telefon v hlavním menu, mù¾ete na pozadí displeje telefonu zobraz
obrázek nebo tapetu a spoøiè displeje. Viz Nastavení displeje na stranì 56.
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Úspora energie
Z dùvodu úspory energie se po urèité dobì vypne osvìtlení displeje a klávesnice. 
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Blikající kontrolka informuje o tom, ¾e je telefon zapnutý. První stisknutí klá
rozsvítí osvìtlení displeje.

Deaktivování blikající kontrolky (Efekty osvìtlení) rovnì¾ spoøí energii. Viz P
na stranì 55.

Základní indikátory
Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových nebo multimediáln
zpráv. Viz Zobrazení zprávy SMS nebo SMS e-mail SMS e-mail na s
nebo Ètení multimediální zprávy a odpovìï na ni na str. 44.

Oznaèuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (keyg
na str. 29.

Je-li Ohl. pøích. hovoru nastaveno na Vypnuto a Tón ohlá¹ení zprávy
nastaven na ®ádný tón, telefon nebude pøi pøíchozím hovoru nebo te
zprávì vyzvánìt. Viz Nastavení tónù na str. 56.

Budík je nastaven na Zapnuto. Viz Budík na str. 77.

Je-li zvolen re¾im (E)GPRS spojení V¾dy online a slu¾ba (E)GPRS je 
dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje
Viz Pøipojení pou¾ívající datové pakety na str. 62.
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Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém 
horním rohu displeje. Viz Pøipojení pou¾ívající datové pakety na str. 62 a 
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Procházení stránek na str. 86.

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

Indikátor Bezdrátová technologie Bluetooth. Viz Bezdrátová techno
Bluetooth na str. 59.

Byl aktivován reproduktor, viz Volby v prùbìhu hovoru na str. 34.

Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny. Viz 
Nastavení zabezpeèení na str. 67.

, ,  
K telefonu je pøipojen headset, handsfree, smyèka nebo podobné 
pøíslu¹enství.

■ Zámek klávesnice (keyguard)
Klávesnici je mo¾né zamknout, aby se zabránilo následkùm nechtìného stis
kláves.

Klávesnici zamknete nebo odemknete zvolením Menu nebo Uvolnit a poté b
1,5 sekundy zvolte Volat. Je-li funkce Zabezp. klávesnice nastavena na Zapn
zvolte Uvolnit, bìhem 1,5 sekundy zvolte Volat a zadejte bezpeènostní kód.
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Je-li klávesnice uzamèena, je mo¾né pøijmout pøíchozí hovor normálním 
zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky 
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Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zamkne.

Dal¹í informace o funkcích Autom. zámek kláves a Zabezp. klávesnice nalezn
èásti Nastavení telefonu na str. 63.

Poznámka: I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskuteènitelná vo
oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. Podrobné informa
naleznete v èásti Tísòová volání na str. 106.
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3. Funkce volání
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■ Volání
1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu a

zadejte telefonní èíslo vèetnì pøedèíslí. Pøi zadávání tel. èísla vyhledejte 
po¾adovanou èíslici v øádku znakù a vyberte ji. Opakujte tento krok pro v¹
èíslice telefonního èísla. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma¾te jej stisknutím
Smazat.
Pro mezinárodní hovory zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní 
pøístupový kód, zadejte kód zemì, pøedèíslí (pøípadnì bez úvodní nuly) a 
telefonní èíslo.

2. Stisknutím tlaèítka Volat èíslo vytoèíte.

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

Volání s pomocí seznamu kontaktù
Informace o vyhledání jména nebo telefonního èísla, které jste ulo¾ili do sez
Kontakty, naleznete v èásti Vyhledání kontaktu na str. 50. Stisknutím tlaèítk
Volat èíslo vytoèíte.

Volání posledního volaného èísla
V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou tlaèítko Volat pro otevøení seznam
posledních a¾ 20 èísel, která jste volali. Vyhledejte po¾adované èíslo nebo jm
stisknutím tlaèítka Volat èíslo vytoète.
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Volání hlasové schránky
V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu, zvolte 1 a 
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stisknìte tlaèítko Volat. Viz také Zvukové zprávy Nokia Xpress  na str. 45. Je
slu¾ba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Zvo
Poslech vytoèíte èíslo své hlasové schránky. 

Iniciování dal¹ího hovoru bìhem hovoru (sí»ová slu¾ba)
Bìhem hovoru zvolte Volby > Nový hovor. Zadejte telefonní èíslo nebo zvol
Volby > Hledat a vyhledejte telefonní èíslo v seznamu kontaktù. Zvolte Vola
nebo stisknìte tlaèítko Volat. První hovor je pøepnut do poøadí. Pro pøepínán
obìma hovory stisknìte tlaèítko Volat.

■ Roz¹íøená hlasová volba
Mù¾ete zavolat tak, ¾e vyslovíte jméno ulo¾ené v seznamu kontaktù v telefo
Hlasový  pøíkaz je pøidáván automaticky ke v¹em polo¾kám seznamu kontak

Provádìní hovoru pomocí hlasové volby
Pokud aplikace odesílá nebo pøijímá data pomocí datových paketù, ukonèet
aplikaci pøedtím, ne¾ pou¾ijete hlasovou volbu.

Hlasové pøíkazy závisí na jazyku. Informace o nastavení jazyka naleznete v Jazyk pøeh
v èásti Nastavení telefonu na str. 63.

Poznámka: Pou¾ití hlasových pøíkazù mù¾e být obtí¾né v hluèném prostøedí
tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hla
volby.
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1. V pohotovostním re¾imu stisknìte a podr¾te spodní výbìrovou klávesu. Zazní 
krátký tón a na displeji se zobrazí text Nyní mluvte.
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Pou¾íváte-li kompatibilní headset s ovládacím tlaèítkem, podr¾te pro zah
hlasové volby stisknuté tlaèítko na headsetu.

2. Zøetelnì vyslovte hlasový pøíkaz. Pokud je rozpoznání hlasu úspì¹né, zob
seznam shodných polo¾ek. Telefon pøehraje hlasový pøíkaz na zaèátku 
seznamu. Po uplynutí 1,5 sekundy telefon vytoèí èíslo; pokud nejste spok
výsledkem, pøejdìte k jiné polo¾ce a jejím zvolením vytoèíte èíslo. Viz Roz
hlasové pøíkazy na str. 58.

■ Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru
Stisknutím tlaèítka Volat pøijmete hovor. Chcete-li zti¹it vyzvánìcí tón, zvol
Ticho.

Chcete-li odmítnout hovor, stisknìte tlaèítko Konec. Byla-li aktivována fun
Pøesmìrovat, je-li obsazeno, bude odmítnutý hovor pøesmìrován. Viz Nastav
volání na str. 63.

Hovor na lince
Pokud byla aktivována funkce Slu¾ba hovorù na lince v menu Nastavení volá
(sí»ová slu¾ba), mù¾ete bìhem hovoru pøijmout dal¹í hovor. Chcete-li pøijmo
hovor na lince, zvolte Pøíjem nebo stisknìte tlaèítko Volat. První hovor je pø
do poøadí.
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■ Volby v prùbìhu hovoru
Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru, jsou sí»ové slu¾by. Informace 
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Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

o dostupnosti získáte od svého operátora sítì.

Volby v prùbìhu hovoru jsou následující: Hlasitost, Ticho nebo Nahlas, Èísel
zápis, Kontakty, Menu, Nahrávat, Zámek kláves, Reproduktor nebo Telefon.

Volby sí»ových slu¾eb jsou následující: Pøijmout a Odmítnout, Pøidr¾et nebo 
Pøijmout, Nový hovor, Konference, Ukonèit hovor, Ukonèit v¹e a následující:

Odeslat DTMF - Odeslání øetìzcù tónù

Odlo¾it - Pøepínání mezi aktivním hovorem a pøidr¾eným hovorem.

Pøepojit - spojení dr¾eného hovoru s aktivním hovorem a va¹e odpojení.

Soukromý hovor - mo¾nost soukromé diskuse v konferenèním sále

Dal¹í informace naleznete v u¾ivatelské pøíruèce pro vá¹ model telefonu v èá
podpory na webové stránce firmy Nokia: www.nokia.com/support.

Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hl
mù¾e být velmi vysoká. 
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4. Psaní textu
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Pøi psaní, napøíklad zpráv, mù¾ete zadávat písmena, èíslice a speciální znaky
volením v øádku znakù, který je zobrazen ve spodní èásti displeje. Vyhledejte
po¾adovaný znak a vyberte ho.

Chcete-li urychlit výbìr, mù¾ete pou¾ít metodu nazvanou predikce znakù, ve
jsou nejèastìji pou¾ívané znaky umístìny na zaèátku seznamu znakù. Znaky
navrhované predikcí znakù závisí na ji¾ zvolených znacích. Nepou¾ijete-li m
predikce znakù, jsou v¹echny znaky uvedeny v abecedním øazení.

Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk telefonu. Viz 
Nastavení telefonu na str. 63.

Kromì zadávání písmen mù¾ete øádek znakù pou¾ít i pro tyto funkce:

• Pro zapnutí metody predikce znakù zvolte . Pro vypnutí metody predik
znakù zvolte . 

Je-li metoda predikce znakù aktivní, je v horní èásti displeje zobrazena ik
 a navrhované znaky jsou zobrazeny v modré barvì.

• Pro pohyb kurzoru v psaném textu nebo èíslu zvolte  a otáèejte ovlada
Chcete-li pokraèovat v psaní, zvolte Pokraè..

• Chcete-li vlo¾it mezeru, zvolte znak mezery v øádku znakù.

• Chcete-li psát velkými písmeny, zvolte .

• Chcete-li psát malými písmeny, zvolte .
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• Chcete-li vkládat písmena s diakritikou, zvolte .

• Chcete-li psát èísla, zvolte .
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• Chcete-li vkládat  speciální znaky, zvolte .

Dal¹í volby jsou k dispozici ve  Volby.

Chcete-li potvrdit napsaný text nebo èíslo, zvolte Volby > Pøijmout.

■ Tipy pro psaní textu
Pøi psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

Chcete-li smazat znak nalevo od kurzoru, zvolte Smazat. Chcete-li znaky na
vymazat rychleji, podr¾te stisknutou klávesu Smazat.
Pokud chcete pøi psaní zprávy smazat v¹echny znaky najednou, zvolte Volby
Vymazat text.

Chcete-li nastavit, aby se výbìr znakù vrátil na první znak, jestli¾e otoèíte 
ovladaèem na pravý konec øádku (nebo na poslední, pokud otoèíte ovladaèe
doleva na zaèátek øádku), zvolte Volby > Cyklická smyèka zap..

Pokud chcete zmìnit jazyk zadávaného textu, zvolte Volby > Jazyk zpráv a 
jazyk.
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5. Pou¾ívání menu
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Tento telefon nabízí ¹irokou ¹kálu funkcí, které jsou seskupeny v menu. 

Vìt¹ina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovìdou. Pro zobrazení náp
vyhledejte po¾adovanou funkci menu a vyèkejte.

Zobrazování textu nápovìdy mù¾ete zapnout nebo vypnout pomocí funkce 
Aktivace nápovìdy v menu Nastavení telefonu. Viz Nastavení telefonu na st

■ Otevøení funkce menu
1. V pohotovostním re¾imu zvolte Menu.

2. Pøejdìte k po¾adovanému hlavnímu menu (napøíklad Nastavení) a vyber

3. Obsahuje-li menu dílèí menu, vyberte po¾adované (napøíklad Nastavení 
volání).

Pokud zvolené dílèí menu obsahuje dal¹í dílèí menu, (napøíklad Automat
volba), opakujte tento krok.

4. Vyberte po¾adovanou funkci.

Pro návrat do pøedchozí úrovnì menu zvolte Zpìt nebo zvolte Odejít nebo 
stisknìte tlaèítko Konec pro návrat do pohotovostního re¾imu.
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6. Zprávy
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Slu¾bu zpráv je mo¾né pou¾ít, pouze je-li podporována sítí nebo provozovat
slu¾eb (sí»ová slu¾ba). 

Poznámka: Pøi odeslání zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova Z
odeslána. Tím je vyznaèeno, ¾e zpráva byla odeslána pøístrojem na èíslo støe
zpráv naprogramované ve va¹em pøístroji. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøi
zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u s
provozovatele slu¾eb.

■ Textové zprávy (SMS)
Tento pøístroj podporuje odesílání a pøijímání textových zpráv, jejich¾ délka 
pøekraèuje normální limit 160 znakù. Pokud va¹e zpráva, která mù¾e rovnì¾
obsahovat obrázek, obsahuje více ne¾ 160 znakù, bude odeslána jako série d
nebo více zpráv (vícedílná zpráva). Úètovaná cena mù¾e záviset na poètu 
normálních zpráv, které jsou potøeba pro odeslání vícedílné zprávy.

V horní èásti displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který odpoèítává od
Napøíklad 10/2 znamená, ¾e mù¾ete je¹tì pøidat 10 znakù do textu, který bu
odeslán ve dvou zprávách. Speciální (Unicode) znaky, jako jsou napøíklad ë, 
vy¾adují více místa.

