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PRE VA©U BEZPEÈNOS«

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

ODBORNÝ SERVIS
Prístroj smú opravova» iba kvalifikovaní pracovníci.

ODOLNOS« PROTI VODE
Vá¹ prístroj nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.
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1. Prehåad

Pomocou krytu Nokia Xpress-onTM Fun shell mô¾ete vysla» správu, so zvukom 
alebo bez zvuku, mávaním telefónom Nokia 3220 vo vzduchu. S krytom dostanete 
aj dve pohybové hry, ktoré sa ovládajú nakláòaním a pohybom telefónu. 

Kryt sa dodáva s konektorom, ktorý musíte zapoji» do telefónu, aby ste mohli 
vyu¾i» funkcie krytu. Konektor nájdete pod krytom v predajnom balení.

Tento návod na pou¾itie popisuje postup pri in¹talácii prednej a zadnej èasti krytu 
Nokia Xpress-on Fun shell a spôsob pou¾itia aplikácie Wave message a 
pohybových hier.

Pred pou¾itím krytu Nokia Xpress-on Fun shell si pozorne preèítajte tento návod 
na pou¾itie. Okrem toho si preèítajte aj návod na pou¾itie telefónu Nokia 3220, 
ktorý obsahuje dôle¾ité informácie o bezpeènosti a údr¾be. Ïal¹ie informácie o 
svojom produkte spoloènosti Nokia nájdete na webovej lokalite www.nokia.com/
support alebo na národnej webovej lokalite spoloènosti Nokia.

Keï je na telefóne Nokia 3220 in¹talovaný kryt Nokia Xpress-on Fun shell, 
nemo¾no s telefónom pou¾íva» niektoré doplnky.

Kryt Nokia Xpress-on Fun shell sa napája z batérie telefónu. Upozoròujeme, ¾e pri 
pou¾ívaní krytu sa mô¾e batéria telefónu vybíja» rýchlej¹ie.
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2. In¹talácia

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

V¹eobecný návod na výmenu zadného a predného krytu telefónu Nokia 3220 
nájdete v návode na pou¾itie, ktorý ste dostali s telefónom.

Ak chcete nain¹talova» kryt Nokia Xpress-on Fun shell a jeho konektor:

1. Snímte pôvodný zadný kryt svojho 
telefónu Nokia 3220. Vyberte gumený 
kryt zo ¹trbiny, zobrazenej na obrázku. 
Vsuòte do ¹trbiny konektor, ktorý ste 
dostali s krytom. Na vybratie gumeného 
krytu a zasunutie konektora 
nepou¾ívajte ¾iadne nástroje. Keï je 
konektor správne zasunutý, u¾ ho 
nevyberajte.

2. Osaïte prednú èas» krytu Nokia Xpress-on Fun shell.

3. Osaïte zadnú èas» krytu Nokia Xpress-on Fun shell.

4. Zapnite telefón.

5. Nastavte na telefóne správny dátum a èas.
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Kryt automaticky nain¹taluje aplikáciu Cover browser do submenu Zbierka v 
menu Aplikácie telefónu.

6. Ak chcete nain¹talova» aplikáciu Wave message a dve pohybové hry, vyberte 
Cover browser v submenu Zbierka a zvoåte si aplikáciu, ktorú chcete 
nain¹talova». Aplikácia Wave message sa zaradí do submenu Zbierka a hry do 
submenu Hry. In¹talácia mô¾e trva» niekoåko minút.

Ak nechcete in¹talova» v¹etky tri aplikácie, mô¾ete si zostávajúce aplikácie 
nain¹talova» neskôr cez aplikáciu Cover browser.

V¾dy dbajte na to, aby ste mali na telefóne správne nastavený dátum a èas.

Ak chcete spusti» aplikáciu Wave message alebo niektorú pohybovú hru, a telefón 
zobrazí správu, ¾e kryt nie je pripojený, snímte zadný kryt, znova ho nasaïte a 
skúste e¹te raz.

