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aby byla alespoň oddělená kovovou plochou (například střechou vozidla).
Nedoporučuje se, aby řidič telefonoval za jízdy. Pokud však řidič musí vyřídit
neodkladný hovor během jízdy, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby použil
telefon s příslušenstvím „hands-free“ (ověřit terminologii). Používání telefonu 
v automobilu může rušit funkce elektronického systému vozidla, jakým jsou
například systém ABS, airbag, atd. Před použitím mobilního telefonu 
v automobilu si u vašeho prodejce ověřte, zda jsou tyto systémy řádně
zabezpečeny. V žádném případě neodkládejte zapnutý telefon na přístrojovou
desku vozidla.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Stejně jako každý radiový vysílač nebo přijímač také váš telefon vysílá
elektromagnetické záření. Záření je omezeno podle mezinárodních norem,
kterým odpovídá i váš telefon, pokud ho používáte v běžných podmínkách 
a v souladu s pokyny, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
V souvislosti s zářením, které mobilní telefony vydávají, bylo vyvinuto mnoho
hypotéz. Skupiny odborníků, které působí při oficiálních národních nebo
mezinárodních organizacích, došly po analýze existujících publikací na toto
téma k závěru, že až do této chvíle nebyly zjištěny žádné věrohodné nebo
přesvědčivé důkazy o zdraví škodlivých účincích. Prováděné studie se týkaly
především vyzařování a příjmu elektromagnetického vlnění přes anténu
mobilních telefonů. Odborníci mezinárodních organizací, jako např. Evropská
komise a Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením
(ICNIRP) stanovili mezní hranici záření bezpečné pro lidský organismus,
vysílané mobilními telefony (Specific Absorption Rate). Společnost ALCATEL
prohlašuje, že všechny mobilní telefony GSM vydávají hodnotu záření SAR,
která je pod uznanou hranicí.
Společnost ALCATEL navíc aktivně podporuje národní a mezinárodní studie,
které na toto téma provádějí nezávislé a uznávané skupiny. Pokud i přesto máte
pochybnosti, můžete používat váš mobilní telefon se sluchátkem nebo 
v kombinaci se sadou pro automobily. Podrobnější informace o tomto
příslušenství najdete v kapitole 15, na str. 60.
Výrobce nepřebírá zodpovědnost za následky, vyplývající z nepatřičného
používání a/nebo z používání v rozporu s pokyny, které jsou uvedeny v
této příručce.

leden 2000

32

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Doporučujeme vám, abyste si před použitím mobilního telefonu
pozorně přečetli tuto kapitolu.

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ:
Telefon nezapínejte na palubě letadla. Nedodržení tohoto zákazu může vést 
k právním postihům vůči vám. Rovněž telefon nezapínejte  v nemocnici, s výjimkou
prostor, ve kterých je používání mobilního telefonu dovoleno. Podobně jako jiné
druhy běžného vybavení může mít používání mobilního telefonu negativní vliv na
elektrická a elektronická zařízení. Zapnutý telefon neukládejte do té části oděvu,
která by byla v blízkosti lékařského přístroje (kardiostimulátoru, sluchových
pomůcek, inzulínových injekcí). Máte-li zavedený kardiostimulátor nebo sluchovou
pomůcku (a pokud je takovýto přístroj pouze jeden), přikládejte si telefon při
telefonování k uchu z opačné strany těla, než na které je vaše lékařské zařízení.
Telefon nezapínejte v blízkosti plynu nebo hořlavých látek. Důsledně dodržujte
bezpečnostní předpisy týkající se používání mobilních telefonů ve skladech
pohonných hmot, u benzínových čerpacích stanic, v chemických průmyslových
závodech a na všech místech, kde hrozí nebezpeční výbuchu. Nedovolte dětem,
aby používaly mobilní telefon bez dozoru. Mobilní telefon sami nikdy neotevírejte,
ani se ho nepokoušejte opravovat. Telefon používejte výhradně s doplňky
doporučenými výrobcem, v opačném případě výrobce nebere zodpovědnost za
vzniklé škody. Před vyjmutím baterií z přístroje se přesvědčete, zda je telefon
vypnut. Telefon nevystavujte nepříznivým vlivům počasí (vlhko, déšť, riziko vniknutí
kapaliny do přístroje, prach, mořský vzduch, atd.). Při teplotách mimo rozsah
provozní teploty doporučené výrobcem (- 20°C až 55°C) může dojít ke zhoršení
čitelnosti údajů na displeji; tato změna je pouze přechodná a není závažná.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Nepokoušejte se otevírat baterie, obsahem jsou chemické látky. Použitou baterii
neodhazujte do domovního odpadu. Nepotřebnou baterii se snažte znehodnotit 
v souladu s právní úpravou na ochranu životního prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO 