Ne¾ mù¾ete odeslat zprávu, musíte ulo¾it nìkterá nastavení zpráv. Viz Nast
textových zpráv a zpráv SMS e-mail na stranì 47.
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Poznámka: Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které 
umo¾òují funkci obrázkových zpráv.
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Funkce textových zpráv vyu¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 1

Psaní a odesílání zpráv
Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Textová zpráva. Napi¹te zprávu. 
Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > Odes
vyberte z následujících mo¾ností:

Poslední pou¾ité - Pro odeslání zprávy na poslednì pou¾ité telefonní èíslo

Na telefonní èíslo - Pro zadání telefonního èísla pøíjemce pomocí ovladaèe

Více pøíjemcù - Pro odeslání zprávy více pøíjemcùm

Na adresu e-mailu - Pro odeslání zprávy jako e-mail

Pøes profil odesílání - Pro zvolení pøedem nadefinovaného profilu odesílané 

Poté zvolte Volby > Pøijmout a ode¹lete zprávu.

Zobrazení zprávy SMS nebo SMS e-mail  SMS e-mail
Po pøijmutí zprávy nebo SMS e-mailu se na displeji zobrazí indikátor  sp
poètem nových zpráv a textem Pøijaté zprávy:. Blikající ikona  oznaèuje, 
pamì» pro zprávy zaplnìna. Ne¾ budete moci pøijímat nové zprávy, musí se 
odstranit star¹í zprávy.

1. Zvolením Ukázat zobrazíte novou zprávu, nebo zvolte Odejít a mù¾ete ji
zobrazit pozdìji. Je-li pøijato více zpráv, zvolte zprávu, kterou si chcete p
Nepøeètená textová zpráva nebo SMS e-mail jsou oznaèeny ikonou 
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2. Pøi zobrazování zprávy zvolte Volby a zobrazte dostupné mo¾nosti.

3. Zvolte Odpovìdìt a vyberte typ zprávy, kterým budete odpovídat. Pokud 
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odpovídáte na SMS e-mail, potvrïte nebo upravte e-mailovou adresu a 
pøedmìt. Poté napi¹te svou odpovìï.

4. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat, nebo zvolte Volby > O
Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené èíslo, zvolte Volby > Pøijmout.

Slo¾ky Pøijaté a Poslané zprávy
Telefon ukládá pøijaté textové a multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté a ode
textové a multimediální zprávy do slo¾ky Poslané zprávy. Textové zprávy jso
oznaèeny ikonou .

Textové zprávy, které chcete odeslat pozdìji, je mo¾né ulo¾it do slo¾ky Ulo¾
text. zpr., Mé slo¾ky nebo ©ablony.

©ablony
Telefon obsahuje textové ¹ablony oznaèené ikonou  a obrázkové ¹ablony
oznaèené ikonou .

Seznam ¹ablon otevøete zvolením Menu > Zprávy > Ulo¾ené polo¾ky > Text
zprávy > ©ablony.
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Slo¾ka Ulo¾ené polo¾ky a Mé slo¾ky
Pro lep¹í organizování va¹ich zpráv mù¾ete nìkteré zprávy pøesunout do slo¾ky 
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Ulo¾ené polo¾ky. Pøípadnì mù¾ete pro zprávy vytvoøit vlastní slo¾ky. Chcete
pøesunout urèitou zprávu do vybrané slo¾ky, zvolte Volby > Pøesunout zpráv

Chcete-li pøidat nebo odstranit slo¾ku, zvolte Menu >  Zprávy > Ulo¾ené 
polo¾ky > Textové zprávy > Mé slo¾ky. Pokud jste je¹tì neukládali ¾ádnou sl
zvolte Pøidat. Jinak zvolte Volby > Pøidat slo¾ku. Chcete-li vymazat slo¾ku, 
vyhledejte ji a zvolte Volby > Odstranit slo¾ku.

■ Multimediální zprávy (MMS)
Poznámka: Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístr
které nabízejí kompatibilní funkce multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva mù¾e obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. T
podporuje multimediální zprávy o velikosti a¾ 300 kB. Pokud zpráva obsahu
obrázek v kompatibilním formátu, telefon jej upraví pro rozmìry displeje.

Funkce multimediálních zpráv vyu¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» n
str. 17.

Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾
být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva
výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnutý. Viz Nastavení
multimediální zprávy na stranì 48.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

• Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
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• Zvuky: Polyfonní MIDI (SP-MIDI), AMR audio, monofonní vyzvánìcí tóny a tóny 
ACC/MP3.
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• Videoklipy ve formátu 3GP s rozli¹ením SubQCIF a QCIF a audiem AMR.

Telefon nemusí nutnì podporovat v¹echny variace zmiòovaných formátù so
Pokud je vám doruèena zpráva, které obsahuje nepodporované objekty, moh
nahrazeny názvem souboru a textem Formát objektu nepodporován.

Multimediální zprávy nelze pøijímat bìhem hovoru.

Proto¾e pøi pøíjmu multimediálních zpráv mù¾e dojít z rùzných dùvodù k chy
nespoléhejte na nì zejména v naléhavých pøípadech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy
Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v èásti Nastavení p
multimediální zprávy na stranì 48. Informace o dostupnosti a objednání slu
multimediálních zpráv získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹en
pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího o

1. Zvolte Menu > Zprávy > Vytvoøit zprávu > Multimediální zpráva.

2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na str. 35.

Chcete-li vlo¾it do zprávy soubor, zvolte Volby > Vlo¾it a vyberte typ sou
který chcete vlo¾it.

Chcete-li pøesunout text ve zprávì nahoru nebo dolù, zvolte Volby > Tex
nahoøe nebo Text dole.
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Tento telefon podporuje odesílání a pøijímání multimediálních zpráv, které 
obsahují nìkolik stránek (snímkù). Chcete-li vlo¾it do zprávy snímek, zvolte 
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Volby > Vlo¾it > Snímek. Ka¾dý snímek mù¾e obsahovat text, jeden obrá
jeden zvukový klip.

Pokud zpráva obsahuje nìkolik snímkù, zvolte Volby  Pøedchozí snímek, D
snímek nebo Seznam snímkù k otevøení po¾adovaného souboru. Chcete-
nastavit interval mezi snímky, zvolte Volby  Èasování snímku.

K dispozici mohou být rovnì¾ následující mo¾nosti: Odstranit pro odstra
obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, Náhled nebo Ulo¾it zpr
Pod polo¾kou Dal¹í volby mohou být k dispozici následující volby: Vlo¾it 
kontakt, Vlo¾it èíslo, Detaily zprávy a Upravit pøedmìt.

3. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte tlaèítko Volat nebo zvolte Volby > Od
na a vyberte jednu z voleb odesílání:Poslední pou¾ité, Na telefonní èíslo, 
adresu e-mailu nebo Více pøíjemcù.

4. Zadejte telefonní èíslo pøíjemce (nebo e-mailovou adresu) nebo zvolte V
Hledat a vyhledejte po¾adovaný údaj v seznamu Kontakty. Zvolte Volby
Pøijmout. Zpráva je pøesunuta do slo¾ky K odeslání, kde èeká na odeslání
prùbìhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikáto
Ostatní funkce telefonu mù¾ete normálnì pou¾ívat. Pokud se pokus o od
nezdaøí, zpráva zùstane ve slo¾ce K odeslání, odkud se ji mù¾ete pokusit 
odeslat pozdìji.
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Ètení multimediální zprávy a odpovìï na ni
Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. Zprávy mohou obsahovat ¹kodlivý 
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software nebo mohou být pro vá¹ pøístroj nebo poèítaè jinak nebezpeèné.

Bìhem pøíjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor  . P
pøijetí zprávy se zobrazí ikona  a zpráva Multimediální zpráva pøijata.

Blikající ikona  oznaèuje, ¾e je pamì» pro multimediální zprávy zaplnìna
Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy na str. 45.

Poznámka: Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze pøístr
které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na 
pøijímacím pøístroji.

1. Zvolením Ukázat zprávu okam¾itì zobrazíte nebo ji po zvolení Odejít mù
zobrazit pozdìji.

2. Pøeètení zprávy pozdìji: Zvolte Menu > Zprávy > Pøijaté. Nepøeètená 
multimediální zpráva je oznaèena ikonou .

3. Procházením zobrazte po¾adovanou zprávu. Zvolte Volby. Zobrazí se dos
volby.

Slo¾ky Pøijaté, K odeslání, Ulo¾ené zprávy a Poslané polo¾k
Telefon ukládá pøijaté multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté. Dosud neodes
multimediální zprávy jsou pøesunuty do slo¾ky K odeslání. Multimediální zp
mù¾ete ukládat do slo¾kyMultimediální zprávy pod Ulo¾ené zprávy. Multime
zprávy, které ji¾ byly odeslány, jsou ulo¾eny do slo¾ky Poslané polo¾ky, poku
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funkce Ulo¾it odeslané zpr. nastavena na Ano. Viz Nastavení pro multimediální 
zprávy na str. 48. Multimediální zprávy jsou oznaèeny ikonou .
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Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy
Èeká-li nová multimediální zpráva na naètení a pamì» pro zprávy je zaplnìn
indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text Multim. pamì» je plná, ukáz
èekající zprávu. Chcete-li zobrazit èekající zprávu, zvolte Ukázat. Jestli¾e ch
zprávu ulo¾it, zvolte Volby > Ulo¾it zprávu. Chcete-li vymazat star¹í zprávy,
slo¾ku a star¹í zprávy, které se mají vymazat. Chcete-li èekající zprávu zru¹i
zvolte Odejít > Ano. Pokud zvolíte Ne, mù¾ete zprávu zobrazit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress
Toto je slu¾ba multimediálních zpráv, která vám umo¾òuje pohodlnì vytváøe
odesílat hlasové zprávy. Ne¾ budete moci tuto slu¾bu pou¾ít, musí být aktiv
slu¾ba multimediálních zpráv.

Vytvoøení a odeslání zvukové zprávy
1. Zvolte Menu > Zvuková zpráva. Spustí se záznamník. Informace o pou¾i

záznamníku naleznete v èásti Záznamník na str. 75. 

2. Po zastavení nahrávání displej zobrazuje Zpráva pøipravena k pou¾ití. Zvo
Odeslat a vyberte nìkterou z následujících voleb:

Poslední pou¾ité - Pro odeslání zprávy na poslednì pou¾ité telefonní èísl

Na telefonní èíslo - Pro zadání telefonního èísla
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Na adresu e-mailu - Pro zadání e-mailové adresy pøíjemce

Více pøíjemcù - Pro odeslání zprávy více pøíjemcùm
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Poté zvolte Volby > Pøijmout a zpráva je odeslána.

3. Pokud nechcete zprávu odeslat okam¾itì, zvolte Volby a:

Pøehrát - pro kontrolu zprávy pøed odesláním

Hlasitost - pro zvý¹ení nebo sní¾ení hlasitosti záznamu

Reproduktor - pro pøesmìrování zvuku na reproduktor

Nahradit zvuk. klip - pro záznam nové zprávy

Ulo¾it zprávu - pro ulo¾ení zprávy do Galerie

Ulo¾it zvukový klip - pro ulo¾ení hlasového klipu ze zprávy

Upravit pøedmìt - pro úpravu obsahu zprávy

Detaily zprávy - pro zobrazení detailù zprávy

Pøíjem zvukové zprávy
Bìhem pøíjmu zvukové zprávy do telefonu je zobrazen text Pøijata 1 zvuková
zpráva. Zvolte Pøehrát, chcete-li zprávu otevøít, nebo Ukázat > Pøehrát, jest
pøijato více zpráv. Zvolením Volby zobrazíte dostupné volby. Chcete-li si 
poslechnout zprávu pozdìji, zvolte Odejít.
Pokud chcete zprávu ulo¾it, zvolte Volby > Ulo¾it zvukový klip a zvolte slo¾k
které chcete zprávu ulo¾it.
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■ Informaèní zprávy
Pomocí sí»ové slu¾by informaèních zpráv mù¾ete od provozovatele slu¾by pøijímat 
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zprávy s rùznými tématy. Mezi tyto zprávy mohou patøit napøíklad informac
poèasí nebo o dopravní situaci. Informace o dostupných tématech a odpovíd
èísla témat získáte u poskytovatele slu¾eb.

■ Pøíkazy slu¾by
Zvolte Menu > Zprávy > Pøíkazy slu¾by. Zadejte a ode¹lete poskytovateli slu
po¾adavky týkající se slu¾by (známé jako pøíkazy USSD), napøíklad pøíkazy p
aktivace sí»ových slu¾eb.

■ Odstranìní v¹ech zpráv ze slo¾ky
Chcete-li ze slo¾ky odstranit v¹echny zprávy, zvolte Menu > Zprávy > Odstr
zprávy. Vyberte slo¾ku, ze které chcete odstranit zprávy, a potvrïte akci zvo
Ano. Obsahuje-li slo¾ka nepøeètené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete r
vymazat.

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

Nastavení textových zpráv a zpráv SMS e-mail
Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy.
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Profil odesílání - Je-li va¹í SIM kartou podporováno více souborù profilù zpráv, 
zvolte po¾adovaný soubor.
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Ulo¾it odesl. zprávy > Ano - Nastaví telefon tak, aby byly odeslané textové z
ukládány do slo¾ky Odeslané polo¾ky.

Aut. opak. odesílání - Pro zapnutí nebo vypnutí automatického nového odes

Nastavení pro multimediální zprávy
Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano nebo V domácí síti, mù¾
být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva
výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zpráv zapnutý.

Zvolte Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Multimediální zprávy a vyberte
nìkterou z následujících mo¾ností:

Ulo¾it odeslané zpr. > Ano - Chcete-li nastavit telefon tak, aby ukládal odes
multimediální zprávy do slo¾ky Poslané polo¾ky.

Výpisy o doruèení > Ano - Mù¾ete vy¾ádat v síti, aby vám bylo zasláno potvr
doruèení va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba).

Stand. èasov. snímkù - Definice výchozího èasování snímkù v multimediální
zprávách.