Vá¹ prístroj a jeho doplnky mô¾u obsahova» drobné súèiastky. Uchovávajte ich 
mimo dosahu malých detí.
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3. Ako pou¾íva» aplikáciu Wave message

Pomocou aplikácie Wave message mô¾ete vytvára» svetelné správy. Ak chcete 
aplikáciu spusti», v pohotovostnom re¾ime stlaète Menu, vyberte Aplikácie, 
Zbierka a Zvoli» aplikáciu, prejdite na Wave message a stlaète Otvor alebo .

■ Voåba jazyka pre aplikáciu
Keï aplikáciu Wave message spustíte prvý raz, aplikácia si vyberie jazyk, ktorý je 
práve nastavený na telefóne, ak má pre tento jazyk zabudovanú podporu. 

Ak aplikácia nemá podporu pre jazyk telefónu, spýta sa, èi sa chcete pokúsi» o 
naèítanie jazyka cez sie»ovú slu¾bu GPRS (general packet radio service - 
v¹eobecná paketová rádiová slu¾ba) alebo HSCSD (high speed circuit switched 
data - vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta). Stlaète Áno, ak chcete 
jazykovú podporu naèíta», alebo Nie, ak chcete v aplikácii pou¾íva» angliètinu.

Ak chcete pou¾i» sie»ovú slu¾bu GPRS alebo HSCSD, definujte v menu Web svojho 
telefónu Nokia 3220 nastavenia prehliadaèa pre mobilné pripojenie na Internet. 
Viac informácií nájdete v návode na pou¾itie svojho telefónu Nokia.

O dostupnosti slu¾by GPRS alebo HSCSD, príslu¹ných poplatkoch a nastaveniach 
sa informujte u sie»ového operátora alebo poskytovateåa slu¾ieb.

Cena, ktorú vám bude za hovory a slu¾by fakturova» vá¹ poskytovateå slu¾ieb, mô¾e 
by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní ap.
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■ Vytvorenie svetelnej správy, obsahujúcej text
Spustite aplikáciu Wave message a vyberte Vytvori» správu. Napí¹te správu o dµ¾ke 
do 15 znakov. Ak chcete vlo¾i» smejka, stlaète Voåby a vyberte Vlo¾i» smejka.

Ak chcete správu odmáva» do vzduchu, stlaète Zobrazi». Pozrite si aj èas» Projekcia 
svetelnej správy do vzduchu na strane 11. Ak chcete správu ulo¾i» pre neskor¹ie 
pou¾itie, stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i».

Ak chcete, mô¾ete telefón nastavi», aby pri mávan¾ hral zvuk: v hlavnom menu 
aplikácie Wave message vyberte Nastavenia a zvoµte Zvuky.

■ Vytvorenie svetelnej správy, obsahujúcej obrázok
Spustite aplikáciu Wave message a vyberte Vytvori» obrázok. Nakreslite obrázok. 
Keï máte obrázok nakreslený a chcete správu premietnu», stlaète Voåby a vyberte 
Zobrazi».

Pri kreslení máte k dispozícii nasledujúce nástroje:

• Kurzor mô¾ete presúva» smerovým tlaèidlami. Na posun kurzora mô¾ete 
pou¾íva» aj tlaèidlá 2 (pre pohyb hore), 4 (doµava), 6 (doprava) a 8 (dole).

• Ak sa celý obrázok nezmestí do okna editora, mô¾ete si presunutím èerveného 
rámika doprava alebo doµava v malom okienku zvoli» oblas», ktorú chcete 
upravi».

• Ak chcete zvoli» re¾im kreslenia, stlaète Voåby a vyberte Zmeni» re¾im a potom 
Kreslenie (ak chcete kresli» èiary) alebo Normálny (ak chcete kresli» jednotlivé 
body). Rovnaký efekt dosiahnete poèas kreslenia stláèaním 1. Indikátor 
kresliaceho re¾imu sa zobrazuje na åavej strane displeja nad kresliacim poåom.
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Keï máte nastavený Normálny re¾im, mô¾ete stláèaním 5 nakresli» bod alebo 
zmeni» farbu oznaèeného bodu. Normálny re¾im je ¹tandardný re¾im kreslenia.

