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Tlačidlá a súčasti

1 Konektor nabíjačky
2 Konektor headsetu (3,5 mm)
3 Displej

4 Navigačné tlačidlo
5 Tlačidlo Koniec/vypínač
6 Klávesnica

5



7 Mikrofón
8 Tlačidlo Hovor

9 Tlačidlá volieb
10 Slúchadlo

14

11 Objektív fotoaparátu. Pred 
použitím fotoaparátu odstráňte 
z objektívu ochrannú pásku.

12 Reproduktor
13 Otvor na SIM kartu (SIM 2)
14 Oblasť antény. Pozrite si  1 

„Pokyny k jednotlivým funkciám“.

Tento telefón používa softvér S40.
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Vloženie SIM karty a batérie

Vypnite telefón a zložte zadný kryt.

1

Ak je batéria v telefóne, vyberte ju 
von.

2

Nadvihnite držiak SIM karty a vložte 
SIM kartu do držiaka tak, aby plôška s 
kontaktmi smerovala nadol.Pozrite si 

 3.

3

Zarovnajte kontakty batérie a 
zatlačte batériu dnu.

4

Zadný kryt zatláčajte, kým 
nezapadne na miesto.

5

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 
podržte tlačidlo , kým telefón 
nezavibruje.

6

7



Vloženie druhej SIM karty

Otvorte kryt SIM karty . Pozrite 
si  6.

1

SIM kartu vložte do otvoru plôškou 
s kontaktmi smerom nahor.

2

Kartu vsúvajte dovnútra, až kým 
nezapadne na miesto. Zatvorte kryt.

3

Ak chcete vybrať kartu, otvorte kryt 
SIM karty označený ikonou .

4

Zatlačte SIM kartu, kým sa neuvoľní.

5

Vytiahnite SIM kartu.

6
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Vloženie pamäťovej karty

Vypnite telefón a zložte zadný kryt.

1

Kartu zatláčajte plôškou s kontaktmi 
smerom nadol, kým nezapadne na 
miesto.

2

Zadný kryt zatláčajte, kým 
nezapadne na miesto. Pozrite si  2.

3

Nabitie batérie

Zapojte nabíjačku do sieťovej 
zásuvky.

1

Zapojte nabíjačku do telefónu. 
Pozrite si  4.

2

Je batéria úplne nabitá? Odpojte 
nabíjačku od telefónu a potom od 
sieťovej zásuvky.

3
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Blokovanie tlačidiel 

Keď telefón nepoužívate, zablokujte 
tlačidlá.

Zvoľte položku Menu a potom stlačte 
tlačidlo *.

1

Ak chcete telefón odblokovať, zvoľte 
položku Odblokuj a potom stlačte 
tlačidlo *.

2

Objavujte svoj telefón

Menu

Ak chcete zobraziť funkcie a aplikácie 
v telefóne, stlačte tlačidlo Menu.

1

Zvoľ

Ak chcete prejsť na aplikáciu alebo do 
funkcie, stlačte navigačné tlačidlo 
nahor, nadol, doľava alebo doprava.

2

Zvoľ

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo 
zvoliť funkciu, stlačte tlačidlo Zvoľ.

3
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Späť

Stlačením tlačidla Späť sa vrátite späť 
na predchádzajúce zobrazenie.

4

Ukonči

Ak sa chcete vrátiť späť na úvodný 
displej, stlačte tlačidlo .

5

Nastavenie karty SIM, 
ktorá sa má použiť

Nastavte, ktorá SIM karta sa má 
použiť pre odchádzajúce hovory, 
správy a pripojenia.

Zvoľ

Zvoľte položku Menu > Správca 
SIM.

1

SIM2

Vždy žiadať

SIM1
(žiadne výbery)

(žiadne výbery)

Použije sa vždy

Zvoľ

Ak sa chcete vždy rozhodnúť, ktorú 
SIM kartu použijete, zvoľte položku 
Vždy žiadať.

2
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SIM2
(žiadne výbery)

Použije sa vždy
Vždy žiadať

SIM1
(žiadne výbery)

Hovor
Textové správy
Multimed. správy
Mobilné dáta

Zvoľ Označ

Ak chcete nastaviť, ktorá SIM karta sa 
má použiť pre ktoré pripojenie, zvoľte 
položku SIM1 alebo položku SIM2.

3

Vždy žiadať

SIM1

Premenovať
Pomocník

Použije sa vždy

(žiadne výbery)
SIM2

(žiadne výbery)
Voľby Zvoľ

SIM kartu premenujete zvolením 
karty a položky Voľby > 
Premenovať.

4

OK

Premenovať SIM:

Napíšte meno a zvoľte položku OK.

5

Kopírovanie obsahu zo 
starého telefónu

Preneste jednoducho kontakty, 
kalendár a ďalší obsah do svojho 
nového telefónu.

Zapnite Bluetooth na obidvoch 
telefónoch.

1

Zvoľ

Vyberte položku Menu > 
Nastavenia.

2
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Moje skratky

Pripojiteľnosť

Hovor

Synch./zálohov.

Vytvoriť zálohu

Synch. so serv.

Obnoviť zálohu

Kopír. zo zariad.

Zvoľ Zvoľ

Vyberte položku Synch./zálohov. > 
Kopír. zo zariad..

3

Textové správy
Multimed. správa
Poznámky

Kalendár
Kontakty

Hotovo

Zvoľte obsah, ktorý chcete kopírovať, 
a potom zvoľte položku Hotovo.

4

Spoj

Môj prenosný
počítač

Nokia XX

Zo zoznamu nájdených zariadení 
zvoľte svoj starý telefón.

5

ZmažOKVoľby

Zadajte prístupový kód:

Po vyzvaní vytvorte jednorazový 
prístup. kód (napr. 123) a zvoľte OK.

6

Áno

Zhoduje sa tento kód s
kódom v inom

zariadení?

Skontrolujte, či sa kódy zhodujú na 
oboch telefónoch.

7

Postupujte podľa pokynov 
zobrazených v oboch telefónoch.

8
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Ikony zobrazujúce sa v 
telefóne

 /  — Na SIM1 karte alebo 
SIM2 karte máte neprečítané správy.

 — Na kartách SIM1 a SIM2 máte 
neprečítané správy.

 /  — Na SIM1 karte alebo na 
SIM2 karte máte neodoslané správy 
alebo správy, ktoré sa nepodarilo 
odoslať.

 — Na SIM1 karte a na SIM2 karte 
máte neodoslané správy alebo správy, 
ktoré sa nepodarilo odoslať.

 — Tlačidlá sú zablokované.