Povol. pøíjem multim.. - Zvolte zpùsob pou¾ití slu¾by multimediálních zpráv
domácí síti nebo Ne. Je-li funkce Povol. pøíjem multim. nastavena na Ano ne
domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètován
ka¾dá pøijatá zpráva. Ve výchozím nastavení je pøíjem multimediálních zprá
zapnutý.
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Pøích. multim. zprávy - Zvolte Vyvolat pro nastavení telefonu tak, aby automaticky 
naèítal novì pøijaté multimediální zprávy, nebo Odmítnout, pokud nechcete 
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multimediální zprávy pøijímat. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funk
Povol. pøíjem multim. nastavena na Ne.

Nastavení konfigurace - Zvolte Konfigurace a vyberte výchozího provozova
slu¾by pro naèítání multimediálních zpráv. Chcete-li vidìt úèty poskytované
provozovatelem slu¾by, zvolte Úèet. Je-li zobrazeno více úètù, vyberte ten, k
chcete pou¾ít. Nastavení mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì od provozo
slu¾by. Informace o pøijmutí nastavení v konfiguraèní zprávì naleznete v èá
Slu¾ba nastavení konfigurace na str. 19. Informace o ruèním zadání nastave
naleznete v èásti Nastavení konfigurace na str. 65.

Povolit reklamy - Zvolte, pokud chcete povolit pøíjem zpráv definovaných ja
reklama. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je funkce Povol. pøíjem mult
nastavena na Ne.

Nastavení velikosti písma
Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, zvolte Menu > Zpr
Nastavení zpráv > Jiná nastavení > Velikost písma.

Èítaè zpráv
Chcete-li zobrazit poèet odeslaných nebo pøijatých zpráv, zvolte Menu > Zp
Èítaè zpráv. Zvolte Poslané zprávy nebo Pøijaté zprávy, nebo pro vynulování 
zvolte Vynulovat èítaèe.
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7. Kontakty
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Jména a telefonní èísla (kontakty) mù¾ete ulo¾it do pamìti 
telefonu a do pamìti SIM karty. Do pamìti telefonu mù¾ete ukládat jména a
U ka¾dého jména mohou být ulo¾eny rùzné detaily, jako napøíklad textové 
poznámky a hlasové záznamy. Ke kontaktu mù¾ete rovnì¾ pøipojit obrázek. 
Aplikace Kontakty pou¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17.

Jména a èísla ulo¾ená v pamìti SIM karty jsou oznaèena ikonou .

■ Nastavení kontaktù
Zvolte Menu > Kontakty > Nastavení > Pou¾ívaná pamì», Ukázat Kontakty
Stav pamìti.

■ Vyhledání kontaktu
Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Hledat.

■ Ulo¾ení jmen a telefonních èísel (Pøidání kontaktu)
Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Pøidat nový kontakt. Zadejte jm
zvolte Volby > Pøijmout. Poté zadejte telefonní èíslo a zvolte znovu  Volby >
Pøijmout.
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■ Ulo¾ení, úpravy nebo odstranìní detailù
V seznamu kontaktù telefonu mù¾ete ulo¾it, upravit nebo odstranit rùzné typy 
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telefonních èísel, obrázky a krátké textové poznámky.

První ulo¾ené telefonní èíslo je automaticky nastaveno jako výchozí èíslo a j
oznaèeno rámeèkem okolo indikátoru typu èísla, napøíklad . Pokud pøi v
jména ze seznamu kontaktù (napøíklad pøi volání) nezvolíte jiné èíslo, je pou
výchozí èíslo.

1. Zajistìte, aby pou¾itá pamì» byla nastavena na Telefon nebo Telefon a S

2. Vyhledejte jméno ulo¾ené v interní pamìti telefonu pro kontakt, ke které
chcete pøidat nový detail, zvolte Detaily, vyhledejte po¾adovanou slo¾ku
vyberte nìkterou z následujících voleb:

Ukázat - pro zobrazení detailù zvoleného kontaktu

Pøidat detail - pro pøidání více detailù ke kontaktu

Upravit èíslo - pro úpravu zvoleného telefonního èísla

Upravit jméno - pro úpravu zvoleného jména

Upravit detail - pro úpravu zvoleného detailu

Odstranit - pro odstranìní zvoleného detailu

Odeslat zprávu - pro odeslání zprávy na zvolené èíslo

Jako výchozí - pro nastavení zvoleného èísla jako výchozí èíslo

Zmìnit typ - pro zmìnu typu zvoleného èísla

Kopírovat èíslo - pro kopírování zvoleného èísla



52

Odeslat vizitku - pro odeslání vizitky na zvolené èíslo

Zmìnit obraz - pro zmìnu obrázku pøipojeného ke kontaktu
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Ulo¾it do Galérie- pro ulo¾ení obrázku do Galerie

Odstranit kontakt - pro odtranìní v¹ech podrobností kontaktu

Pøehrát hlas. zázn. - pro poslech hlasového záznamu zvoleného kontaktu

■ Kopírování kontaktù
Jména a telefonní èísla je mo¾né kopírovat z pamìti telefonu do pamìti SIM
a obrácenì. Upozoròujeme, ¾e ne v¹echny textové polo¾ky ulo¾ené v interní
pamìti telefonu, jako napø. e-mailové adresy, budou zkopírovány na SIM ka

1. Zvolte Menu > Kontakty > Jména > Volby > Kopírovat.

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

3. Zvolte Postupnì, V¹e nebo Výchozí èísla. Pokud zvolíte Postupnì, vyberte
jméno, které chcete kopírovat, a zvolte Kopie. Pokud kopírujete z telefon
SIM kartu, zobrazí se Výchozí èísla. Zkopírována budou pouze výchozí èís

4. Volbou Zachovat originál nebo Pøesunout originál mù¾ete urèit, zda chce
zachovat nebo odstranit pùvodní jména a èísla. Zvolíte-li V¹e nebo Vých
èísla, zvolte po zobrazení textu Kopírovat kontakty? nebo Pøesunout kon
tlaèítko Ano.
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■ Odeslání a pøijmutí vizitky
Po pøijmutí vizitky zvolte Ukázat > Ulo¾it pro ulo¾ení vizitky do pamìti telefonu. 
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Chcete-li vizitku zru¹it, zvolte Odejít > Ano.

Pokud chcete odeslat vizitku, vyhledejte jméno a telefonní èíslo, které chcet
poslat, v seznamu Kontakty, zvolte Detaily > Volby > Odeslat vizitku > Pøes
multimedia, Pøes text. zprávu (sí»ová slu¾ba) nebo Pøes Bluetooth > Standar
èíslo nebo Poslat detaily.
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8. Protokol
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Telefon registruje telefonní èísla nepøijatých a pøijatých hovorù a 
volaných èísel a pøibli¾nou délku va¹ich hovorù. Hovory jsou registrovány po
pøípadì, ¾e sí» podporuje tyto funkce, telefon je zapnutý a nachází se v obla
pokryté slu¾bami sítì.

Pokud v menu Nepøijaté hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla zvolíte Vol
mù¾ete zobrazit datum a èas hovoru, upravit nebo vymazat telefonní èíslo z
seznamu, ulo¾it èíslo do seznamu Kontakty nebo na dané èíslo odeslat zpráv

■ Èítaèe a mìøièe èasu
Poznámka: Skuteèná èástka za hovory a slu¾by uvedená na faktuøe od va¹e
provozovatele sí»ových slu¾eb se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, 
zaokrouhlování, daních atd.

Zvolte Menu > Protokol > Délka hovorù, Èítaè dat datových paketù nebo M
spojení datových paketù, chcete-li získat pøibli¾né informace o poslední 
komunikaci.



55

9. Nastavení
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■ Profily
Telefon má rùzné skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých mù¾ete upravit 
telefonu pro rùzné události a prostøedí.

Zvolte Menu > Nastavení > Profily a zvolte profil.

Zvolený profil aktivujte zvolením Aktivovat.

Chcete-li pøizpùsobit profil, zvolte Pøizpùsobit a vyberte nastavení, které ch
zmìnit. Informace o nastavení tónù naleznete v èásti Nastavení tónù na str
Zvolte Efekty osvìtlení, chcete-li aktivovat blikající kontrolku, kdy¾ je telefo
zapnutý a osvìtlení displeje je vypnuté. Pro pøejmenování profilu zvolte Náz
profilu. Profil Normální nemù¾e být pøejmenován.

Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po urèitou dobu (max. 24
hodin), zvolte Doèasný a nastavte èas ukonèení platnosti profilu.

■ Témata
Téma je balíèek, který mù¾e zahrnovat spoøiè displeje, obrázek tapety, vyzvá
tón, obrázek na pozadí a barevné schéma. Mù¾ete jím pøizpùsobit telefon pr
rùzná prostøedí a události.

Zvolte Menu > Nastavení > Témata. Chcete-li aktivovat téma, zvolte Zvolit
pro zobrazení slo¾ky Témata v menu Galerie. Otevøete slo¾ku a vyhledejte té
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Zvolte Volby > Pou¾ít motiv. Chcete-li stáhnout nové motivy, zvolte Sta¾ení 
motivu.
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■ Nastavení tónù
Nastavení zvoleného aktivního profilu mù¾ete zmìnit.

Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení tónù a vyberte nìkterou z následujíc
mo¾ností: Ohl. pøích. hovoru, Vyzvánìcí tón, Hlasitost vyzvánìní, Vibrace, Tó
ohlá¹ení zprávy, Tóny kláves, and Tóny výstrahy. Stejná nastavení naleznete
menu Profily. Viz Profily na str. 55. Volbou Upozornìní na nastavíte telefon 
aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozím hovoru z telefonního èísla, které patøí do z
skupiny volajících. Vyhledejte po¾adovanou skupinu volajících nebo zvolte 
V¹echny hovory > Oznaèit.

■ Nastavení osvìtlení
Chcete-li zapnout nebo vypnout efekty osvìtlení, zvolte Menu > Nastavení
Nastavení osvìtlení > Zapnuto nebo Vypnuto.

■ Nastavení displeje 
Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení displeje.

Tapeta - Na pozadí displeje telefonu mù¾ete v pohotovostním re¾imu zobra
obrázek.
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Spoøiè displeje - Mù¾ete zvolit animaci nebo statický obrázek spoøièe displeje z 
menu Grafika. Zvolte Prodleva a zvolte dobu, po které se aktivuje spoøiè displeje. 
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Spoøiè displeje aktivujte volbou Zapnuto.

Sestavy barev - Zmìna barev nìkterých prvkù displeje.

Barva pís. pøi neèin. - Zmìna barvy textu v pohotovostním re¾imu.

Logo operátora - Nastavení telefonu tak, aby bylo zobrazeno logo operátora
(sí»ová slu¾ba).

■ Nastavení èasu a data
Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení èasu a data.

Hodiny - Pou¾ijte pro zobrazení hodin v pohotovostním re¾imu, nastavení h
zvolení èasové zóny a formátu èasu.

Datum - Pou¾ijte pro nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním re¾imu 
zobrazoval datum, pro nastavení data, zvolení formátu data a oddìlovaèe d

Aut. akt. data a èasu - Pou¾ijte pro nastavení automatické aktualizace èasu 
podle aktuální èasové zóny (sí»ová slu¾ba).

■ Osobní zkratky
Prostøednictvím osobních zkratek máte rychlý pøístup k èasto pou¾ívaným fu
telefonu.
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Spodní výbìrová klávesa
Spodní výbìrové klávese mù¾ete urèit funkci telefonu z pøedem nadefinovaného 
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seznamu. Zvolte Menu > Nastavení > Osobní klávesové zkratky > Spodní vý
klávesa. Viz Pohotovostní re¾im na str. 27. Toto menu není zobrazeno, poku
pou¾ity nìkteré slu¾by operátora.

Roz¹íøené hlasové pøíkazy
Telefon je vybaven funkcí rozpoznávání hlasu, která umo¾òuje vyslovením 
hlasového pøíkazu vytoèit èíslo a vykonávat funkce telefonu.

Hlasové pøíkazy závisí na jazyku. Informace o nastavení jazyka naleznete viz Jazyk 
pøehrávání v èásti Nastavení telefonu na str. 63.

Hlasové pøíkazy jsou automaticky pøipojeny k funkcím v telefonu a jméno za
v kontaktu je automaticky pøevedeno na hlasový záznam. Informace o aktiv
vykonání hlasového pøíkazu naleznete v èásti Provádìní hovoru pomocí hlas
volby na str. 32.

Chcete-li spravovat hlasové pøíkazy, zvolte Menu > Nastavení > Osobní klá
zkratky > Hlasové pøíkazy, vyberte funkci telefonu, zvolte Volby a potom vyb
následujících mo¾ností:

Upravit - Zmìna hlasového pøíkazu pøíslu¹ejícího k funkci telefonu a zadání
nového názvu.

Odebrat - Deaktivace hlasového pøíkazu pro vybranou funkci.

Pøidat v¹e - Aktivace hlasových pøíkazù pro v¹echny funkce telefonu ze sezn
hlasových pøíkazù.
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Odebrat v¹e - Deaktivace hlasových pøíkazù pro v¹echny funkce telefonu ze 
seznamu hlasových pøíkazù.
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■ Pøipojení
Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu pøístroji pomocí Bluetooth. Mù¾e
rovnì¾ definovat nastavení pro telefonické pøipojení sítì pou¾ívající datové
pakety.

Bezdrátová technologie Bluetooth
Tento pøístroj je kompatibilní s bezdrátovou technologií Bluetooth 
specifikace 1.1 podporující následující profily: Headset Profile, 
Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile a Dial Up 
Networking Profile. Chcete-li zajistit spolupráci s ostatními zaøízeními 
podporujícími bezdrátovou technologii Bluetooth, pou¾ijte 
pøíslu¹enství Nokia schválené pro tento model. Informujte se u 
výrobce jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj kompatibilní s tímto 
pøístrojem.