TELEFONU V AUTĚ:
Uživatel je povinen si ověřit, zda místní zákony povolují řidičům motorových vozidel
používání mobilních telefonů. V případě použití telefonu ve vozidle musí být
telefon, pokud je zapnutý, bezpodmínečně napojen na venkovní anténu, aby
nedocházelo k rušení elektronického vybavení vozidla vlněním. Tato anténa musí
být upevněná tak, aby byla co možná nejdále od jakékoli části lidského těla nebo
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Sluchátko

Přijetí hovoru
Ukončení hovoru

28 : 09

Telefonní seznam
Prohlížení zpráv

Vymazání znaku
Zapnutí telefonu
Vypnutí telefonu

Hlasová 
schránka

Vaše 
číslo

MENU
Přístup

Potvrzení

Uzamčení
klávesnice

Mikrofon
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11.1 - TLAČÍTKA

Prohlížení telefonního seznamu (krátký stisk)

Prohlížení textových zpráv SMS (dlouhý stisk)

Vymazání znaku (krátký stisk)

Návrat k předchozímu displeji (krátký stisk)

Zapnutí/Vypnutí telefonu (dlouhý stisk)

Přístup k hlasové schránce (dlouhý stisk)

Zobrazení vašeho čísla (dlouhý stisk)

Příjem/Ukončení hovoru (dlouhý stisk)

Přístup k seznamu posledních hovorů (Opětovné

vytočení)

Uzamčení klávesnice (dlouhý stisk)

Přístup k MENU

Potvrzení funkce

Regulace hlasitosti v průběhu komunikace.

Dvojice šipek pro výběr položky

Síť
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Úroveň nabití baterie
(viz kapitola 2, str. 10) 

Režim vibrování: Váš telefon vibruje, je však potlačeno
vyzvánění i zvuková signalizace schůzky.

Tiché vyzvánění: Je potlačeno vyzvánění i zvuková
signalizace schůzky a přístroj nevibruje.
(viz kapitola 13, str. 43)

Zmeškané hovory: Hovory, na které jste neodpověděli.
Tato ikona zmizí poté, co si prohlédnete všechny
zmeškané hovory ze seznamu posledních hovorů.
(viz kapitola 6, strana 23)

Přijaté hlasové zprávy: Prohlédněte si vaši hlasovou
schránku a poslechněte si hlasové zprávy.
(viz kapitola 3, str. 12)

Přijaté SMS textové zprávy k přečtení: Máte textové
zprávy, které jste si neprohlédli. Ikona zhasne, jakmile si
vyzvednete celý text všech nepřečtených zpráv.
(viz kapitola 7, str. 26)

Seznam SMS textových zpráv je zaplněn: Telefon již
nemůže přijímat nové zprávy. Je třeba přistoupit na
seznam textových zpráv a smazat nejméně jednu 
z přijatých zpráv. (viz kapitola 7, str. 27)

Aktivní přesměrování hovorů: Hovory jsou přesměrovány.
(viz kapitola 13, str. 49)

Naprogramovaná schůzka (nebo buzení)
(viz kapitola 13, str. 44)

Kvalita příjmu signálu 

Zóny zvýhodněných tarifů

Uzamčení klávesnice

Režim „Ruční vyhledávání sítě“
(viz kapitola 13, str. 53)

Předplacený roaming ve vaší zemi

V kapitolách se setkáte s následujícími symboly:

Pro potvrzení stiskněte krátce tlačítko.