 — Keď niekto zavolá alebo pošle 
správu, telefón nebude zvoniť.

 — Budík je nastavený.

 — Pripojenie Bluetooth je zapnuté.

 /  — Všetky hovory 
prichádzajúce na SIM1 kartu alebo 
SIM2 kartu sú presmerované na iné 
číslo.

 — Všetky hovory prichádzajúce 
na SIM1 kartu a SIM2 kartu sú 
presmerované na iné číslo.

 — K telefónu je pripojený headset.

Typ mobilnej siete, ku ktorej ste 
momentálne pripojení, sa môže 
zobrazovať v podobe jedného 
písmena, kombinácie písmen alebo 
kombinácie písmen a čísel. Napríklad 

, v závislosti od vášho 
poskytovateľa sieťových služieb.

Ikony sa môžu líšiť v závislosti od vášho 
regiónu alebo poskytovateľa 
sieťových služieb.
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Uskutočnenie alebo prijatie hovoru

Zavolajte priateľovi. Pozrite si  15.

456789
123

Zadajte telefónne číslo a stlačte 
tlačidlo .

1

Späť

SIM2

Volať pomocou:

SIM1

Zvoľ

Ak sa zobrazí výzva, zvoľte SIM kartu, 
ktorá sa má použiť.

2

123456789
00:01:15
SIM 1

Ak chcete ukončiť hovor, stlačte 
tlačidlo .

3

987654321
volá
SIM 1

Keď telefón zvoní a chcete daný 
hovor prijať, zvoľte symbol . 
Pozrite si  16.

4
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Zavolanie na posledné 
volané číslo

Ísť na MenáMenu

Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo 
.

1

123456789
Dnes, 08:29
987654321
Dnes, 07:29

1

1

Zvoľte číslo a stlačte tlačidlo .

2

Späť

SIM2

Volať pomocou:

SIM1

Zvoľ

Ak sa zobrazí výzva, zvoľte SIM kartu, 
ktorá sa má použiť.

3

Zobrazenie neprijatých 
hovorov

Ukáž

1
1 zmeškaný hovor

123456789
09:00

Na úvodnom displeji vyberte 
možnosť Ukáž. Pozrite si  5.

1

123456789
Dnes, 15:00

1

Ak chcete zavolať naspäť, zvoľte číslo 
a stlačte tlačidlo .

2

Zvoľ Zvoľ

Mená

Pridať nový

Denník

Synch. všetky

Tip: Ak chcete zobraziť neprijaté 
hovory neskôr, zvoľte položku 
Menu > Kontakty > Denník > 
Neprij. hovory.
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Úprava hlasitosti

Je hlasitosť počas volania alebo 
počúvania rádia príliš vysoká?

Stlačte navigačné tlačidlo nahor 
alebo nadol.

1

Lepšie.

2

Uloženie mena a 
telefónneho čísla

Pridajte nové kontakty do telefónu.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Kontakty.

1

Synch. všetky

Mená

Zvoľ

Denník

Pridať nové

Vyberte položku Pridať nové. Ak sa 
zobrazí výzva, zvoľte, kam sa má 
kontakt uložiť.

2
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OK

Číslo:

987654321

Zadajte telefónne číslo a vyberte 
položku OK.

3

Priezvisko:

Kováč

Jakub Kováč

Poslať správu

Poslať e-mail

Volať
987654321

Ulož

Napíšte krstné meno a priezvisko a 
potom zvoľte položku Ulož.

4

Zvoľ

Anna
Otec

Mama
Jakub Kováč

Zvoľ

Pridať nový

Denník

Synch. všetky

Mená

Ak chcete upraviť detaily, zvoľte 
položku Mená a požadovaný kontakt.

5

Zvoľ

Jakub Kováč

Ak chcete vyhľadať nejaký kontakt, 
začnite písať meno kontaktu vo 
vyhľadávacom poli.

6

Zvoľ

Pridať snímku

Kopírovať kontakt

Pridať detail
Ukázať konverzácie

Voľby

Vymazať kontakt

Info o kontakteJakub Kováč

Poslať správu

Poslať e-mail

Volať
987654321

Zvoľte Voľby > Info o kontakte.

7
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Rýchle uskutočňovanie hovorov

987654321
Mišo
Nájdená:

Voláte niekomu často? Nastavte si 
číslo tejto osoby ako rýchlu voľbu. 
Pozrite si  7.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Kontakty.

1

PrideľZvoľ

Nastavenia

Skupiny

Vymazať všetky

2. (prázdne)

4. (prázdne)

6. (prázdne)

3. (prázdne)

5. (prázdne)

Rýchla voľba

Vyberte položku Ďalšie > Rýchla 
voľba a voľné miesto a potom zvoľte 
položku Prideľ.

2

Hľadaj

Telefónne číslo: Otec
Anna

Mama

Mišo

Zvoľ

Vyberte položku Hľadaj a kontakt.

3

Ukončiť hovor

Nájdená:
Mišo

9876543210

Ak chcete uskutočniť hovor, na 
úvodnom displeji stlačte a podržte 
príslušné číselné tlačidlo.

4

Vymazať
Volať

2. (prázdne)

4. (prázdne)

7. (prázdne)
6. (prázdne)

3. (prázdne)

Mišo5. Zmeniť

ZvoľVoľby

Tip: Ak chcete zmeniť rýchlu voľbu, 
zvoľte položku Voľby > Zmeniť.
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Poslanie správy

Ah
oj, 

Mišo
.

Buďte v kontakte s ľuďmi 
prostredníctvom správ. Pozrite si 
9.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Správy.

1

E-mail

Zvoľ

Prijaté

Konverzácie

Vytvoriť správu

Vyberte ikonu Vytvoriť správu.

2

Ahoj, Anna, ako
sa máš?

Napíšte správu.

3

Vaša správa:

Ahoj, Anna, ako sa
máš?

Vložiť symbol

Jazyk pri písaní
Ďalšie

Vložiť objekt

Voľby Zvoľ

Tip: Ak chcete pridať prílohu, zvoľte 
položku Voľby > Vložiť objekt. 
Pozrite si  10, 11.

Snímka:

Fotka0001.jpg Číslo alebo e-mail

Nedávno použité
Denník
Skup. kontaktov

1 2 3

Mama

Pošli Zvoľ

KontaktyVaša správa:
Ahoj, Anna, ako sa
máš?

Ak chcete pridať príjemcu, zvoľte 
položku Pošli > Kontakty.