V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se
místních orgánù nebo provozovatele slu¾eb.

Funkce pou¾ívající technologii Bluetooth nebo umo¾òující spu¹tìní podobných funkc
pozadí v prùbìhu pou¾ívání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a sni¾uje ¾ivotnos
baterie.

Bluetooth je technologie umo¾òující bezdrátové pøipojení mezi elektronický
pøístroji, které jsou od sebe vzdálené maximálnì 10 metrù. Pøipojení Bluetoo
mo¾né pou¾ít pro odesílání obrázkù, videí, textù, vizitek, poznámek kalendá
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nebo pro bezdrátové pøipojení ke kompatibilním pøístrojùm pou¾ívajícím 
technologii Bluetooth, napøíklad poèítaèùm. Ne v¹echny poèítaèe pracující s 
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technologií Bluetooth jsou nutnì kompatibilní.

Nastavení pøipojení Bluetooth
1. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth.

2. Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, zvolte Bluetooth > Zapnuto.

3. Zvolte Hledat audio pøíslu¹enství pro vyhledání kompatibilních Bluetooth
audio pøístrojù a zvolte pøístroj, který chcete pøipojit k telefonu. Nebo zv
Spárované pøístroje a vyhledejte pøístroje Bluetooth v dosahu. Je-li sezna
prázdný, zvolte Nové. Vypí¹e se seznam v¹ech Bluetooth pøístrojù v dosa
Vyhledejte pøístroj a zvolte Páruj.

4. Zadejte heslo Bluetooth pøístroje, aby bylo provedeno spárování. Pøipojte
zaøízení k telefonu a mù¾ete ho zaèít vyu¾ívat. Toto heslo musíte zadat p
pøi prvním pøipojení pøístroje.

Spojení Bluetooth
Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth. Zvolte nìkterou z násled
mo¾ností:

Aktivní zaøízení - Pro kontrolu aktuálnì aktivního spojení Bluetooth. Chcete
ukonèit spojení se zvoleným zaøízením, zvolte Odpojit.
Spárované pøístroje - Pro zobrazení seznamu zaøízení Bluetooth, která jsou 
aktuálnì spárována s telefonem. Vyberte po¾adované zaøízení. 
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Zvolte Volby, chcete-li pou¾ít nìkteré z dostupných funkcí, které jsou k dispozici 
podle stavu zaøízení a spojení Bluetooth. Zvolte Pøiøadit zkrác. název pro zadání 
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pøezdívky (viditelné pouze vám) zvolenému zaøízení. Zvolte Aut. spoj., bez po
Ano, chcete-li telefon automaticky pøipojit ke zvolenému zaøízení, nebo Ne, 
chcete, aby telefon nejdøíve zobrazil dotaz. Chcete-li odstranit autentifikac
zvoleného zaøízení, zvolte Odstranit párování. Chcete-li provést autentifika
dal¹ího zaøízení, zvolte Párovat nový pøístroj. Aktivní spojení Bluetooth je 
oznaèeno ikonou  v horní èásti displeje. 

Nastavení Bluetooth
Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Bluetooth > Nastavení Bluetooth, c
li definovat zpùsob, jak se vá¹ telefon zobrazí v jiných zaøízeních Bluetooth. 
Viditel. mého telef. a Ukázat v¹em, chcete-li, aby byl telefon zobrazen ve v¹e
ostatních zaøízeních Bluetooth, nebo Skrytý pro zobrazení telefonu pouze v
spárovaných zaøízeních. Pokud je to mo¾né, pou¾ijte skrytý re¾im. Zvolte Ná
mého telef., jestli¾e chcete zmìnit název zaøízení Bluetooth va¹eho telefonu

Datové pakety
GPRS (general packet radio service) je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje pou¾ití
mobilních telefonù pro odesílání a pøijímání dat v síti pou¾ívající protokol IP
(Internet Protocol). EGPRS (Enhanced GPRS) je podobné GPRS, ale umo¾òuj
rychlej¹í pøipojení. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti (E)GPRS, rychlosti 
datového pøenosu, mo¾nosti objednání a cenách získáte od provozovatele s
Ulo¾te nastavení (E)GPRS pro v¹echny aplikace, které je pou¾ívají.
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Pøipojení pou¾ívající datové pakety
Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Spojení dat. paketù a 
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vyberte nìkterou z následujících mo¾ností:

Podle potøeby - Registrace a spojení (E)GPRS probìhne podle potøeby aplikac
ukonèení aplikace se uzavøe.

V¾dy online - Mù¾ete telefon nastavit tak, aby se pøi zapnutí automaticky 
zaregistroval do sítì pøená¹ející datové pakety.

Slu¾by GPRS a EGPRS nejsou oznaèovány samostatnì; indikátory pro GPRS 
EGPRS jsou stejné.

Nastavení modemu pou¾ívajícího datové pakety
Telefon mù¾ete pøipojit ke kompatibilnímu poèítaèi pomocí bezdrátové 
technologie Bluetooth a pou¾ít jej jako modem pro pøenos datových paketù
poèítaèe.

Chcete-li definovat nastavení pro pøipojení pøená¹ející datové pakety z poèí
zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Datové pakety > Nastavení datovýc
paketù a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností:

Aktivní pøístup. bod - Aktivace pøístupového bodu, který chcete pou¾ít.

Upravit aktivní pøístupový bod - Pro zmìnu nastavení pøístupového bodu.

Slu¾bu datových paketù mù¾ete nastavit (název pøístupového bodu) rovnì¾
poèítaèi pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz Nokia PC Suite na str.
Pokud jste provedli nastavení v poèítaèi i v telefonu, bude pou¾ito nastaven
poèítaèe.
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■ Nastavení volání
Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení volání a vyberte nìkterou z následujících 
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mo¾ností:

Pøesmìrování (sí»ová slu¾ba) - Podrobnìj¹í informace získáte u provozovate
slu¾by.

Automatická volba > Zapnuto - Telefon se po neúspì¹ném navázání hovoru
pokusí maximálnì desetkrát o navázání hovoru.

Slu¾ba hovorù na lince > Aktivovat - Sí» vás bude bìhem hovoru upozoròov
pøíchozí hovor (sí»ová slu¾ba). Viz Hovor na lince na str. 33.

Informace o volání > Zapnuto - Telefon bude po ka¾dém hovoru krátce zobra
pøibli¾nou dobu a cenu hovoru (sí»ová slu¾ba).

Odeslat moji id. volaj. (sí»ová slu¾ba) - Zvolte Ano nebo Nastavení sítí.

■ Nastavení telefonu
Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení telefonu a vyberte nìkterou z následu
mo¾ností:

Jazyková nastavení > Jazyk telefonu - Pro nastavení jazyka displeje telefonu

Jazyková nastavení > Jazyk zpráv - Nastavení jazyka telefonu pro úpravy te

Jazyková nastavení > Jazyk pøehrávání - Nastavení jazyka telefonu pro hlas
pøehrávání.

Stav pamìti - Zobrazení informací o volné pamìti, celkem pou¾ité pamìti n
pamìti vyu¾ívané jednotlivými funkcemi v seznamu.
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Autom. zámek kláves - Mù¾ete nastavit telefon tak, aby se klávesnice telefonu po 
nastavené prodlevì neèinnosti telefonu v pohotovostním re¾imu automaticky 
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zamkla.

Zabezp. klávesnice - Zadejte bezpeènostní kód a zvolte Zapnuto, chcete-li na
telefon tak, aby vy¾adoval bezpeènostní kód pøi odemykání klávesnice.

I kdy¾ je klávesnice zamknutá, je mo¾né provádìt volání na oficiální èísla 
tísòových linek. Viz Zámek klávesnice (keyguard) na str. 29.

Informace o buòce > Zapnuto - Pøíjem informací ze sítì závisející na pou¾it
buòce sítì (sí»ová slu¾ba).

Pozdrav - Zadejte poznámku, která se bude krátce zobrazovat na displeji po
zapnutí telefonu. Pro ulo¾ení poznámky zvolte Volby > Ulo¾it.

Volba operátora > Automatická - Telefon bude automaticky volit jednu z 
dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V re¾imu Ruènì m
zvolit sí», která má dohodu (smlouvu) o roamingu s operátorem domovské sí

Potvrdit fce sl. SIM - Viz Slu¾ba SIM na str. 95.

Aktivace nápovìdy - Pro nastavení telefonu tak, aby se zobrazovala nebo 
nezobrazovala nápovìda.

Tón pøi aktivaci - Nastavení telefonu tak, aby se po zapnutí telefonu pøehrál
nepøehrál uvítací tón.
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■ Nastavení pøíslu¹enství
Menu nastavení pøíslu¹enství se zobrazí jen v pøípadì, ¾e telefon byl pøipojen ke 
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kompatibilnímu mobilnímu pøíslu¹enství, napøíklad k nabíjeèce nebo handsf
jednotce.

Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení pøíslu¹enství. Pokud je nebo bylo k te
pøipojeno odpovídající pøíslu¹enství, mù¾ete zvolit menu pøíslu¹enství. V záv
na pøíslu¹enství mù¾ete zvolit nìkteré z následujících voleb: Standardní pro
nebo Automatický pøíjem.

■ Nastavení konfigurace
Nìkteré sí»ové slu¾by vy¾adují v telefonu správné nastavení konfigurace. 
Nastavení získáte od provozovatele slu¾by v podobì konfiguraèní zprávy, ne
mù¾ete zadat ruènì. V telefonu mù¾e být ulo¾eno nastavení konfigurace a¾
deseti rùzných provozovatelù slu¾by. Mù¾ete je spravovat z tohoto menu.

Informace o ulo¾ení nastavení konfigurace pøijatého v konfiguraèní zprávì o
provozovatele slu¾by naleznete v èásti Slu¾ba nastavení konfigurace na stra

Nastavení je mo¾né zobrazit a èásteènì upravit rovnì¾ v rùzných aplikacích

Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení konfigurace a vyberte nìkterou z 
následujících mo¾ností:

Stand. konfigurace - Pro zobrazení seznamu provozovatelù slu¾by ulo¾enýc
telefonu (výchozí provozovatel slu¾by je zvýraznìn) a zvolení jiného výchoz
provozovatele slu¾by. Vyberte provozovatele a zvolte Detaily pro zobrazení 
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seznamu podporovaných aplikací. Chcete-li odstranit provozovatele slu¾by ze 
seznamu, zvolte Volby > Odstranit.
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Aktivní stand. nast. ve v¹ech aplikacích - Pro nastavení aplikací pro pou¾íván
nastavení od výchozího provozovatele slu¾by.

Preferovaný pøístupový bod - Zvolení jiného pøístupového bodu. Normálnì 
pou¾ívejte pøístupový bod od preferovaného operátora sítì.

Pøipojit k podpoøe poskytov. slu¾eb - Sta¾ení nastavení konfigurace od 
poskytovatele slu¾by, pokud je tato funkce podporována poskytovatelem slu

Osobní nastavení konfigurace - Pøidání nových osobních úètù pro rùzné slu¾
jejich aktivace. Chcete-li pøidat nový osobní úèet, pokud jste je¹tì ¾ádný nep
zvolte Pøid.nov.; jinak zvolte Volby > Pøidat nové. Zvolte typ slu¾by a vybert
zadejte v¹echny po¾adované parametry. Parametry se li¹í podle zvoleného t
slu¾by. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní úèet, vyhledejte ho a zvolt
Volby > Odstranit nebo Aktivovat.

Ruèní zadání nastavení
Chcete-li zadat, zobrazit nebo upravit nastavení ruènì, zvolte Menu > 
Nastavení > Nastavení konfigurace > Osobní nastavení konfigurace.

Pokud chcete pøidat novou konfiguraci, zvolte Pøid. nov. nebo zvolte Volby
Pøidat nové. V seznamu vyberte jeden typ aplikace a zadejte v¹echna potøeb
nastavení. Chcete-li aktivovat nastavení, zvolte Zpìt > Volby > Aktivovat.

Pro zobrazení nebo upravení u¾ivatelem definovaného nastavení zvolte apli
kterou chcete zobrazit, a zvolte nastavení, které chcete upravit.
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■ Nastavení zabezpeèení
I kdy¾ jsou zapnuty nìkteré bezpeènostní funkce omezující hovory (napøíklad blokování 
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hovorù, uzavøená skupina a volba povolených èísel), mohou být uskuteènitelná volán
oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná ve va¹em pøístroji.

Zvolte Menu > Nastavení > Nastavení zabezpeèení a vyberte nìkterou z 
následujících mo¾ností:

Po¾. na PIN kód - Pro nastavení telefonu tak, aby vy¾adoval PIN kód pøi ka¾d
zapnutí telefonu. Nìkteré SIM karty neumo¾òují vypnout po¾adavek na PIN

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

Povolená èísla pro omezení odchozích hovorù na zvolená telefonní èísla, je-
funkce podporována SIM kartou.

Uzavøená skupina pro urèení skupiny osob, kterým mù¾ete volat a které moh
volat vám (sí»ová slu¾ba).

Úroveò zabezpeèení. - Pokud zvolíte Telefon, telefon vás vyzve k zadání 
bezpeènostního kódu pøi ka¾dém vlo¾ení nové SIM karty do telefonu.

Jestli¾e zvolíte Pamì», telefon vás vyzve k zadání bezpeènostního kódu v pøí
¾e je zvolena pamì» SIM karty a chcete zmìnit pou¾ívanou pamì».