Pro výběr položky přemístěte navigační šipku
nahoru nebo dolů.

Pomocí tlačítek klávesnice zadejte čísla nebo
písmena.

*Ikony a další vyobrazení v této uživatelské příručce jsou uvedeny pro vaši informaci.

1.2 - IKONY*

1.3 - JAK POUŽÍVAT TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU
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2 UVEDENÍ TELEFONU
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VLOŽENÍ SIM KARTY

Pro používání telefonu je nutno do vašeho přístroje vložit SIM kartu .

INSTALACE BATERIÍ

NAPÁJENÍ BATERIE

• Krátká zvuková signalizace vás upozorní na začátek
nabíjení.

• Po chvíli se zobrazí animace nabíjení.

• Zdroj nabíjení musí v blízkosti přístroje a musí být snadno
dostupný.

Před prvním použitím telefonu nechte baterii nabíjet po
dobu přibližně 3 hodin.

2.1 - UVEDENÍ DO PROVOZU

Položte SIM kartu tak, aby
byl čip na její spodní straně.

Zasuňte SIM kartu
do správné polohy.

Přesvědčete se, že je
umístěna správně.

Vložte baterii Přiložte kryt Zasuňte kryt

Připojte nabíječku
do zdroje napětí.

Vyčkejte, až se
animace nabíjení
na displeji zastaví.

Na konci nabíjení
nabíječku odpojte.

VYJMUTÍ BATERIE

Posuňte kryt Odejměte kryt Vyjměte baterii
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Pokud neznáte Váš PIN kód, obraťte se na Vašeho
operátora.
Nenechávejte Váš PIN kód v blízkosti vašeho telefonu 
a pokud kartu nepoužíváte, uschovejte ji na bezpečné
místo.

1110

23 ZÁKLADNÍ KROKY
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28 : 09

Je vám nabídnuto nastavení data a hodiny, je-li to nutné,
zadejte nové údaje a potvrďte stiskem tlačítka .

Zobrazí-li se na displeji zprávy sítě, můžete si je všechny prohlédnout pomocí ,,
a stisknutím tlačítka se vraťte na úvodní displej.

Při vyhledávání sítě se zobrazí symbol <<<–>>>. (Symbol 
???-???) znamená, že je vaše SIM karta sítí odmítnuta: obraťte
se na operátora sítě).

Vraťte se na úvodní displej a stiskněte tlačítko (dlouhý
stisk).

Chcete-li odeslat nebo přijmout hovor, telefon musí být
zapnut.

V případě omylu proveďte opravu čísla tlačítkem .

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud je
přenášeno sítí (ověřte si přístup k této službě u vašeho
operátora).

2.2 - ZAPNUTÍ TELEFONU

Zapněte telefon
(dlouhý stisk)

Zadejte váš
PIN kód

Potvrďte Úvodní displej

2.3 - VYPNUTÍ TELEFONU

3.1 - USKUTEČNĚNÍ HOVORU

Zadejte
volané číslo

Odešlete
hovor

Hovořte Zavěste

3.2 - PŘÍJEM HOVORU

Přichází
hovor

Přijměte hovor Hovořte Zavěste

Síť

PIN kód

Zadejte váš 
PIN kód
-------

➘ Hovor
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Pokud chcete používat službu hlasové pošty v zahraničí,
informujte se před odjezdem u vašeho operátora.

Služba hlasové schránky je zabezpečována sítí a stará se o to,
abyste nezmeškali žádné hovory. Pracuje jako záznamník, na
kterém jsou uloženy vzkazy, které si můžete kdykoliv
poslechnout.