4
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Pošli

Fotka0001.jpg

Snímka:

Komu:

Anna [123456789]

Zvoľte položku Pošli. Ak sa zobrazí 
výzva, zvoľte SIM kartu, ktorá sa má 
použiť. Pozrite si  12, 11.

5

Písanie textu

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, 
kým sa nezobrazí požadované 
písmeno.

Ak chcete zadať špeciálny znak alebo 
interpunkčné znamienko, stlačte a 
podržte tlačidlo * a potom zvoľte 
požadovaný znak.

Ak chcete prepínať medzi režimami 
zadávania veľkých a malých písmen, 
stlačte tlačidlo #.

Ak chcete použiť režim čísel, stlačte a 
podržte tlačidlo # a potom zvoľte 
položku Režim čísel. Ak sa chcete 
vrátiť späť do režimu písmen, stlačte a 
podržte tlačidlo #.

Ak chcete rýchlo zadať jedno číslo, 
stačí stlačiť a podržať príslušné číselné 
tlačidlo.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť 
prediktívne písanie textu, zvoľte 
položku Voľby > Predikcia a potom 
vyberte Zapnuté alebo Vypnuté. Túto 
funkciu podporujú iba niektoré jazyky.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní, 
zvoľte položku Voľby > Jazyk pri 
písaní.
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Kontrola hlasovej pošty

Ak nemôžete prijímať hovory, môžete 
ich presmerovať do hlasovej pošty.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Správy.

1

Zvoľ

Číslo odk. schránky

Info správy

Nastav. správ

123456789

Zvoľ

Hlasová pošta

Vypočuť si hl.
poštu

Archív

Vyberte položku Ďalšie > Hlasová 
pošta > Vypočuť si hl. poštu.

2

Číslo schránky:

123456789

Pri nastavovaní hlasovej pošty 
zadajte číslo svojej odkazovej 
schránky.

3

Volám
Odkaz. schránka

Ukonči

Tip: Ak chcete rýchlo zavolať do svojej 
hlasovej pošty, na úvodnom displeji 
stlačte a podržte tlačidlo 1.
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Prispôsobenie úvodného displeja

Môžete zmeniť tapetu a usporiadanie 
položiek na úvodnom displeji.

Zvoľ

Vyberte ikonu Menu > Nastavenia.

1

Zvoľ

Úvodný displej

Tapeta

Nastavené témou

Témy

Dátum a čas

Tóny

Displej

Zvoľte položku Displej, prejdite na 
možnosť Tapeta a potom prejdite na 
zložku.

2

Zvoľ

Úvodný displej

Tapeta

OK

Fotografie

Zvolením položky OK otvorte zložku 
a potom zvoľte požadovanú 
fotografiu.

3

Menu

Tip: Použiť môžete aj fotografiu 
nasnímanú fotoaparátom telefónu.
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Pridávanie skratiek na úvodný displej

Menu

Pridávajte skratky k obľúbeným 
aplikáciám na úvodný displej.

Zvoľ Zvoľ

Nast. Úvod. displeja
Prispôsobiť zobraz.

Prejdite na skratku a zvoľte položku 
Voľby > Prispôsobiť zobraz..

1

Zmeň
Lišta skratiek

Zvoľ

Hodiny
Časovač odpočít.

Rádio a Médiá

Všeob. indikátory
Hlásenia

Zvoľte panel a potom zvoľte položku, 
ako napríklad miniaplikáciu.

2

Hotovo Áno

Uložiť zmeny?
Hlásenia

Zvoľte položku Hotovo > Áno.

3
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Zmena zvonenia

Nastavte odlišné zvonenie pre každý 
profil a SIM kartu.

Zvoľ

Vyberte ikonu Menu > Nastavenia.

1

Zvonenie pre kartu SIM2:

Hlás. prich. hov.:

Zvonenie pre kartu SIM1:
Vyzváňa

Nokia tune

Zvoľ Ulož
Nokia tune

Témy

Dátum a čas

Displej

Tóny

Zvoľte položku Tóny a prejdite na 
požadované zvonenie.

2

Zvoľ

Zvonenie pre kartu SIM2:

Hlás. prich. hov.:

Zvonenie pre kartu SIM1:
Otvoriť Galériu

Vyzváňa

Nokia tune

Prejdite na položku Otvoriť Galériu a 
vyberte možnosť Zvoľ.

3

Nahrávky

Grafika

Tóny hlásenia

Otvoriť Otvoriť

Prijaté súbory

Tóny

Zvonenia

Vyberte položku Tóny > Zvonenia a 
požadované zvonenie.

4
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Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

Zvoľ Zvoľ

Budík

Kalkulačka

Hry

Moje aplikácie

Vyberte položku Menu > Aplikácie > 
Budík.

1

Ulož

Alarm:

Opakovať:

Čas alarmu:
HH:MM

09:00

Zapnuté

Zapnuté

Zvoľte položku Voľby > Pridať nové 
budenie, nastavte čas budenia a 
zvoľte položku Ulož.

2

Čas alarmu:

09:00

Dni opakovania:
Štvrtok

Ulož Ulož

Čas alarmu:

09:00
Opakovať:

Zapnuté
Opakovať:

Zapnuté
Dni opakovania:

Štvrtok

Ak chcete budenie opakovať, 
nastavte položku Opakovať: na 
možnosť Zapnuté, v časti Dni 
opakovania: vyberte konkrétne dni a 
zvoľte položku Hotovo.

3
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Pridanie stretnutia

Predmet:

Miesto:
Schôdzka

Potrebujete si zapamätať stretnutie? 
Pridajte si ho do kalendára.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Kalendár.

1

Ukáž

1
8

22
29
5

15

26
3

17
24
31

10

27
4

18
25
1

11

28
5

19
26
2

12

29
6

20
27
3

13

30
7

21
28
4

14

2
9

23
30
6

16

Po Ut Str Št Pi So Ne

Zvoľte požadovaný dátum a položku 
Ukáž > Pridaj.

2

Zvoľ
Memo
Výročie
Narodeniny
Volať

Pripomienka

Ulož

Miesto:

Predmet:

Stretnutie s MišomSchôdzka

Zvoľte položku Schôdzka, vyplňte 
polia a potom zvoľte položku Ulož.

3
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Počúvanie rádia

Pomocou telefónu môžete počúvať 
svoje obľúbené rozhlasové stanice.

Pripojte kompatibilný headset. Slúži 
ako anténa.

1

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Hudba.

2

Moja hudba

Zvoľ

Rádio

Vyberte položku Rádio.

3

Ak chcete zmeniť hlasitosť, prejdite 
nahor alebo nadol.

4

108.087.5

87.5

Ak chcete vypnúť rádio, stlačte .