Pøístupové kódy   - Zmìna bezpeènostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo h
pro blokování.

Pou¾ívaný kód - Pro výbìr, jestli má být aktivní PIN kód nebo UPIN kód.
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■ Obnovení standardního nastavení
Pokud chcete obnovit pùvodní hodnoty nìkterých nastavení menu, zvolte Menu > 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nastavení > Obnovit standardní nastavení.
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10. Galerie
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V tomto menu mù¾ete spravovat grafiky, obrázky, videoklipy, 
nahrávky a tóny. Tyto soubory jsou uspoøádány ve slo¾kách.

Telefon podporuje pou¾ívání systému DRM (digital rights management), kte
chrání získaný obsah. Pøed získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktiv
klíèi a podmínkách doruèení. Získání urèitého obsahu mù¾e být zpoplatnìno

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo 
pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu.

1. Zvolte Menu > Galerie. Zobrazí se seznam slo¾ek. 

2. Vyberte po¾adovanou slo¾ku a zvolte Otevøít, chcete-li zobrazit seznam
souborù ve slo¾ce, nebo zvolte Volby, abyste získali pøístup k dostupným
volbám.

3. Jestli¾e jste otevøeli slo¾ku, vyberte soubor, který chcete zobrazit a zvolt
Otevøít; nebo zvolte Volby, pokud chcete pou¾ít nìkterou z dostupných 
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11. Média
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Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, 
upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì 
vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu.

■ Fotoaparát
Pomocí vestavìného 2megapixelového fotoaparátu mù¾ete poøizovat fotog
nebo nahrávat videoklipy. Objektiv fotoaparátu a blesk jsou v zadní èásti tel
Displej telefonu slou¾í jako hledáèek. Fotoaparát produkuje obrázky ve form
JPEG a videoklipy ve formátu 3GP. 

Pøi fotografování nebo nahrávání videoklipù dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte 
zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

Fotografování
Pøi pou¾ívání blesku dodr¾ujte bezpeènou vzdálenost. Nepou¾ívejte blesk v tìsné blíz
osob nebo zvíøat. Pøi fotografování nezakrývejte blesk.

Zvolte Menu > Média > Fotoaparát > Zabrat. Telefon ukládá fotografie do 
Galerie > Obrázky. Pokud chcete vyfotografovat dal¹í fotografii, zvolte Zpìt
chcete-li odeslat fotografii jako multimediální zprávu, zvolte Odeslat. Volby
zobrazíte zvolením Volby.

Pokud je osvìtlení tlumené nebo chcete pou¾ít blesk, zvolte Volby > Noèní r
zapnutý nebo Zapnout blesk.
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Nahrávání videoklipu
Zvolte Menu > Média > Fotoaparát. Jestli¾e chcete vybrat re¾im videa, otoète 

t. 
 
fon 
olby.

vaná 

resu 

atele 
ní 
 na 
 

rou z 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ovladaèem doleva nebo doprava, nebo zvolte Volby > Video a zvolte Nahrá
Pokud chcete nahrávání pøeru¹it, zvolte Pozast.; jestli¾e chcete v nahrávání
pokraèovat, zvolte Pokraèuj. Chcete-li nahrávání zastavit, zvolte Stop. Tele
ukládá nahrávky do slo¾ky Galerie > Videoklipy. Volby zobrazíte zvolením V

■ Pøehrávaè médií
V pøehrávaèi médií mù¾ete zobrazit, pøehrát a stáhnout soubory, napøíklad 
obrázky, zvuky, videa a animace. Dále mù¾ete zobrazit kompatibilní streamo
videa ze sí»ového serveru (sí»ová slu¾ba). 

Zvolte Menu > Média > Pøehrávaè médií > Otevøít Galerii, Zálo¾ky, Jdi na ad
nebo Stahování médií. 

Nastavení telefonu pro pou¾ívání streamování
Nastavení streamování mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì od provozov
slu¾by nabízejícího slu¾bu, kterou chcete pou¾ít. Informace o pøijetí nastave
slu¾by v konfiguraèní zprávì naleznete v èásti Slu¾ba nastavení konfigurace
stranì 19. Viz rovnì¾ Nastavení konfigurace na stranì 65. Nastavení mù¾ete
rovnì¾ upravit pomocí Nokia PC Suite.

Zvolte Menu > Média > Pøehráv. médií > Nast. streamování a vyberte nìkte
následujících mo¾ností:

Konfigurace - Aktivace konfigurace.
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■ Pøehrávaè hudby
Telefon je vybaven hudebním pøehrávaèem umo¾òujícím poslech hudebních
nahrávek nebo jiných zvukových souborù ve formátech MP3 nebo AAC, kter
pøenesli do telefonu pomocí aplikace Nokia Audio Manager. Hudební soubo
automaticky rozpoznány a pøidány do výchozího seznamu stop.

Pøehrávání hudebních stop
1. Zvolte Menu > Média > Pøehrávaè hudby. Zobrazí se detaily první stopy 

výchozího seznamu stop.

Chcete-li pou¾ít grafická tlaèítka na displeji, , ,  nebo , pøejd
doleva nebo doprava na po¾adované tlaèítko a zvolte ho.

2. Pokud chcete pøehrát stopu, pøejdìte na ni a zvolte .

Jestli¾e chcete pøeskoèit na zaèátek následující stopy, zvolte . Jestli¾e
chcete pøeskoèit na zaèátek pøedchozí stopy, zvolte dvakrát .

Jestli¾e chcete pøetoèit zpìt aktuální stopu, zvolte a podr¾te tlaèítko 
Jestli¾e chcete rychle pøetoèit aktuální stopu dopøedu, zvolte a podr¾te tl

. Na po¾adované pozici uvolnìte tlaèítko.

3. Chcete-li pøehrávání zastavit, zvolte .

Upozornìní: Poslouchejte hudbu o pøimìøené hlasitosti. Trvalé pùsobení 
nadmìrného hluku mù¾e po¹kodit vá¹ sluch. Je-li pou¾íván reproduktor, ne
pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká.
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Nastavení hudebního pøehrávaèe
V menu Pøehrávaè hudby jsou k dispozici následující volby:
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Hlasitost - Chcete-li zmìnit úroveò hlasitosti, stisknìte navigaèní klávesu v
nebo vpravo.

Hrát s Bluetooth - Vytvoøení spojení Bluetooth se zvukovým pøíslu¹enstvím.

Seznam stop - Zobrazí v¹echny dostupné stopy v seznamu stop. Pokud chce
pøehrát stopu, pøejdìte na ni a zvolte Pøehrát. Zvolte Volby > Obnovit stopy
Zmìnit sezn. stop, pokud chcete aktualizovat seznam stop (napøíklad po pøid
nových stop do seznamu) nebo zmìnit seznam stop, který se zobrazí po otev
menu Pøehrávaè hudby, jestli¾e je v telefonu dostupných více seznamù stop

Volby pøehrávání > V náhodném poøadí > Zapnuto - Pøehraje stopy v seznam
stop v náhodném poøadí. Zvolte Opakovat > Bì¾ná stopa nebo V¹echny stop
jestli¾e chcete opakovanì pøehrát aktuální stopu nebo celý seznam stop.

Reproduktor nebo Headset - Umo¾òuje poslouchat hudební pøehrávaè 
prostøednictvím reproduktoru nebo kompatibilního headsetu pøipojeného k 
telefonu.

Tip: Pøi pou¾ití headsetu mù¾ete pøeskoèit na dal¹í stopu stisknutím
tlaèítka headsetu.

Odeslat - Vybraný soubor mù¾ete odeslat pomocí zprávy MMS nebo spojení
Bluetooth.

Sta¾ení hudby - Pro pøipojení ke slu¾bì prohlí¾eèe týkající se aktuální stopy.
funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je adresa slu¾by ve stopì zahrnuta.

Stav pamìti - Zobrazení volné a vyu¾ité kapacity pamìti.
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■ Rádio
Chcete-li poslouchat rádio telefonu, pøipojte k telefonu kompatibilní headset. 
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Pokud je headset pøipojený pøímo k telefonu, jeho kabel funguje jako anténa
jej nechte volnì viset. Kvalita pøíjmu rádia závisí na kvalitì pokrytí stanice v
konkrétním místì. Chcete-li zapnout rádio, zvolte Menu > Média > Rádio. Z
se èíslo, název stanice (pokud je stanice ulo¾ena) a frekvence rozhlasové sta
Pokud ji¾ máte ulo¾eny rozhlasové stanice, vyhledejte a vyberte stanici ulo¾
umístìní 1 a¾ 20.

Ladìní a ukládání rozhlasových stanic
Je-li rádio zapnuté, zvolte  nebo . Poté zvolením Zvolit mìòte frekv
kroku 0,05 MHz, nebo podr¾ením zvoleného tlaèítka Zvolit zahajte hledání 
stanice. Po nalezení stanice se vyhledávání zastaví. Chcete-li stanici ulo¾it, 
Volby > Ulo¾it stanici. Zadejte název stanice a zvolte Volby > Pøijmout.

Pou¾ití rádia
Je-li rádio zapnuté, vyberte pøedchozí nebo následující ulo¾enou stanici zvo

 nebo , nebo zvolte Volby a vyberte nìkterou z následujících mo¾no

Vypnout - Pro vypnutí rádia.

Hlasitost - Pro nastavení hlasitosti rádia.

Stanice - Pro zobrazení seznamu stanic. Chcete-li pøejmenovat nebo odstra
stanici, zvolte Volby.
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Reproduktor (nebo Headset) - Pro poslech rádia pøes reproduktor (nebo headset). 
Nechte headset pøipojený k telefonu. Kabel headsetu toti¾ plní funkci antény 
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rádia.

Zvolit frekvenci. - Zadejte frekvenci rozhlasové stanice, kterou chcete poslo
Mù¾ete zadat frekvenci v rozsahu 87,5 MHz a¾ 108,0 MHz. Chcete-li nastav
frekvenci, zvolte Volby > Pøijmout.

■ Záznamník
Mù¾ete zaznamenávat èásti rozhovorù, zvuky nebo aktivní hovor a¾ do délk
60 minut. To lze pou¾ít napøíklad pro zaznamenání jména a telefonního èísl
pozdìj¹í pou¾ití.

Záznamník nelze pou¾ít, je-li aktivní datová komunikace nebo GPRS spojení.

Nahrávání
1. Zvolte Menu > Média > Záznamník.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, pou¾ijte ke zvýraznìní virtuálního tlaèítka 
záznamu ovladaè  a zvolte ho pomocí støední výbìrové klávesy. Chcete-l
zahájit nahrávání v prùbìhu hovoru, zvolte Volby > Nahrávat. Pøi nahráv
hovoru usly¹í v¹ichni úèastníci hovoru slabé pípnutí pøibli¾nì ka¾dých 5 
sekund.

3. Chcete-li pøeru¹it nahrávání, pou¾ijte ke zvýraznìní tlaèítka pøeru¹ení ov
a zvolte ho pomocí støední výbìrové klávesy. Chcete-li pokraèovat v nahr
zvolte tlaèítko záznamu  znovu.
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4. Chcete-li ukonèit nahrávání, pou¾ijte ke zvýraznìní virtuálního tlaèítka 
ukonèení ovladaè  a zvolte ho pomocí støední výbìrové klávesy. Nahrávka bude 
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ulo¾ena do slo¾ky Nahrávky v menu Galerie.

5. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte Volby > Pøehrát posl.

6. Chcete-li poslat poslední nahrávku, zvolte Volby > Odeslat posl. zazn..

Seznam nahrávek
Zvolte Menu > Média > Záznamník > Volby > Seznam nahrávek. Zobrazí se
seznam slo¾ek v menu Galerie. Po otevøení slo¾ky Nahrávky se zobrazí sezna
nahrávek. Zvolte Volby, chcete-li vybrat nìkteré volby pro soubory v menu G
Viz Galerie na stranì 69.
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12. Organizér
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■ Budík
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby vyzvánìl v po¾adovaném èase. Zvolte Men
Organizér > Budík. 

Chcete-li nastavit budík, zvolte Èas signalizace a zadejte èas buzení. Chcete
zmìnit èas buzení u nastaveného budíku, zvolte Zapnuto. Pokud chcete tele
nastavit tak, aby vás upozoròoval ve vybrané dny v týdnu, zvolte Opakov. 
signalizace.

Zvolte Tón signalizace a zvolte výchozí tón signalizace. Chcete-li pøizpùsobi
signalizace, vyberte tón ze seznamu vyzvánìcích tónù nebo z menu Galerie.

Vypnutí signalizace
Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text Buzení! spolu s aktuá
èasem. Zvolením Stop signalizaci ukonèíte. Necháte-li telefon vyzvánìt po 
jedné minuty nebo zvolíte Dospat, buzení se na pøibli¾nì 10 minut pøeru¹í a
se opìt obnoví.

Nadejde-li èas pro zahájení signalizace budíku v dobì, kdy je pøístroj vypnutý, pøístroj
zapne a zaène signalizovat. Zvolíte-li Stop, pøístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat 
volání. Zvolte Ne pro vypnutí pøístroje nebo Ano pro umo¾nìní volat a pøijímat hovor
Tlaèítko Ano nevolte, pokud mù¾e provoz bezdrátového telefonu zpùsobit vznik ru¹iv
vlivù nebo nebezpeèí.
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■ Kalendáø
Kalendáø pou¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17.
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Zvolte Menu > Organizér > Kalendáø. 