Keï máte vybraný re¾im Kreslenie, mô¾ete stlaèením 5 zdvihnú» pero (aby ste 
mohli presunú» kurzor) a ïal¹ím stlaèením pero spusti» (a pokraèova» 
v kreslení).

• Ak chcete aktivova» gumu, stlaète Voåby a vyberte Zmeni» re¾im a Gumovanie. 
Rovnaký efekt dosiahnete poèas kreslenia stlaèením 3. Pri gumovaní mô¾ete 
stlaèením 5 zdvihnú» gumu (aby ste mohli presunú» kurzor) alebo gumu 
prilo¾i». 

• Ak chcete zafarbi» uzavretú oblas», stlaète Voåby a vyberte Zmeni» re¾im a 
Vyplnenie. Rovnaký efekt dosiahnete poèas kreslenia stlaèením 7. Presuòte 
kurzor do po¾adovanej oblasti a stlaèením 5 ju zafarbite.

• Ak chcete do aktuálneho obrázku vlo¾i» iný obrázok, stlaète Voåby a vyberte 
Vlo¾i» obrázok. Vyberte zlo¾ku, v ktorej sa nachádza po¾adovaný obrázok 
(Archív alebo ©ablóny), prejdite na obrázok a stlaète Vlo¾i». Presuòte vlo¾ený 
obrázok na po¾adované miesto, stlaète Voåby a vyberte OK. Ak chcete vlo¾ený 
obrázok odstráni», stlaète Voåby a vyberte Anulova».

• Ak chcete k obrázku prida» text, stlaète Voåby a vyberte Vlo¾i» text. Zadajte 
text a stlaète Vlo¾i». Presuòte text na po¾adované miesto, stlaète Voåby a 
vyberte OK. Ak chcete text odstráni», stlaète Voåby a vyberte Anulova».

• Ak chcete obrázok ulo¾i» do zlo¾ky Archív, stlaète Voåby a vyberte Ulo¾i».

• Ak chcete vymaza» displej bez ulo¾enia obrázku, stlaète Voåby a vyberte 
Vymaza» displej.
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■ Projekcia svetelnej správy do vzduchu
Pri projekcii správy obrá»te telefón zadnou stranou k osobe, ktorej chcete správu 
premietnu», a pravidelne mávajte telefónom vo vzduchu. LED diódy na zadnom 
kryte premietnu správu do vzduchu. LED diódy najlep¹ie pracujú v tme alebo na 
tmavom pozadí a optimálna vzdialenos» pre pozorovanie je od 1 do 6 metrov. 

Ak sa správa vo vzduchu nezobrazuje, pokúste sa máva» telefónom rýchlej¹ie zo 
strany na stranu. Aby ste na¹li optimálnu rýchlos» a polohu mávania, mô¾ete si 
mávanie telefónom nacvièi» napríklad pred zrkadlom.

■ Projekcia skôr vytvorenej svetelnej správy do vzduchu
Spustite aplikáciu Wave message a vyberte si zlo¾ku, v ktorej je svetelná správa 
ulo¾ená (Archív alebo ©ablóny). Prejdite na po¾adovanú správu a stlaète Zobrazi» 
v zlo¾ke ©ablóny, alebo stlaète Voåby a vyberte Zobrazi» v zlo¾ke Archív.

Ak chcete upravi» alebo vymaza» správu, ulo¾enú v zlo¾ke Archív, stlaète Voåby a 
vyberte Upravi» alebo Zru¹i».

■ Zobrazenie návodu na pou¾ívanie aplikácie
Spustite aplikáciu Wave message a vyberte Pokyny a po¾adovanú tému.