5
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Prehratie skladby

Počúvajte obľúbenú hudbu v 
telefóne.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Hudba.

1

Rádio

Moja hudba

Zvoľ

Vyberte položku Moja hudba.

2

Albumy

Ísť do Prehr. médií

Zozn. skladieb
Umelci

Skladba 2
Skladba 3
Skladba 4
Skladba 5

Skladba 1

Skladba 6
Žánre

PrehrajZvoľ
Videá

Všetky skladby

Zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrať.

3

Skladba 1

03:4700:38

Ak chcete prehrávanie prerušiť alebo 
obnoviť, stlačte navigačné tlačidlo.

4

03:4700:38

Ak chcete zavrieť prehrávač hudby, 
stlačte tlačidlo .

5
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Fotografovanie

Vo vašom telefóne je aj fotoaparát – 
stačí zamieriť a fotiť!

Zvoľ Zvoľ

Časová os

Moje fotografie

Moje albumy

Kamera

Ak chcete otvoriť fotoaparát, vyberte 
možnosť Menu > Fotografie > 
Kamera.

1

Ak chcete záber zväčšiť alebo 
zmenšiť, stlačte navigačné tlačidlo 
nahor alebo nadol.

2

Zvoľte položku .
Fotografie sa ukladajú v zložke Moje 
fotografie.

3
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Nahratie videa

Okrem fotografovania môžete 
pomocou telefónu nahrávať aj videá.

Zvoľ Zvoľ

Časová os

Moje albumy

Moje videá

Videokamera

Ak chcete otvoriť fotoaparát, vyberte 
možnosť Menu > Fotografie > 
Videokamera.

1

Nahrávanie spustíte stlačením 
tlačidla .

2

00:01:27

Ak chcete záber zväčšiť alebo 
zmenšiť, stlačte navigačné tlačidlo 
nahor alebo nadol.

3

00:01:27

Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvoľte 
položku .
Videoklipy sa ukladajú v zložke Moje 
videá.

4
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Prehliadanie webu

Paríž

Získajte prístup k aktuálnym správam 
a navštívte svoje obľúbené webové 
stránky.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Internet.

1

OK Zmaž

abc
www.nokia.com

Ak chcete prejsť na webovú stránku, 
do panela s adresou napíšte webovú 
adresu.

2

Odporúč. ObľúbenéHistória

www.nokia.com

Nastavenia

Pripomienky

Sťahovanie

ZvoľVoľby

Zmazať históriu

Tip: Na záložke História môžete 
Voľby > Zmazať históriu.
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Pridanie záložky

Ak často navštevujete rovnaké 
webové stránky, pridajte si ich ako 
záložky.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > Internet.

1

Zvoľ

Úvodná stránka

Zdieľať
Znovu načítať

Sťahovanie
Nastavenia
Pripomienky

Dať k obľúbeným

Počas prehliadania vyberte Voľby > 
Dať k obľúbeným.

2

Nastavenie e-mailového 
účtu

E-mail

Chcete používať e-mail, ale nemáte 
počítač? Môžete použiť svoj telefón.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > E-mail 
alebo Menu > Správy > E-mail.

1

E-mailová adresa:

Heslo:

Prihlás
Uložiť heslo:

Zapnuté

uzivatel@mojaschranka.com

Prihlás

Zvoľte e-mailovú službu a prihláste 
sa.

2
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Poslanie e-mailu

Mišo
Ahoj, Anna.
Anna
Ahoj, Mišo.

E-maily môžete čítať a posielať aj na 
cestách.

Zvoľ

Vyberte položku Menu > E-mail 
alebo Menu > Správy > E-mail.Ak 
treba, zvoľte SIM kartu.

1

Pridať účet

uzivatel@mojaschranka.com

Zvoľ

Zvoľte e-mailový účet.

2

Zvoľ

Vymazať viaceré

Poslať ďalej

Obnoviť

Vytvoriť nový

V schránke zvoľte položku Voľby > 
Vytvoriť nový.

3

Pridaj Zvoľ

Komu:

Predmet:

Adresár

Nedávni
odosielatelia

Nedávno
kontaktované

Správa: Moje kontakty

Ak chcete pridať príjemcu, zvoľte 
položku Pridaj alebo manuálne 
zadajte adresu.

4

Predmet:

Správa:
Ďakujem

Ahoj, ako sa máš?

Komu:
Anna

Napíšte predmet a správu.

5
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Zvoľ

Voľby písania

Rýchly text

Uložiť do Konceptov

Prilož

Tip: Ak chcete priložiť súbor, zvoľte 
položku Voľby > Prilož.

Pošli

Predmet:
Ďakujem

Fotka0001.jpg

Správa:
Ahoj, ako sa máš?

Zvoľte položku Pošli.

6

Zvoľ

Ďalší e-mail
Poslať ďalej
Vymaž

Predchádz. e-mail

Odpovedať

Tip: Ak chcete odpovedať na e-mail, 
otvorte ho a zvoľte menu Voľby > 
Odpovedať.

Nastavenie chatu v 
telefóne

Nastavte si chat a zostaňte v 
kontakte s priateľmi, nech už ste 
kdekoľvek.

Zvoľ

Zvoľte položku Menu > Chat. Ak sa 
zobrazí výzva, zvoľte SIM kartu, ktorá 
sa má použiť.

1

Zvoľ

Chat

Zvoľte službu a prihláste sa.

2
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Chat s priateľmi

Ahoj,
Mišo.

Môžete viesť chat s priateľmi online, 
keď ste v pohybe.

Zvoľ

Zvoľte položku Menu > Chat. Ak sa 
zobrazí výzva, zvoľte SIM kartu, ktorá 
sa má použiť.

1

Prihlás

Výber konta

zabava@chatsluzba2.com

mojchat@chatsluzba1.com

Pridať nové konto

Zvoľte chatový účet a prihláste sa.

2

mojchat@chatsluzba1.com

Zbaliť všetko

Ďalšie

Chatovať s

Zvoľ

Zvoľte menu Voľby > Chatovať s.

3

Chatovať s
Zvoľte e-mailovú doménu:

ID používateľa:

Zvoľ

Možnosti editora
Poslať

Zvoľte chatovú službu, zadajte meno 
používateľa a zvoľte menu Voľby > 
Poslať.

4

Ahoj.

friend@chatserv1.com

Pošli

Do textového poľa napíšte správu a 
zvoľte položku Pošli. Pozrite si  8.

5
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Konverzácie
friend@chatserv1.com

mojchat@chatsluzba1.com

Otvor

Ak chcete pokračovať v rozhovore, 
zvoľte požadovanú postupnosť.