Aktuální den je oznaèen rámeèkem. Jsou-li pro den nastaveny nìjaké zázna
den zobrazen tuènì. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte Ukázat. Chcet
zobrazit týden, zvolte Volby > Zobrazit týden. Pokud chcete zobrazit pouze 
poznámku, zvolte Ukázat.
Dal¹ími mo¾nostmi pro zobrazení kalendáøe mohou být: vytvoøení, odstranì
úpravy, pøesunutí a opakování poznámky; kopírování poznámky do jiného d
nebo odeslání poznámky do kalendáøe jiného kompatibilního telefonu form
poznámky, textové zprávy nebo multimediální zprávy. V Nastavení mù¾ete 
nastavit datum, èas, èasovou zónu, formát data a èasu nebo první den týdne
Volbou Automatické odstr. mù¾ete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nast
doby automaticky vymazal staré poznámky.

Chcete-li odstranit v¹echny poznámky z kalendáøe, zvolte zobrazení mìsíce
týdne a zvolte Volby > Odstr. v¹. pozn..

Vytvoøení poznámky v kalendáøi
Zvolte Menu > Organizér > Kalendáø. Vyhledejte po¾adované datum a zvolt
Volby > Zapsat poznámku. Zvolte jeden z následujících typù poznámek: 
Jednání,  Volat,  Narozeniny,  Poznámka nebo  Upomínka.
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Signalizace poznámky
Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornìní na volání , 
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mù¾ete vytoèit zobrazené èíslo stisknutím tlaèítka Volat. Chcete-li ukonèit 
signalizaci a zobrazit poznámku, zvolte Ukázat. Zvolíte-li Dospat, telefon p
minutách obnoví signalizaci. Chcete-li ukonèit signalizaci bez zobrazení 
poznámky, zvolte Odejít.

■ Úkoly
Zde si mù¾ete ulo¾it poznámku k úkolu, který musíte udìlat, zvolit prioritu 
poznámky a po dokonèení úkolu ho oznaèit jako dokonèený. Poznámky mù¾
tøídit podle priority nebo podle data. Seznam úkolù pou¾ívá sdílenou pamì»
Sdílená pamì» na str. 17.

Zvolte Menu > Organizér > Úkoly.

Chcete-li vytvoøit poznámku, zvolte Pøidat nebo zvolte Volby > Pøidat. Zade
poznámku a zvolte Volby > Ulo¾it. Zvolte prioritu, datum a èas uplynutí a je
chcete signalizaci k poznámce. Poznámku mù¾ete upravit tak, ¾e ji zobrazít
zvolíte Upravit.
Nebo vyhledejte poznámku a zvolte Ukázat, nebo zvolte Volby pro zobrazen
dostupných voleb.
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■ Poznámky
Tuto aplikaci mù¾ete pou¾ít pro psaní a odesílání poznámek do kompatibilních 
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pøístrojù pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, zpráv SMS nebo MMS. 
Aplikace Poznámky pou¾ívá sdílenou pamì». Viz Sdílená pamì» na str. 17.

Zvolte Menu > Organizér > Poznámky. 

Chcete-li pøidat poznámku, zvolte Vlo¾ poz. nebo zvolte Volby > Zapsat 
poznámku. Zadejte poznámku a zvolte Volby > Ulo¾it.

Nebo vyhledejte poznámku a zvolte Ukázat, nebo zvolte Volby pro zobrazen
dostupných voleb pro poznámky.

■ Synchronizace
Kalendáø, data kontaktù a poznámky mù¾ete synchronizovat s jiným 
kompatibilním zaøízením, napøíklad s mobilním telefonem, kompatibilním 
poèítaèem nebo vzdáleným internetovým serverem (sí»ová slu¾ba).

Máte-li data ulo¾ena na vzdáleném internetovém serveru, mù¾ete zahájit p
synchronizace z telefonu. Kontakty, kalendáø a poznámky v telefonu mù¾ete
rovnì¾ synchronizovat s odpovídajícími daty v kompatibilním poèítaèi zahá
procesu synchronizace z poèítaèe. Data kontaktù na SIM kartì nebudou 
synchronizována.
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Synchronizace zahájená z telefonu
Pøed synchronizováním z telefonu musíte objednat slu¾bu synchronizace a získat 
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nastavení konfigurace od provozovatele slu¾by. Podrobnìj¹í informace o 
dostupnosti a nastavení slu¾by synchronizace získáte od provozovatele slu¾

Zahájení synchronizace z telefonu:

1. Aktivujte nastavení spojení vy¾adované pro synchronizaci. Viz Nastaven
synchronizace z telefonu na str. 81.

2. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace 
serverem > Data pro synchr.. Oznaète data, která chcete synchronizovat,
zvolte Hotovo.

3. Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace 
serverem > Synchronizovat. Oznaèená aktivní data budou po potvrzení a
synchronizována.

Nastavení synchronizace z telefonu
Nastavení synchronizace mù¾ete získat v konfiguraèní zprávì. Podrobnìj¹í 
informace o dostupnosti a nastavení slu¾by synchronizace získáte od 
provozovatele slu¾by. Informace o pøijmutí nastavení v konfiguraèní zprávì
naleznete v èásti Slu¾ba nastavení konfigurace na str. 19. Informace o ruèn
zadání nastavení naleznete v èásti Nastavení konfigurace na str. 65.

Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synchronizace servere
Nast. synchronizace. Zvolte Konfigurace a vyberte provozovatele slu¾eb, jeh
nastavení chcete aktivovat. Chcete-li vidìt úèty poskytované provozovatele
slu¾by, zvolte Úèet. Je-li zobrazeno více úètù, vyberte ten, který chcete pou¾
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Synchronizace zahájená z kompatibilního poèítaèe
Pokud chcete synchronizovat kontakty, kalendáø a poznámky z kompatibilního 
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poèítaèe, pou¾ijte spojení Bluetooth. Musíte rovnì¾ pou¾ít software Nokia P
Suite pro vá¹ telefon, který nainstalujete do poèítaèe. Zahajte synchronizac
poèítaèe pomocí aplikace Nokia PC Suite. Zajistìte, aby telefon byl v 
pohotovostním re¾imu a byl nastaven správný èas a datum.

Synchronizace zahájená ze serveru
Chcete-li pou¾ít vzdálený internetový server, musíte si objednat slu¾bu 
synchronizace. Podrobnìj¹í informace a nastavení po¾adovaná pro tuto slu¾
získáte od provozovatele slu¾by. Nastavení mù¾ete získat v konfiguraèní zpr
Viz Slu¾ba nastavení konfigurace na str. 19 a Nastavení konfigurace na str.

Máte-li data ulo¾ena na vzdáleném internetovém serveru, mù¾ete zahájit p
synchronizace spu¹tìním z telefonu.

Zvolte Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Synch. serverem. V záv
na nastaveních, zvolte Inic. synchr. nebo Inic. kopírování.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po pøeru¹ení pøedchozí
procesu synchronizace mù¾e pøi zcela zaplnìném seznamu kontaktù nebo 
kalendáøi trvat a¾ 30 minut.

Synchronizace mezi zaøízeními
Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data z telefonu, musí být název za
a nastavení v seznamu partnerù v kontaktech pøenosu. Pokud pøijmete data
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jiného zaøízení (napøíklad z kompatibilního mobilního telefonu), je partner 
automaticky pøidán do seznamu pomocí dat kontaktù z jiného zaøízení. Synch. 
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serverem a Synchroniz. s PC jsou pùvodní polo¾ky v seznamu.

Chcete-li do seznamu pøidat nového partnera (napøíklad nové zaøízení), zvo
Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat > Volby > Pøidat kontakt pøen.
Synch. telefonu nebo Kopír. telefonu a zadejte nastavení podle typu pøenosu

Pokud chcete upravovat a synchronizovat nastavení, vyberte kontakt ze sez
partnerù a zvolte Volby > Upravit.

Pokud chcete odstranit partnera, vyberte kontakt ze seznamu partnerù a zv
Volby > Odstranit a potvrïte pomocí Odstranit kontakt pøenosu?. Synch. ser
nebo Synchroniz. s PC nemù¾ete vymazat.

Pøenos dat s kompatibilním zaøízením
Pro synchronizaci se pou¾ívá bezdrátová technologie Bluetooth. Dal¹í zaøíze
pohotovostním re¾imu.

Pøenos dat zahájíte volbou Menu > Nastavení > Pøipojení > Pøenos dat a vý
partnera pro pøenos ze seznamu, s výjimkou Synch. serverem nebo Synchron
PC. Podle tìchto nastavení se zvolená data zkopírují nebo synchronizují. Da
zaøízení musí být také aktivováno pro pøíjem dat.

Pøenos dat bez SIM karty
Telefon umo¾òuje pøenos dat, i kdy¾ není vlo¾ena SIM karta.
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Zapnìte telefon bez vlo¾ené SIM karty, zvolte Pøenést a vyberte nìkterou z 
následujících voleb:

. s PC, 
i nebo 
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Pøenést kontakty - Volba kontaktu, s výjimkou Synch. serverem a Synchroniz
ze seznamu partnerù pro pøenos dat z telefonu. Telefon zahájí synchronizac
relaci kopírování.

Pøijmout data > Pøes Bluetooth - Pøíjem dat z jiného telefonu.
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Prostøednictvím prohlí¾eèe telefonu máte pøístup k rùzným slu¾bám mobiln
internetu.

Informace o dostupných slu¾bách, jejich cenách a tarifech získáte u poskyto
slu¾by, jeho¾ slu¾bu chcete pou¾ít.

V prohlí¾eèi telefonu mù¾ete zobrazovat slu¾by pou¾ívající na svých stránká
jazyk WML (wireless mark-up language) nebo XHTML (extensible hypertext
up language). Vzhled se mù¾e vzhledem k velikosti displeje li¹it. Upozoròuje
nebude mo¾né zobrazit v¹echny detaily internetových stránek. 

Dùle¾ité: Pou¾ívejte pouze slu¾by, kterým dùvìøujete a které nabíz
odpovídající zabezpeèení a ochranu pøed ¹kodlivým softwarem.

■ Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb
V telefonu mohou být ulo¾ena nìkterá nastavení slu¾eb. Dal¹í nastavení mù
pøijmout v konfiguraèní zprávì od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by
nabízejícího po¾adovanou slu¾bu.

Informace o pøijetí nastavení slu¾by v konfiguraèní zprávì naleznete v èásti S
nastavení konfigurace  na str. 19 a v èásti Nastavení konfigurace  na str. 65

Podrobnìj¹í informace o odpovídajícím nastavení získáte od provozovatele s
který nabízí vámi po¾adovanou slu¾bu.
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■ Pøipojení ke slu¾bì
Ujistìte se, ¾e je aktivováno nastavení aplikace Web pro slu¾bu, kterou chcete 
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pou¾ít. Chcete-li aktivovat nastavení, zvolte Menu > Web > Nastavení > 
Nastavení konfigurace > Konfigurace a soubor konfigurace, který chcete 
aktivovat.

Chcete-li se pøipojit k webu, pou¾ijte jeden z následujících zpùsobù:

• Otevøete úvodní stránku (napøíklad domovskou stránku provozovatele sl
Zvolte Menu, Web a Domù.

• Zvolte zálo¾ku slu¾by: Zvolte Menu > Web > Zálo¾ky a zvolte zálo¾ku. P
zálo¾ka nepracuje s aktuálnì aktivním nastavením slu¾by, aktivujte jiný s
nastavení a zkuste to znovu.

• Zvolte poslední URL: Zvolte Menu > Web > Posl. webová adr..

• Zadejte adresu slu¾by:

Zvolte Menu > Web > Jdi na adresu. Zadejte adresu slu¾by a zvolte Volb
Pøijmout.

■ Procházení stránek
Po navázání spojení se slu¾bou mù¾ete zahájit procházení stránek. Funkce k
telefonu se mù¾e pøi pou¾ití rùzných slu¾eb li¹it. Postupujte podle doprovod
textù na displeji telefonu. Podrobnìj¹í informace získáte od va¹eho provozo
slu¾eb.

Pokud je jako nosiè dat zvoleno GPRS, je pøi procházení stránkami v levém h
rohu displeje zobrazen indikátor . Pøijmete-li hovor èi textovou zprávu ne
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budete-li v prùbìhu (E)GPRS spojení volat, zobrazí se v levém horním rohu displeje 
indikátor , který informuje o pøeru¹eném (dr¾eném) (E)GPRS spojení. Po 
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ukonèení hovoru se telefon pokusí o obnovení (E)GPRS spojení.

Pou¾ití klávesnice telefonu pøi procházení stránek
• Pro procházení stránkou pou¾ijte ovladaè.

• Chcete-li vybrat zvýraznìnou polo¾ku, stisknìte tlaèítko Volat nebo zvol
Volby a vyberte volbu pro otevøení odkazu.

• Chcete-li zadávat písmena, èísla nebo speciální znaky, stisknìte støední 
výbìrovou klávesu a postupnì vybírejte znaky z øádku znakù.

Volby pøi procházení stránkami
Zvolte Volby a k dispozici mohou být nìkteré z následujících voleb: Domù, P
zálo¾ku, Zálo¾ky, Volby stránky, Historie, Stahování, Dal¹í mo¾nosti, Znovu z
a Odejít. Provozovatel slu¾by mù¾e rovnì¾ nabízet dal¹í volby.

Pøímé volání
Prohlí¾eè podporuje funkce, ke kterým máte pøístup pøi procházení stránkam
stránky mù¾ete vytoèit èíslo a ulo¾it jméno a telefonní èíslo.