■ Úprava nastavení aplikácie
Spustite aplikáciu Wave message a vyberte Nastavenia. Mô¾ete si zvoli» zvuk, 
ktorý sa bude pri premietaní prehráva» (Zvuky), upravi» hlasitos» zvuku a zvuk 
vypnú» alebo zapnú». 
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Mô¾ete sa tie¾ pokúsi» naèíta» si pre aplikáciu rovnaký jazyk, ako máte zvolený na 
telefóne (Jazyk). Nastavenie Jazyk je k dispozícii iba ak sa jazyk nenastavil 
automaticky alebo ak ste si jazyk nenaèítali pri prvom spustení aplikácie Wave 
message. Viac informácií nájdete v èasti Voåba jazyka pre aplikáciu na strane 8.
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4. Ako hra» pohybové hry

Kryt Nokia Xpress-on Fun shell sa dodáva s dvoma pohybovými hrami, AirExpress a 
SwampRacer, ktoré mô¾ete ovláda» nakláòaním telefónu dopredu, dozadu, doåava 
alebo doprava. Takéto ovládanie umo¾òuje snímaè zrýchlenia, zabudovaný do 
krytu.

Ak chcete spusti» niektorú z týchto hier, v pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a 
vyberte Aplikácie, Hry a Vybra» hru. Vyberte AirExpress alebo SwampRacer a 
stlaète Otvor alebo .

Ak si chcete zobrazi» podrobnej¹í návod k hre, v hlavnom menu príslu¹nej hry 
vyberte Pokyny. 

V¹eobecné informácie o pou¾ívaní JavaTM aplikácií nájdete v návode na pou¾itie 
telefónu Nokia 3220.

■ Nastavenia hier
Ka¾dá hra má vlastné nastavenia, ktoré vám umo¾òujú prispôsobi» si hru vlastným 
predstavám. Mô¾ete okalibrova» snímaè zrýchlenia, nastavi» citlivos» ovládania a 
vybra» typ ovládania (iba pre hru SwampRacer). Ak chcete upravi» nastavenia, 
otvorte nastavenia v príslu¹nej hre a vyberte si po¾adovanú voåbu.

Ak chcete okalibrova» snímaè, dr¾te telefón asi sekundu v polohe, kde ho obvykle 
dr¾íte poèas hry.
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Citlivos» ovládania definuje, ako veµmi musíte nakláòa» telefón pri riadení 
vzná¹adla alebo lietadla. Citlivos» si mô¾ete upravi» aj poèas hry stláèaním 
tlaèidiel 1 a¾ 5.

Nastavenie typu ovládania vám umo¾òuje definova», ako sa v hre SwampRacer 
správa vozidlo pri zatáèaní.

Ak chcete pre hry nastavi» zvuky, svetelné efekty a vibrácie, v pohotovostnom 
re¾ime stlaète Menu a vyberte Aplikácie, Hry, Nast. aplikácie a po¾adovanú voåbu.

■ Hra AirExpress
V hre AirExpress mô¾ete voåne lieta» po exotickom súostroví. Dávajte si pozor na 
veåryby a vybuchujúce sopky, keï v re¾ime závodov vypú¹»ate balóny alebo 
v kuriérnom re¾ime doruèujete rôzne balíèky.

Lietadlo mô¾ete riadi» nakláòaním telefónu. Ak chcete podrobnej¹ie informácie, 
vyberte Pokyny v hre AirExpress.

■ Hra SwampRacer
SwampRacer je vysokooktánová naháòaèka na vzná¹adlách, zasadená do 
bahnitých mokrín.

Vzná¹adlo mô¾ete riadi» nakláòaním telefónu. Ak chcete podrobnej¹ie informácie, 
vyberte Pokyny v hre SwampRacer.
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním 
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

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

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k 
po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky.

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

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju normálnu 
teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s elektronickými 
obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori» inak ne¾ je uvedené v tomto návode.

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

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú¹»adlá, 
ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» jeho správne 
fungovanie.

• Na èistenie objektívov optických snímaèov pou¾ite mäkkú, èistú a suchú tkaninu.

Ak prístroj nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému stredisku.