6

Poslanie fotografie cez 
Bluetooth

Pošlite nasnímanú fotografiu do 
počítača. Pozrite si  13.

ZvoľVoľby

Vymazať

Použiť fotografiu
Upraviť fotografiu
Režim na šírku

Zdieľať

Zvoľte príslušnú fotografiu a položku 
Voľby > Zdieľať.

1

Zvoľ

Správa

Cez Bluetooth

Zvoľte položku Cez Bluetooth.

2

37



Spoj

Môj prenosný
počítač

Nokia XX

Zvoľte zariadenie, ku ktorému sa 
chcete pripojiť. Ak sa zobrazí výzva, 
zadajte prístupový kód.

3

Fotografia sa pošle do počítača.

4

Zdieľanie pomocou 
aplikácie Nokia Slam

Pomocou aplikácie Nokia Slam 
môžete zdieľať svoj obsah veľmi 
jednoducho.

Zapnite Bluetooth na obidvoch 
telefónoch. Telefón nesmie byť 
skrytý.

1

ZvoľVoľby

Vymazať

Použiť fotografiu
Upraviť fotografiu
Režim na šírku

Zdieľať

Vyberte napríklad fotografiu, o ktorú 
sa chcete podeliť, a zvoľte menu 
Voľby > Zdieľať.

2
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Zvoľ

Správa

Cez Bluetooth

Rýchlo cez BT

Vyberte položku Rýchlo cez BT.

3

Presuňte svoj telefón bližšie k 
druhému telefónu.

4

Aplikácia Nokia Slam vyhľadá najbližší 
telefón a odošle doň príslušnú 
položku.

5

Obnovenie pôvodných 
nastavení

Ak telefón nefunguje správne, 
resetujte nastavenia.

Reprod.

0123456789
Hovor
Voľby

Ukončite všetky hovory a pripojenia.

1

Zvoľ

Vyberte ikonu Menu > Nastavenia.

2
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Zvoľ Zvoľ

Ochrana

Účet Nokia

Konfigurácia

Všetko

Obnov. pôvodné

Len nastavenia

Vyberte ikonu Obnov. pôvodné > 
Len nastavenia.

3

OK

Ochranný kód:

Zadajte bezpečnostný kód a zvoľte 
položku OK.

4

OK

Obnovenie
ukončené

Telefón sa vypne a opäť zapne. Môže 
to trvať dlhšie ako obvykle. Pozrite si 

 14.

5

Aktualizácia softvéru 
priamo v telefóne

Softvér telefónu môžete aktualizovať 
bezdrôtovo. V telefóne môžete tiež 
nastaviť automatická kontrolu 
aktualizácií.

Softvér môžete aktualizovať iba vtedy, 
keď používate SIM kartu umiestnenú 
vo vnútornom držiaku SIM kariet.

Vyberte položku Menu > Nastavenia 
a Telefón > Aktualizácie zariad..
1. Ak chcete skontrolovať, či je 
dostupná aktualizácia, zvoľte položku 
Stiahnuť softvér tel..
2. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať 
aktualizáciu, zvoľte položku Stiahnuť 
softvér tel. a postupujte podľa 
pokynov zobrazených v telefóne.

Aktualizácia môže trvať niekoľko 
minút. Ak sa objavia problémy, obráťte 
sa na poskytovateľa sieťových služieb.
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Automatická kontrola aktualizácií 
softvéru

Zvoľte položku Autoaktualizácia SW a 
nastavte, ako často sa majú 
aktualizácie kontrolovať.

Poskytovateľ sieťových služieb môže 
posielať aktualizácie cez sieť priamo 
do vášho telefónu. Ďalšie informácie o 
tejto sieťovej službe si vyžiadajte od 
poskytovateľa sieťových služieb.

Zálohovanie obsahu na 
pamäťovú kartu

Správy
Záložky
Kalendár
Súbory Galérie
Aplikácie a hry

Hotovo

Nastavenia
Kontakty

Chcete mať istotu, že nestratíte 
žiadne dôležité súbory? Pamäť 
telefónu môžete zálohovať na 
kompatibilnú pamäťovú kartu.

Vyberte položku Menu > 
Nastavenia > Synch./zálohov..
1. Vyberte položku Vytvoriť zálohu.
2. Zvoľte obsah, ktorý chcete 
zálohovať, a potom zvoľte položku 
Hotovo.

Obnovenie zálohy

Vyberte položku Obnoviť zálohu.
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Prístupové kódy

Kód PIN alebo 
PIN2

(4 – 8 číslic)

Chránia SIM kartu proti neoprávnenému použitiu alebo 
sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám.

Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude 
žiadať o zadanie kódu PIN.

Ak ste kódy nedostali spolu s kartou alebo ste ich zabudli, 
obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho 
musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.

Kód PUK alebo 
PUK2

(8 číslic)

Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2.

Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na 
poskytovateľa služieb.

Číslo IMEI

(15 číslic)

Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. 
Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie 
ukradnutých telefónov. Toto číslo možno budete musieť 
poskytnúť aj oddeleniu služieb Nokia Care.

Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu 
*#06#.

Blokovací kód 
(bezpečnostný 
kód)

(min. 5 číslic)

Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím.

Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie 
vami určeného blokovacieho kódu. Blokovací kód je 
nastavený na hodnotu 12345.
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Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, 
oddelene od telefónu.

Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa 
musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu 
účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania 
všetkých osobných údajov z telefónu.

Ďalšie informácie vám poskytne centrum komplexnej 
starostlivosti o zákazníka Nokia Care alebo predajca 
telefónu.
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Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie 
o používaní telefónu alebo si nie ste 
istí, ako by mal telefón správne 
fungovať, pozorne si prečítajte 
používateľskú príručku v telefóne.

V prípade problémov postupujte takto:
• Reštartujte telefón. Vypnite 
telefón a vyberte batériu. Približne po 
minúte vložte batériu späť a telefón 
zapnite.
• Aktualizujte softvér telefónu.
• Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém pretrváva, o ďalších 
možnostiach opravy sa môžete 
dozvedieť kontaktovaním 
poskytovateľa sieťových služieb alebo 
spoločnosti Nokia. Pred odoslaním 
telefónu na opravu si vždy zálohujte 
svoje údaje pre prípad, že by sa všetky 
údaje z telefónu vymazali.
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Všeobecné informácie

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich 
nedodržanie môže byť nebezpečné alebo 
protizákonné. Ak chcete získať ďalšie 
informácie, prečítajte si celú používateľskú 
príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE 
PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie 
mobilných telefónov nie je povolené alebo 
keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo 
nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v 
nemocniciach alebo v blízkosti 
zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií 
alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. 
Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde 
platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE 
PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako 
vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, 
aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri 
riadení vozidla musíte mať na zreteli 
predovšetkým bezpečnosť cestnej 
premávky.