■ Vyrovnávací pamì»
Vyrovnávací pamì» mù¾ete vyprázdnit jedním z následujících zpùsobù:

• Pøi procházení stránek zvolte Volby > Dal¹í mo¾nosti > Vymazat pamì»
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• V pohotovostním re¾imu zvolte Menu > Web > Vymazat pamì».
Vyrovnávací pamì» slou¾í k doèasnému ukládání dat. Pokud jste se pokou¹eli o pøístup nebo 
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jste pou¾ívali dùvìrné informace vy¾adující hesla, vyma¾te vyrovnávací pamì» po ka¾
pou¾ití. Informace nebo slu¾by, které jste pou¾ívali, jsou ulo¾ené ve vyrovnávací pam

■ Odpojení od slu¾by
Chcete-li ukonèit procházení stránek a pøipojení, zvolte Volby > Odejít. Pøíp
stisknìte dvakrát tlaèítko Konec  nebo podr¾te stisknuté tlaèítko Konec.

■ Nastavení vzhledu
Bìhem procházení stránek zvolte Volby > Dal¹í mo¾nosti > Nastavení vzhle
nebo zvolte v pohotovostním re¾imu Menu > Web > Nastavení > Nastaven
vzhledu. Zvolte nìkterou z následujících mo¾ností:

Pøetáèení textu. - Pokud zvolíte Zapnuto, bude text pokraèovat na následují
øádku. Pokud zvolíte Vypnuto, text bude zkrácen.

Ukázat obrazy. - Pokud zvolíte Ne, na stránce se nebudou zobrazovat ¾ádné
obrázky.

Upozornìní - Zvolte Upoz. na nezab. pøip. > Ano. Tím nastavíte telefon, aby 
varoval v pøípadì, ¾e v prùbìhu procházení stránek dojde ke zmìnì ze 
zabezpeèeného na nezabezpeèené pøipojení. Zvolte Upoz. na nezab. pol. > A
Tím nastavíte telefon tak, aby vás varoval v pøípadì, ¾e zabezpeèená stránka
obsahuje nezabezpeèenou polo¾ku. Tyto výstrahy ov¹em nezajistí zabezpeèe
pøipojení. Dal¹í informace naleznete v èásti Zabezpeèení prohlí¾eèe na str. 9
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Kódování znak - Zde mù¾ete zvolit sadu znakù, kterou telefon pou¾ije pøi 
zobrazování stránek prohlí¾eèe, které neobsahují tyto informace, nebo zvolit, zda 
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pøi 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 jsou ulo¾eny ve vyrovnávací pamìti, dokud ji 
nevyma¾ete. Viz Vyrovnávací pamì» na str. 87.

Bìhem procházení stránek zvolte Volby > Dal¹í mo¾nosti > Zabezpeèení > 
Nastavení cookie nebo zvolte v pohotovostním re¾imu Menu > Web > 
Nastavení > Nastavení zabezpeèení > Cookies > Povolit nebo Odmítnout.

■ Zálo¾ky
Bìhem procházení stránek zvolte Volby > Zálo¾ky, nebo zvolte v pohotovos
re¾imu Menu > Web > Zálo¾ky. Vyberte zálo¾ku, kterou chcete pou¾ít, a zvo
pro pøipojení ke stránce pøiøazené k zálo¾ce. Nebo zvolte Volby pro zobrazen
názvu a adresy zvolené zálo¾ky; upravení nebo odstranìní zvolené zálo¾ky; 
její odeslání do jiného telefonu v podobì zálo¾ky èi textové zprávy. Mù¾ete 
vytvoøit novou zálo¾ku.

V pøístroji mohou být ulo¾eny nìkteré zálo¾ky ke stránkám, které nespravuje spoleèno
Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaruèuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevøít, mu
dbát stejné obezøetnosti s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných internetový
stránek.
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Pøijmutí zálo¾ky
Po pøijmutí zálo¾ky (odeslané ve formátu zálo¾ky) se zobrazí text 1 zálo¾ka pøijata. 
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Zvolením Ukázat zobrazte zálo¾ku. Chcete-li zálo¾ku ulo¾it, zvolte Ulo¾it. C
li zobrazit podrobnosti, zvolte Volby > Ukázat. Chcete-li zálo¾ku zru¹it, zvo
Odstranit. 

■ Stahování souborù
Chcete-li do telefonu stahovat dal¹í tóny, grafiky, videa nebo témata (sí»ová
slu¾ba), zvolte Menu > Web > Stahování.

Zvolte Stahování tónù, Stahování grafiky, Stahování videa nebo Sta¾ení mo
Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace a jiný software pocházející
zdrojù, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpeèení proti ¹kodlivému
softwaru.

Informace o dostupnosti rùzných slu¾eb, ceny a tarify získáte od provozovat
slu¾by. 

■ Pøijaté slu¾by
Telefon mù¾e pøijímat zprávy slu¾eb (nabízené zprávy), které rozesílá provoz
slu¾by (sí»ová slu¾ba). Zprávy slu¾by upozoròují napøíklad na nová témata a
mohou obsahovat napøíklad textové zprávy nebo adresy slu¾by.

Chcete-li po pøijetí zprávy slu¾by otevøít slo¾ku Pøijaté slu¾by, zvolte Ukázat
Pokud zvolíte Odejít, bude zpráva pøesunuta do slo¾ky Pøijaté slu¾by. Chcete
otevøít slo¾ku Pøijaté slu¾by pozdìji, zvolte Menu > Web > Pøijaté slu¾by.
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Chcete-li otevøít slo¾ku Pøijaté slu¾by bìhem procházení stránek, zvolte Volby > 
Dal¹í mo¾nosti > Pøijaté slu¾by. Vyhledejte po¾adovanou zprávu, zvolte Stáh. pro 
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aktivaci prohlí¾eèe a sta¾ení oznaèeného obsahu, nebo zvolte Volby > Deta
zobrazení detailních informací o upozornìní slu¾by, nebo zvolte Odstranit p
odstranìní.

Nastavení pro pøijaté slu¾by
Zvolte Menu > Web > Nastavení > Nastavení pro pøijaté slu¾by a vyberte 
nìkterou z následujících mo¾ností:

Zprávy slu¾by > Zapnuto (nebo Vypnuto) - Nastavení telefonu tak, aby pøijím
(nebo nepøijímal) zprávy slu¾by.

Filtr zpráv > Zapnuto - Nastavení telefonu tak, aby pøijímal zprávy slu¾by po
od autorù obsahu schválených provozovatelem slu¾by. Chcete-li zobrazit se
schválených autorù obsahu, zvolte Dùvìryhodné kanály.

Automatické spojení. - Je-li telefon nastaven pro pøíjem zpráv slu¾by a zvol
Zapnuto, telefon po pøijmutí zprávy slu¾by automaticky aktivuje prohlí¾eè z
pohotovostního re¾imu.

■ Zabezpeèení prohlí¾eèe
Pro nìkteré slu¾by (napøíklad bankovní slu¾by nebo nákupy online) jsou 
vy¾adovány funkce zabezpeèení. Pro taková pøipojení potøebujete certifikát
zabezpeèení a mo¾ná i modul zabezpeèení, který mù¾e být k dispozici na va
kartì. Podrobnìj¹í informace získáte od va¹eho provozovatele slu¾eb.
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Modul zabezpeèení
Modul zabezpeèení mù¾e obsahovat certifikáty nebo soukromé a veøejné klíèe. 
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Modul zabezpeèení zvy¹uje bezpeènost slu¾eb pro aplikace, které vy¾adují s
prohlí¾eèe. Dále umo¾òuje pou¾ívat digitální podpis. Certifikáty jsou do mod
zabezpeèení ulo¾eny provozovatelem slu¾by.

Zvolte Menu > Web > Nastavení > Nastavení zabezpeèení > Nastavení mo
zabezpeèení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností:

Detaily modulu zabezpeèení - Zobrazí název modulu zabezpeèení, jeho stav
výrobce a výrobní èíslo.

Po¾ad. na PIN modulu - Nastavení telefonu tak, aby vy¾adoval PIN kód modu
pou¾ívání slu¾eb poskytovaných modulem zabezpeèení.

Zmìna PIN modulu - Pro zmìnu PIN kódu modulu, pokud to modul zabezpe
umo¾òuje.

Zmìna PIN podpisu - Zmìna PIN kódu podpisu.

Viz také Pøístupové kódy  na str. 18.

Certifikáty
Existují tøi druhy certifikátù: certifikáty serveru, autorizaèní certifikáty a 
u¾ivatelské certifikáty.

• Telefon pou¾ívá certifikát serveru pøi vytváøení zabezpeèeného pøipojení
serveru s po¾adovaným obsahem. Telefon obdr¾í certifikát serveru od 
provozovatele slu¾by pøed navázáním spojení. Jeho platnost je poté ovìø
pomocí certifikátù úøadu ulo¾ených v telefonu. Certifikáty serveru nejso
ukládány.
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Pøi pøipojení je zobrazena ikona zabezpeèení , pokud je datový pøenos mezi 
telefonem a serverem s obsahem kódován.
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Ikona zabezpeèení neoznaèuje, ¾e je zabezpeèen datový pøenos mezi bra
serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je ulo¾en po¾adovaný zdro
Datový pøenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpeèuje provozov
slu¾by.

• Autorizaèní certifikáty jsou pou¾ity nìkterými slu¾bami, napøíklad banko
slu¾bami, pro kontrolu platnosti dal¹ích certifikátù. Autorizaèní certifiká
mohou být buï ulo¾eny v modulu zabezpeèení provozovatelem slu¾by n
mo¾né je stáhnout ze sítì, pokud slu¾ba podporuje pou¾ití certifikátù úøa

• U¾ivatelské certifikáty jsou u¾ivatelùm vydány certifikaèním úøadem. 
U¾ivatelské certifikáty jsou vy¾adovány napøíklad pøi vytváøení digitálníh
podpisu. Jsou pøiøazeny konkrétnímu u¾ivateli prostøednictvím soukromé
klíèe v modulu zabezpeèení.

Dùle¾ité: I kdy¾ pou¾ití certifikátù znaènì sni¾uje rizika spojená s instalací 
softwaru a vzdáleným pøipojením, musí být pro zaji¹tìní zvý¹ené bezpeènos
správnì pou¾ívány. Pøítomnost certifikátù sama o sobì nenabízí ¾ádnou och
správce certifikátù musí obsahovat správné, vìrohodné nebo spolehlivé cert
aby byla k dispozici zvý¹ená bezpeènost. 

Certifikáty mají omezenou ¾ivotnost. Pokud je certifikát oznaèen jako Pro¹l
Neplatný, pøesto¾e by platný být mìl, zkontrolujte, zda je v pøístroji nastave
správné datum a èas.

Pøed zmìnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, ¾e mù¾ete 
dùvìøovat vlastníkovi certifikátu a ¾e certifikát skuteènì nále¾í uvedenému
vlastníkovi.



94

Digitální podpis
Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpeèení, mù¾ete s telefonem provádìt 
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digitální podpisy. Podpis je mo¾né zpìtnì vysledovat pomocí soukromého kl
modulu zabezpeèení a u¾ivatelského certifikátu, který byl pou¾it k proveden
podpisu. Pou¾ití digitálního podpisu je stejné jako napsání va¹eho podpisu n
papírový úèet, smlouvu nebo jiný dokument. 

Chcete-li pou¾ít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, napøíklad název a
knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text (napø. èástka a datum) k podpisu

Ovìøte, zda je text záhlaví Èíst a je zobrazena ikona digitálního podpisu 

Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, do¹lo k 
pøekroèení zabezpeèení a nemìli byste zadávat jakákoli osobní data
napøíklad PIN kód podpisu.

Pøed podepsáním si pøeètìte text a poté zvolte Podpis.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Pøed podepsáním proto projdìte celý 
pøeètìte jej.

Zvolte u¾ivatelský certifikát, který chcete pou¾ít. Zadejte PIN kód podpisu (v
Pøístupové kódy na stranì 18).
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14. Slu¾ba SIM
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Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu mù¾e dal¹í slu¾by poskytovat SIM k
Tyto funkce jsou dostupné prostøednictvím tohoto menu, které je zobrazeno
v pøípadì, ¾e je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM

Informace o dostupnosti, sazbách a o pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od sv
prodejce SIM karty. Tím mù¾e být operátor sítì, provozovatel slu¾eb nebo jin
prodejce.

Závisí na operátorovi: Chcete-li nastavit telefon tak, aby se na displeji zobra
zprávy potvrzení posílané mezi telefonem a sítí pøi pou¾ití slu¾eb SIM karty,
Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Potvrdit fce sl. SIM > Ano.

Pøístup k tìmto slu¾bám mù¾e zahrnovat odeslání zpráv nebo zavolání, co¾ m
být placené slu¾by.



96

15. Èíselný zápis
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Tato funkce umo¾òuje otevøít re¾im èíselného zápisu, ze kterého mù¾ete vol
nebo provádìt ostatní úkoly s telefonními èísly, která jste zadali.

Zvolte Menu > Èíselný zápis a zadejte po¾adované èíslo. Zvolte Volby a vyb
nìkterou z následujících voleb:

Ulo¾it - Pro pøidání èísla do kontaktù.

Posuv kurzoru - Pro zmìnu re¾imu kurzoru.

Pøidat ke kontaktùm - Pro pøidání èísla ke kontaktu, který je ji¾ ulo¾en v telef
seznamu.

Odeslat zprávu - Pro vytvoøení zprávy a její odeslání na toto èíslo.

Volat - Pro vytoèení tohoto èísla.
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16. Pøipojení k poèítaèi
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Je-li telefon pøipojen ke kompatibilnímu poèítaèi pomocí bezdrátového pøip
Bluetooth, mù¾ete odesílat a pøijímat e-maily nebo mít pøístup k internetu. 
Telefon mù¾ete pou¾ít s rùznými datovými a komunikaèními aplikacemi v po
Pomocí aplikace Nokia PC Suite mù¾ete synchronizovat kontakty, kalendáø 
poznámky mezi telefonem a kompatibilním poèítaèem nebo vzdáleným 
internetovým serverem (sí»ová slu¾ba).