Odešlete
hovor

Pokud vám chybí přístupové číslo ke schránce hlasové pošty
vašeho operátora, použijte číslo, které vám operátor pro tuto
službu poskytl. Chcete-li změnit přístupové číslo ke schránce
hlasové pošty, postupujte podle pokynů uvedených pod
položkou „ČÍSLA/Hlas.pošta“ v MENU, str. 45.

Stisknutím tlačítka (dlouhý stisk) si může prohlédnout
vaše vlastní telefonní číslo.

Pokud číslo chybí, můžete ho zadat a poté potvrdit tlačítkem .

Chcete-li toto číslo změnit, postupujte podle pokynů uvedených
pod položkou „ČÍSLA/Vaše číslo“ v MENU, str. 45.

Přímý přístup k této funkci záleží na vašem operátorovi
a na SIM kartě, kterou používáte.

PŘÍSTUP K MENU

K MENU se dostanete z pohotovostního displeje stisknutím
tlačítka .

VÝBĚR FUNKCE

NÁVRAT NA PŘEDCHOZÍ DISPLEJ

Stiskněte tlačítko (krátký stisk).

NÁVRAT NA ÚVODNÍ DISPLEJ

Stiskněte tlačítko (dlouhý stisk).

Vyberte funkci Potvrďte

3.3 - HLASOVÁ SCHRÁNKA

Přistupte k hlasové
schránce (dlouhý stisk)

3.4 - VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO

3.5 - PŘÍSTUP K MENU A NAVIGACE

Seznam funkcí

Zavolat vaší
hlasovou schránku?

MENU
Zvuky
Hodiny
Kalkulačka

MENU
Zvuky
Hodiny
Kalkulačka

Hodiny
Hodina/Datum
Schůzka
Formát
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Pokud je seznam prázdný, telefon vám nabídne
hlášení: „Chcete vytvořit první paměťové číslo?“:
přijměte nabídku stisknutím tlačítka nebo odmítněte
stisknutím tlačítka .

Z funkce „Zvuky“ v MENU:

Používáte-li seznam v zahraničí, zadejte telefonní číslo 
v mezinárodním formátu „+”.

DUPOND
DURAND
MARTIN

3.6 - ORGANIZACE MENU

Zvuky

Hodiny

Kalkulačka

Přepočet měny

Hry

Čísla

Nastavte zvuky telefonu podle vašeho výběru
(zvukové signály, melodie, atd.)

Přístup k hrám.

Můžete si naprogramovat čísla: vaše číslo, číslo
hlasové schránky, předčíslí, atd.

Můžete využít některé ze služeb, poskytovaných
vaším operátorem (zabezpečení, přesměrování
hovoru, atd.).

Nastavte si svůj telefon podle vašich potřeb.

Služby

Nastavení

Můžete převádět částku na eura nebo na jinou
měnu.

Můžete provádět 4 základní operace (sčítání,
odčítání, násobení, dělení).

Nastavte si datum a čas.
Naprogramujte si schůzku.

3.7 - NASTAVENÍ VYZVÁNĚNÍ

Nastavte funkci
„Vyzvánění“

Vyberte si
funkci „Melodie“

Potvrďte

Vyberte si
melodii.

Potvrďte

3.8 - VYTVOŘENÍ POLOŽKY SEZNAMU

Přistupte k funkcímPřistupte k seznamu Potvrďte 

PotvrďteZadejte jméno 
(max. 12 písmen)

PotvrďteZadejte číslo

Zvuky
Režim
Vyzvánění
Zvukové signály

Vyzvánění
Melodie
Hlasitost

Melodie
Vlastní melodie
Balada
Rock

Seznam
Vytvořit
Bližší údaje
Změnit číslo

Vytvořit

Zadejte jméno
BOUGHZ

Vytvořit

Zadejte číslo :
0614253
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(1) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.
(2) Chcete-li zrušit zvukovou signalizaci, postupujte podle

pokynů v odstavci „Zvuky/Zvuková signalizace“ v MENU
na str. 43.