RUŠENIE
Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé 

na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť 
ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie inštalovať a 

opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE 
PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie 
príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia 
na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte 
nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU
Váš prístroj nie je odolný voči vode. 

Uchovávajte ho v suchu.

CHRÁŇTE SI SLUCH
Ak chcete predísť možnému 

poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému 
počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. 
Keď počas používania reproduktora držíte 
zariadenie blízko svojho ucha, postupujte 
veľmi opatrne.

Informácie o produkte a bezpečnostné 
informácie

Pokyny k jednotlivým funkciám
Snímky v tejto príručke sa môžu líšiť od 
zobrazenia na displeji vášho zariadenia.

Náklady na prenos dát môžete obmedziť 
vypnutím upozornení odosielaných 
aplikáciami pomocou voľby Menu > 
Aplikácie > Moje aplikácie > Hlásenia > 
Voľby > Nastavenia.

Ak chcete nastaviť prístupový kód na 
zakázanie prístupu do prehliadača, k 
nákupom v obchodoch alebo inštalácii 
aplikácií, prejdite do ponuky Menu > 
Nastavenia > Ochrana > Riadenie 
prístupu.
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 1 Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa 
anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje 
kvalitu rádiovej komunikácie a môže znížiť 
výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu 
počas prevádzky.

 2 Používajte iba kompatibilné pamäťové 
karty schválené na použitie s týmto 
zariadením. Nekompatibilné karty môžu 
spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a 
môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na 
karte.

Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu, 
keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom 
prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej 
karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu 
dát uložených na karte.

 3 Dôležité: Toto zariadenie slúži len na 
používanie so štandardnou SIM kartou (pozri 
obrázok). Použitie nekompatibilných SIM 
kariet môže spôsobiť poškodenie karty a 
zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát 
uložených na karte. O používaní SIM karty s 
výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím 
mobilným operátorom.

 4 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať 
niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor 
nabíjania a kým budete môcť začať 
telefonovať.

 5 Neprijaté a prijaté hovory sa 
zaregistrujú v denníku, len ak sieť podporuje 
túto službu, ak je telefón zapnutý a nachádza 
sa na území pokrytom touto sieťovou 
službou.

Ak máte len jednu SIM kartu, vložte ju do 
držiaka SIM1 karty. Niektoré funkcie a služby 
môžu byť k dispozícii, len ak sa SIM karta 
používa v držiaku SIM1 karty. Ak sa SIM karta 
nachádza len v držiaku SIM2 karty, môžete 
uskutočňovať len tiesňové volania.

 6 Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne 
sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je 
aktívna jedna SIM karta, napríklad pri 
telefonovaní, druhá karta je nedostupná.

 7 Rýchle voľby môžete používať iba pre 
kontakty uložené v telefóne alebo na SIM 
karte umiestnenej vo vnútornom držiaku 
kariet SIM1.

 8 Používanie služieb alebo načítavanie 
obsahu môže vyžadovať prenos veľkého 
množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za 
prenos.

 9 Môžete odosielať textové správy, ktoré 
majú viac znakov, ako je limit pre jednu 
správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo 
viaceré správy. Za takéto správy môže 
poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce 
poplatky.
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Znaky s diakritikou alebo inými značkami a 
znaky niektorých jazykov zaberajú viac 
miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré 
možno odoslať v jednej správe.

 10 Ak je položka, ktorú vkladáte do 
multimediálnej správy, príliš veľká pre danú 
sieť, zariadenie ju môže automaticky 
zmenšiť.

 11 Multimediálne správy môžu prijímať a 
zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. 
Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch 
môže líšiť.

 12 Poslanie správy s prílohou môže byť 
drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. 
Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho 
poskytovateľa sieťových služieb.

 13 Používanie zariadenia v skrytom 
režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým 
softvérom bezpečnejšie. Neprijímajte 
žiadosti o spojenie Bluetooth zo zdrojov, 
ktorým nedôverujete. Keď funkciu Bluetooth 
nepoužívate, môžete ju aj vypnúť.

 14 Obnovenie nastavení nemá vplyv na 
dokumenty ani súbory uložené v telefóne.

 15 Ak chcete zadať znak + používaný pri 
medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte 
tlačidlo *.

 16 Výstraha: Keď je aktivovaný letový 
režim, nemôžete prijímať hovory ani volať, a 

to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať 
žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie 
sieťou. Ak chcete zavolať inému účastníkovi, 
prepnite telefón na iný profil.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky 
právne predpisy a rešpektujte miestne 
zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane 
autorských práv. Ochrana autorských práv 
môže obmedziť možnosť kopírovať, 
upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a 
iný obsah.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom 
výstupného signálu, pretože môžu poškodiť 
zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte 
žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru 
pripájate externé zariadenie alebo headset, 
ktoré spoločnosť Nokia neschválila na 
používanie s týmto zariadením, venujte 
zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Tipy a ponuky
Od spoločnosti Nokia budete dostávať 
bezplatné prispôsobené textové správy, 
vďaka ktorým budete môcť využívať telefón 
aj služby na maximum. Tieto správy obsahujú 
tipy, triky a podporu.

Ak tieto správy nechcete dostávať, zvoľte 
položku Menu > Nastavenia > Účet 
Nokia > Nov. a ponuky.

S cieľom poskytovať vyššie uvedenú službu 
sa pri prvom použití telefónu odošle do 
spoločnosti Nokia číslo mobilného telefónu, 
sériové číslo telefónu a niektoré 
identifikátory aktivácie mobilných služieb. 
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Niektoré alebo všetky informácie sa môžu do 
spoločnosti Nokia odoslať aj pri aktualizácii 
softvéru. Tieto informácie sa môžu použiť 
spôsobom špecifikovaným v zásadách 
ochrany osobných údajov, ktoré sú k 
dispozícii na stránke www.nokia.com.

Sieťové služby a poplatky
Zariadenie je schválené na používanie v siete 
EGSM 900 a 1800 MHz. Vyžaduje sa 
predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie niektorých funkcií a sťahovanie 
obsahu si vyžaduje sieťové pripojenie a môže 
viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré 
funkcie si možno budete musieť predplatiť.