Dal¹í informace a stahovatelné soubory naleznete v èásti podpory na webov
stránce spoleènosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite
Nokia PC Suite obsahuje následující aplikace:

• Add contacts
Vytvoøení nových kontaktù a úprava detailù kontaktù.

• Backup 
Pohodlné zálohování a obnovení souborù telefonu.

• Connect to the Internet
Pøipojení PC k internetu pomocí sí»ového pøipojení telefonu.

• Create ringing tones
Pøevod vyzvánìcích tónù MIDI na polyfonní vyzvánìcí tóny.
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• Create wallpapers
Pøevod obrázkù na tapety, multimediální zprávy a portréty kontaktù, které jsou 
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kompatibilní s telefonem.

• File manager 
Správa kontaktù, obrázkù, klipù a zvukových souborù.

• Send text messages
Odesílání textových zpráv z PC.

• Store images
Automatické naèítání nových obrázkù a videoklipù z telefonu pøi ka¾dém
pøipojení.

• Synchronize 
Synchronizace kontaktù, kalendáøe a polo¾ek úkolù a poznámek.

• View multimedia
Pøehrávání multimediálních zpráv a zvukových a video souborù na PC.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo 
pøeposílání nìkterých obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD
S tímto telefonem mù¾ete pou¾ívat datové slu¾by (E)GPRS (enhanced GPRS
GPRS (general packet radio service), HSCSD (high speed circuit switched da
CSD (circuit switched data, GSM data).

Informace o dostupnosti a objednání slu¾by datového pøenosu získáte u ope
sítì nebo provozovatele slu¾by.
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Pou¾ití slu¾by HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji ne¾ normální hlasové hovory 
nebo datová komunikace. Po dobu pøenosu budete zøejmì muset pøipojit telefon k 
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nabíjeèce.

Viz Nastavení modemu pou¾ívajícího datové pakety na stranì 62.

■ Aplikace datové komunikace
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 datové komunikaci umístìte telefon na pevnou ploc
klávesnicí dolù. V prùbìhu datové komunikace nepohybujte telefonem dr¾en
ruce.
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17. Informace o bateriích
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■ Nabíjení a vybíjení
Tento pøístroj má interní, nevyjímatelnou, nabíjitelnou baterii. Nepokou¹ejte se vyjmo
baterii z pøístroje, proto¾e mù¾e dojít k jeho po¹kození. O výmìnu baterie po¾ádejte v
nejbli¾¹ím autorizovaném servisu.

Je-li náhradní baterie pou¾ita poprvé, nebo nebyla-li baterie pou¾ívána del¹í dobu, bu
zøejmì nutné pro zahájení nabíjení pøipojit nabíjeèku, odpojit ji a znovu pøipojit.

Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické zásuvky a pøístroje. Neponechávejt
nabitou baterii pøipojenou k nabíjeèce, proto¾e pøebíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. J
plnì nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybi

Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikáto
nabíjení nebo ne¾ bude mo¾né provádìt hovory.

Nìkolik praktických pravidel pro pøíslu¹enství
• Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.

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

• Pravidelnì kontrolujte, zda je pøíslu¹enství nainstalované do vozu správnì zaji¹tì
správnì funguje.

• Instalaci ve¹kerého slo¾itìj¹ího pøíslu¹enství do vozidla musí provést kvalifikovan
personál.
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Péèe a údr¾ba
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Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je tøeb
peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsah
minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù. Je-li pøístroj vlhký, vyjmì
baterii, a ne¾ ji opìt nainstalujete, nechte pøístroj zcela vyschnout.

• Nepokou¹ejte se vyjmout baterii z pøístroje. Nokia doporuèuje, abyste o výmìnu b
po¾ádali v nejbli¾¹ím autorizovaném servisu.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném prostøedí. Mo
dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických
zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní teplotu se uv
srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jinak, ne¾ je uvedeno v této pøíruèce.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným otøesùm, netøeste s pøístro
Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní elektronické obvody a jemnou mechan

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí prostøe

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit s
funkci.

• Nabíjeèky pou¾ívejte uvnitø budov.

• K èi¹tìní v¹ech èoèek (napøíklad fotoaparátu, snímaèe vzdálenosti a fotosenzoru)
pou¾ijte mìkký, èistý a suchý hadøík.
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• Pou¾ívejte pouze dodanou nebo schválenou výmìnnou anténu. Neschválené antény, 
modifikace nebo pøípojky mohou po¹kodit pøístroj a mohou poru¹ovat právní pøedpisy 
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rii, 
¹ího 
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týkající se rádiových zaøízení.

• Pøed odesláním pøístroje do servisu v¾dy zálohujte data, která chcete zachovat (na
kontakty a poznámky z kalendáøe).

V¹echna vý¹e uvedená doporuèení pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem na pøístroj, bate
nabíjeèku nebo jiné pøíslu¹enství. Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾
autorizovaného servisu k opravì.
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Doplòkové bezpeènostní informace
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Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství mohou obsahovat malé souèásti. Uchováv
mimo dosah malých dìtí.

■ Provozní prostøedí
Dodr¾ujte v¹echna zvlá¹tní naøízení platná v urèitém prostoru a vypínejte pøístroj v¾d
je jeho pou¾ívání zakázáno nebo kdy¾ by mohl zpùsobovat ru¹ivé vlivy nebo nebezpeè
Pou¾ívejte pøístroj pouze v normální provozní poloze. Tento pøístroj splòuje právní pøe
pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je pou¾íván v normální poloze u ucha nebo je u
nejménì 1,5 cm od tìla. Je-li pro no¹ení telefonu u tìla pou¾ito pouzdro, spona na op
nebo jiný dr¾ák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístìn nejménì vý¹e 
uvedenou vzdálenost od tìla.

Aby mohlo docházet k pøenosu datových souborù nebo zpráv, vy¾aduje tento pøístroj 
pøipojení k síti. V nìkterých pøípadech mù¾e být pøenos datových souborù nebo zpráv 
dokud není odpovídající pøipojení k dispozici. Zajistìte dodr¾ení vý¹e uvedených poky
ohlednì vzdálenosti, dokud není pøenos dokonèen.

Èásti pøístroje jsou magnetické. K pøístroji mohou být pøitahovány kovové materiály. 
blízkosti pøístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média,
proto¾e by mohlo dojít k vymazání informací ulo¾ených na tìchto médiích.

■ Zdravotnická zaøízení
Funkce v¹ech zaøízení pracujících na principu rádiového pøenosu, vèetnì bezdrátovýc
telefonù, mù¾e zpùsobovat ru¹ení nesprávnì chránìných zdravotnických pøístrojù. 
Informace, týkající se chránìní pøístrojù pøed pùsobením rádiových vln, získáte od lék
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nebo výrobce zdravotnického pøístroje. Pøístroj vypínejte ve zdravotnických zaøízeních, 
pokud jste k tomu místním naøízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zaøízení mohou 
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pou¾ívat pøístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorù doporuèují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým 
telefonem byla dodr¾ena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciá
ru¹ení kardiostimulátoru. Tato doporuèení vycházejí z nezávislých pozorování, proved
Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

• v¾dy udr¾ovat pøístroj nejménì 15,3 cm od kardiostimulátoru;

• nemìly pøená¹et pøístroj v náprsní kapse; a 

• mìly pøi telefonování pøikládat telefon k uchu na vzdálenìj¹í stranì, aby se zmen¹
mo¾nost ru¹ení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li ru¹ení, vypnìte pøístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla
Nìkteré digitální bezdrátové pøístroje mohou pùsobit ru¹ení nìkterých sluchadel. Doj
ru¹ení, informujte se u provozovatele slu¾eb.

■ Dopravní prostøedky
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì stínìné elektronic
systémy motorových vozidel, napø. elektronické systémy vstøikování paliva, elektronic
protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airba
Podrobnìj¹í informace získáte od výrobce (èi jeho zastoupení) va¹eho vozu nebo libov
pøíslu¹enství, které bylo do vozu pøidáno.

Opravovat nebo instalovat pøístroj do vozu by mìl pouze zku¹ený servisní pracovník. 
Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záru
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poskytovaných na pøístroj. Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství mobilního 
pøístroje ve voze správnì instalováno a jestli správnì pracuje. Neukládejte ani nepøená¹ejte 
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hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály ve stejném prostoru, ve kterém je ulo
pøístroj, jeho èásti nebo pøíslu¹enství. U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e a
se nafukují znaènou silou. Neumís»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo 
pøenosného bezdrátového pøíslu¹enství, na kryty airbagù ani do prostoru, do kterého 
airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové pøíslu¹enství ve vozidle nesprá
instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní.

Pou¾ívání pøístroje pøi letu v letadle je zakázáno. Pøed vstupem do letadla pøístroj vyp
Pou¾ití bezdrátových pøístrojù v letadle mù¾e být pro provoz letadla nebezpeèné, mù
naru¹it bezdrátovou telefonní sí» a mù¾e být i nezákonné.

■ Potenciálnì výbu¹ná prostøedí
Vypínejte pøístroj v potenciálnì výbu¹ných prostorech a dodr¾ujte zde v¹echna naøíze
pøíkazy. Mezi potenciálnì výbu¹ná prostøedí patøí prostory, ve kterých je vám normáln
doporuèeno vypnout motor vozu. Jiskøení v takovýchto prostorech mù¾e zpùsobit výb
nebo po¾ár, pøi kterých hrozí nebezpeèí poranìní nebo úmrtí osob. Vypnìte pøístroj n
èerpacích stanicích, napøíklad v blízkosti plynových èerpacích stanic. Dodr¾ujte omez
pou¾ívání rádiových zaøízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejníc
prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Pote
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) a prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií
malých èástic napøíklad zrnka, prach nebo kovové èásteèky.
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■ Tísòová volání
Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto pøístroje, pracují na bázi rádiových 
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signálù, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkc
tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Pro nezbyt
komunikaci, jako napøíklad v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nem
spoléhat pouze na bezdrátový pøístroj.

Provádìní tísòového volání:
1. Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající 

intenzita signálu.

Nìkteré sítì mohou vy¾adovat platnou SIM kartu správnì vlo¾enou v pøístroji.

2. Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej a pøipravte pøístroj pro pro
hovorù.

3. Podr¾te stisknutou støední výbìrovou klávesu a postupnì v øádku znakù vyberte è
tísòové linky dle své aktuální polohy (napø. 112, 911 nebo jiné oficiální èíslo tísòo
linky). Èísla tísòových linek se v rùzných oblastech li¹í.

4. Stisknìte tlaèítko Volat.

Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout a teprv
vytáèet èíslo tísòového volání. Je-li pøístroj v profilu offline nebo letovém profilu, mu
zmìnit na profil umo¾òující funkce telefonu døíve, ne¾ mù¾ete provádìt tísòové volán
Informujte se v této pøíruèce nebo u provozovatele slu¾eb.

Provádìní tísòového volání bez vlo¾ené SIM karty
Chcete-li provádìt tísòové volání bez SIM karty vlo¾ené v telefonu, podr¾te na 1,5 se
stisknuté tlaèítko Volat. Budete dotázáni, zda chcete uskuteènit tísòové volání.

Pøi provádìní tísòového volání uveïte co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité informace. Ten
bezdrátový pøístroj mù¾e být jediným komunikaèním prostøedkem na místì nehody. H
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neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení.
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■ Certifikaèní informace (SAR)
Tento mobilní pøístroj splòuje právní pøedpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní pøístroj je vysílaèem a pøijímaèem rádiových vln. Pøístroj byl navr¾en ta
nepøekroèil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními prá
pøedpisy. Tyto právní pøedpisy byly vytvoøeny nezávislou vìdeckou organizací ICNIRP
obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla zaji¹tìna bezpeènost v¹ech osob, bez 
na vìk nebo zdravotní stav.

Smìrnice pro vyzaøování mobilních pøístrojù pracují s mìrnou jednotkou uvádìnou ja
specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle smìrnic IC
stanoven prùmìrnì 2,0 W/kg na 10 gramù tìlní tkánì. Testy na SAR jsou provádìny z
pou¾ití standardních pracovních poloh s pøístrojem pracujícím na nejvy¹¹í deklarovan
výkonové úrovni ve v¹ech testovaných frekvenèních rozsazích. Skuteèná úroveò SAR 
provozovaného pøístroje mù¾e být pod maximální hodnotou, proto¾e pøístroj je vyrob
aby pou¾íval pouze výkon nutný pro pøipojení k síti. Tato hodnota se li¹í v závislosti n
mnoha faktorech, napøíklad vzdálenosti od základnové stanice. Podle smìrnic ICNIRP
nejvy¹¹í hodnota SAR pro pou¾ití pøístroje u ucha 0,65 W/kg.

Tento pøístroj splòuje právní pøepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je pou¾íván
normální poloze u ucha nebo je umístìn nejménì 1,5 cm od tìla. Je-li pro no¹ení tele
tìla pou¾ito pouzdro, spona na opasek nebo jiný dr¾ák, nesmí obsahovat kovový mate
musí být umístìn nejménì 1,5 cm od tìla.

Pøi pou¾ití pøíslu¹enství s pøístrojem mù¾e dojít ke zmìnì hodnot SAR. Hodnoty SAR s
mohou li¹it podle národních po¾adavkù, po¾adavkù na testování a frekvence pou¾ité 
Dal¹í informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.c
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