Starostlivosť o váš prístroj
So zariadením, batériou, nabíjačkou a 
príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na 
uchovanie zariadenia vo funkčnom stave 
postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.
• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, 
vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty 
obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu 
elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj 
zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj 
úplne vysušiť.
• Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v 
prašnom ani špinavom prostredí.
• Neuchovávajte prístroj v horúcom 
prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť 
zariadenie alebo batériu.
• Neuchovávajte prístroj v chladnom 
prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju 
normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri 
vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.

• Neotvárajte zariadenie inak, než je 
uvedené v používateľskej príručke.
• Neautorizované úpravy môžu prístroj 
poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi 
predpismi upravujúcimi prevádzku 
rádiofrekvenčných zariadení.
• Nenechajte prístroj spadnúť, 
neudierajte a netraste ním. Nebezpečným 
zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
• Na čistenie povrchu prístroja používajte 
iba jemnú, čistú a suchú handričku.
• Zariadenie nefarbite. Farba môže 
znemožniť správne fungovanie.
• Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť 
zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho 
vyberte batériu.
• Nenechávajte prístroj v blízkosti 
magnetov ani magnetických polí.
• Ak chcete dôležité dáta uchovať v 
bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch 
samostatných miestach, napríklad v 
zariadení, na pamäťovej karte alebo v 
počítači, prípadne si ich zapíšte.

Recyklovanie

Použité elektronické výrobky, batérie a 
obalové materiály odneste vždy na určené 
zberné miesto. Týmto spôsobom prispejete 
k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii 
odpadu a pomôžete recyklovať materiály. 
Všetky materiály zariadenia možno obnoviť 
vo forme materiálov a energie.Informácie o 
recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke 
www.nokia.com/recycling.
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Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na 
výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale 
upozorňuje, že všetky elektrické a 
elektronické výrobky a batérie by sa po 
skončení svojej životnosti mali odniesť na 
osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto 
výrobky do netriedeného komunálneho 
odpadu: recyklujte ich. Informácie o 
najbližšom mieste recyklácie získate od 
miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo 
na stránke www.nokia.com/support. Viac 
informácií o environmentálnych 
vlastnostiach zariadenia nájdete na stránke 
www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o správe digitálnych práv
Pri používaní tohto zariadenia dodržujte 
všetky právne predpisy a rešpektujte 
miestne zvyklosti, súkromie a práva iných 
vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, 
upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu 
a iný obsah môže byť na základe ochrany 
autorských práv obmedzená.

Obsah chránený technológiou správy 
digitálnych práv (DRM) sa dodáva s 
priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše 
práva používať daný obsah.

S týmto zariadením môžete získať prístup k 
obsahu chránenému technológiouOMA DRM 
2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, 
vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto 

softvér DRM nemohol pristupovať k novému 
obsahu chránenému technológiou DRM. 
Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj 
obnoveniu obsahu chránenému 
technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo 
vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto 
softvér DRM neovplyvňuje možnosť 
používania obsahu chráneného inými typmi 
technológie DRM alebo používania obsahu 
bez ochrany technológiou DRM.

Batérie a nabíjačky
Informácie o batérii a nabíjačke
Zariadenie používajte len s originálnou 
nabíjateľnou batériouBL-4U . Spoločnosť 
Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, 
ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Zariadenie nabíjajte s: nabíjačkouAC-11 . Typ 
zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko 
stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa 
hovorový čas a čas pohotovostného režimu 
podstatne skrátia oproti normálnym 
intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie
Pred vybratím batérie zariadenie vždy 
vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní 
nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte 
zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. 
Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú 
do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť 
životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu 
nepoužívate, časom sa sama vybije.
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Batériu vždy udržiavajte v prostredí s 
teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). 
Extrémne teploty znižujú kapacitu a 
životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo 
studenou batériou môže krátkodobo prestať 
pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa 
kovový predmet dotkne kovových prúžkov 
na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie 
alebo iného predmetu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - 
mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne 
predpisy. Ak je to možné, nechajte ich 
recyklovať. Neodhadzujte ich do 
komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, 
nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani 
iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie 
vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s 
pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto 
kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté 
miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku 
pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa 
do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte 
a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných 
tekutín. Poškodená batéria môže 
explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také 
účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie 
alebo používanie neschválených, prípadne 
nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek 
môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo 
iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti 
všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že 

je batéria alebo nabíjačka poškodená, 
nechajte ju pred ďalším používaním najprv 
skontrolovať v autorizovanom servisnom 
centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú 
batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy 
nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie
Uskutočnenie tiesňového volania
1. Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu 
dostatočná. Možno bude potrebné vykonať 
tieto kroky:
• Do zariadenia vložte SIM kartu.
• Vypnite obmedzenia hovorov 
v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, 
pevný zoznam alebo uzavreté skupiny 
používateľov.
• Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim 
lietadlo.
3. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa 
nezobrazí úvodný displej.
4. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v 
lokalite, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového 
volania sa v rôznych oblastiach líšia.
5. Stlačte tlačidlo Hovor.
6. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné 
informácie. Neukončujte hovor, kým na to 
nedostanete povolenie.

Dôležité: Ak váš prístroj podporuje hovory 
cez internet, aktivujte celulárne aj 
internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať 
o tiesňové volania prostredníctvom 
celulárnej siete aj prostredníctvom 
poskytovateľa služieb internetových 
hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za 
každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na 
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žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný 
prostriedok pre životne dôležitú 
komunikáciu, napríklad na privolanie 
lekárskej pomoci.

Malé deti
Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú 
hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. 
Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje
Používanie rádiofrekvenčných prenosových 
zariadení vrátane bezdrôtových telefónov 
môže rušiť funkcie nedostatočne 
chránených zdravotníckych zariadení. Ak 
chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj 
adekvátne chránený pred externou 
rádiofrekvenčnou energiou, informujte sa u 
lekára alebo výrobcu prístroja.

Implantované zdravotnícke prístroje
Výrobcovia implantovaných zdravotníckych 
prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred 
možným rušením dodržiavať medzi 
bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym 
prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 
centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto 
prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:
• Vždy udržujte bezdrôtový prístroj vo 
vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 
palcov) od zdravotníckeho prístroja.
• Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom 
vrecku.
• Držte prístroj pri uchu na opačnej strane 
než je zdravotnícky prístroj.
• Ak existuje akýkoľvek dôvod 
predpokladať, že bezdrôtové zariadenie 
spôsobuje rušenie, vypnite ho.

• Postupujte podľa pokynov od výrobcu 
implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
používania bezdrôtových zariadení s 
implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, 
prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky
Výstraha: Pri používaní headsetu sa 

znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. 
Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže 
vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými 
zariadeniami a niektorými načúvacími 
prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel
Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom
Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a 
inému škodlivému obsahu. Vykonajte 
nasledujúce opatrenia:
• Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu 
obsahovať nebezpečný softvér alebo byť 
iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj 
alebo počítač.
• Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek 
na pripojenie, prehliadaní internetu alebo 
načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia 
Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
• Inštalujte a používajte iba služby a 
softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a 
ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a 
ochranu.
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• Inštalujte antivírusové aplikácie a iný 
bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a 
do každého pripojeného počítača. Naraz 
používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. 
Používanie viacerých aplikácií môže mať 
vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a 
počítača.
• Pri otváraní vopred nainštalovaných 
záložiek a odkazov na internetové stránky 
tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. 
Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti 
za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie
Toto zariadenie vyhovuje smerniciam 
regulujúcim podmienky pôsobenia 
rádiofrekvenčného žiarenia pri používaní 
buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo 
vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od 
tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele 
pomocou ochranného puzdra, spony na 
opasok alebo držiaka, tieto nesmú 
obsahovať kovy a musia medzi zariadením a 
telom zabezpečiť uvedenú minimálnu 
vzdialenosť.

Posielanie dátových súborov alebo správ si 
vyžaduje kvalitné sieťové pripojenie a môže 
sa predĺžiť v súvislosti s dostupnosťou 
takého pripojenia. Uvedené pokyny o 
vzdialenosti od tela dodržujte, kým sa 
posielanie dokončí.

Vozidlá
Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne 
nainštalované alebo nedostatočne chránené 
elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie 

informácie vám poskytne výrobca vášho 
vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže 
vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná 
inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať 
za následok neplatnosť záruky. Pravidelne 
kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové 
zariadenia vo vašom vozidle správne 
namontované a funkčné. Neskladujte ani 
neprevážajte horľavé alebo výbušné 
materiály v tom istom priestore ako 
zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. 
Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte 
do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia
Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne 
výbušným prostredím, napr. na čerpacích 
staniciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo 
oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie 
alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v 
oblastiach s výskytom pohonných hmôt, 
chemických továrňach alebo na miestach, 
kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s 
potenciálne výbušným prostredím často 
nemusia byť jasne označené. Patria sem 
zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia 
vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, 
miesta skladovania alebo prepravy chemikálií 
a miesta s chemikáliami alebo časticami 
v ovzduší. O možnosti používať zariadenie 
v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené 
uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa 
poraďte s ich výrobcami.
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Informácia o certifikácii (SAR)
Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam 
o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač 
rádiových vĺn. Je skonštruovaný tak, aby 
neprekračoval limity expozície rádiovými 
vlnami, odporúčané medzinárodnými 
smernicami. Tieto smernice boli vypracované 
nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP 
a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre 
zabezpečenie ochrany všetkých osôb 
nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných 
prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá 
je známa ako špecifický absorbovaný výkon 
alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit 
SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 
wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou 
hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR 
sa vykonávajú v štandardných 
prevádzkových polohách a s prístrojom 
vysielajúcim na najvyššej certifikovanej 
výkonovej úrovni vo všetkých testovaných 
frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota 
SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť 
nižšia ako maximálna hodnota, pretože 
prístroj je konštruovaný tak, aby využíval 
najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu 
so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé 
faktory, napríklad vzdialenosť od 
základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc 
ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 
0,93 W/kg .

Pri používaní doplnkov a príslušenstva 
zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. 
Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti 
od metodiky ich uvádzania a stanovovania 
v jednotlivých krajinách a od frekvenčného 
pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote 
SAR môžete nájsť medzi informáciami o 
produkte na stránkach www.nokia.com.

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že 
tento výrobok RM-872 spĺňa základné 
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o 
zhode – Declaration of Conformity – nájdete 
na adrese http://www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity .

TM © 2013 Nokia. Všetky práva vyhradené. 
Produkty alebo názvy produktov tretích 
strán môžu byť chránené ochrannou 
známkou príslušného vlastníka.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo 
rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto 
dokumentu v akejkoľvek forme bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť 
Nokia uplatňuje politiku nepretržitého 
vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a 
zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov 
opísaných v tomto dokumente bez 
predchádzajúceho upozornenia.
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 Includes RSA BSAFE cryptographic or 
security protocol software from RSA 
Security.

 Oracle and Java are registered 
trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are 
owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou 
MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na 
osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v 
súvislosti s informáciami zakódovanými 
podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre 
svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na 
použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom 
poskytnutým licencovaným poskytovateľom 
videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna 
licencia neudeľuje a nedá uplatniť. 
Doplňujúce informácie vrátane informácií 
týkajúcich sa používania na reklamné, interné 
a komerčné účely možno získať od 
spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky 
http://www.mpegla.com.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej 
poskytovateľov licencií nenesie 
zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo 
príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, 

náhodné, následné alebo nepriame škody a 
to v najväčšom možnom rozsahu, 
prípustnom podľa príslušných právnych 
predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako 
je”. Neposkytujú sa žiadne záruky 
akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo 
implikované, ohľadom správnosti, 
spoľahlivosti alebo obsahu tohto 
dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, 
implikovaných záruk obchodovateľnosti a 
vhodnosti na určitý účel, okrem záruk 
vyžadovaných príslušnými platnými 
právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si 
vyhradzuje právo kedykoľvek a bez 
predchádzajúceho upozornenia tento 
dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, 
aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od 
regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, 
obráťte sa na svojho predajcu zariadení Nokia 
alebo na poskytovateľa služieb. Tento 
prístroj môže obsahovať výrobky, 
technológiu alebo softvér, na ktoré sa 
vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť 
exportu platné v USA a ostatných krajinách. 
Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi 
sú zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku 
ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, 
obsah ani podporu koncových používateľov 
aplikácií tretích strán dodaných s vaším 
zariadením. Používaním takejto aplikácie 
beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje 
taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje 
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žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá 
zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani 
podporu koncových používateľov aplikácií 
tretích strán dodaných so zariadením.

Dostupnosť služieb Nokia sa môže v 
závislosti od regiónu líšiť.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM 
karty a/alebo od siete, od MMS alebo od 
komaptibility prístrojov a podporovaných 
formátov obsahov. Niektoré služby sú 
predmetom zvláštnych poplatkov.
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