Došlá zpráva je signalizována pípnutím (2) nebo ikonou .

NEPŘEČTENÉ PŘIJATÉ ZPRÁVY

Ikona zmizí poté, co si přečtete všechny zprávy.

   Prohlížení
zprávy

Síť

Přistupte ke zprávám
(dlouhý stisk)

Přečtěte si
zprávu

4 TELEFONNÍ SEZNAM
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K prohlížení telefonního seznamu se dostanete z úvodního
displeje stisknutím tlačítka  .

VYHLEDÁNÍ JMÉNA POMOCÍ JEHO PRVNÍHO PÍSMENE

Jméno účastníka vyhledáte také pomocí tlačítka, kterému je
přiřazeno první písmeno jména.

Příklad: písmeno „N“ získáte dvojím stisknutím tlačítka . Poté přímo
vyhledejte dané jméno tlačítkem s dvojicí šipek .

ZOBRAZENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA

Když se objeví některé ze jmen, stiskněte tlačítko seznamu .

VOLÁNÍ

Vyberte příslušné jméno a stiskněte tlačítko .

DUPOND
DURAND
MARTIN

3.9 - PROHLÍŽENÍ NOVÝCH
TEXTOVÝCH ZPRÁV (1)

Potvrďte

Vyberte zprávu
k přečtení

Potvrďte

Potvrďte a poté
zadejte údaje

Přistupte do seznamu Přistupte k funkcím

4.1 - PROHLÍŽENÍ TELEFONNÍHO SEZNAMU

4.2 - ZADÁNÍ PAMĚŤOVÉHO MÍSTA

Zpráva
Nepřečtené /8
Přečtené /4
Napsat

Zprávy
Marie
František
Martin

Zpráva
01/01/2000 15:10
Od:Marie
Ahoj! Chceš 

Seznam

Vytvořit
Bližší údaje
Změnit číslo
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Ze seznamu jmen můžete přistupovat tlačítkem k
následujícím funkcím:

Chcete-li se vrátit na úvodní displej, stiskněte tlačítko
(dlouhý stisk).

Ke vkládání znaků “+” nebo “P” (pro pauzu) použijte
tlačítka (dlouhý stisk), na displeji se zobrazí
znaky: 0, +, •, P).

V případě omylu proveďte opravu korekčním tlačítkem .

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Jste-li v dosahu sítě, lze uskutečnit tísňové volání volbou
čísla 112 nebo jiného čísla, které vám poskytne operátor sítě.

MEZINÁRODNÍ HOVORY

Albania
Algeria
Andorra

4.3 - FUNKCE K DISPOZICI

5.1 - ODESLÁNÍ HOVORU

Vytvořit

Prohlížení
čísla

Změnit číslo

Změnit jméno

Číslo položky

Smazat

Vytvořte položku (jméno a telefonní číslo),
která bude uchována na vaší SIM kartě (jeho
kapacita závisí na operátorovi).

Můžete změnit číslo položky, kterou jste si
vybrali.

Můžete smazat vybranou položku (jméno 
a telefonní číslo).

Vrátíte se do seznamu jmen.Zpět

Můžete změnit vybrané jméno účastníka.

Můžete změnit telefonní číslo pod jménem,
které jste vybrali.

Máte možnost zobrazit si celou položku: jméno
a číslo.

Vyhledejte
volaný stát

Potvrďte Vložte kód “+”
(dlouhý stisk)

Přistupte k seznamu
zemí

HovořteVložte číslo Odešlete
hovor

Zavěste

Jakmile se na displeji objeví volací předčíslí státu, můžete je
doplnit číslem volaného a hovor odeslat.

Kód země
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Pozor! Pokud máte aktivovánu tuto funkci,
držte sluchátko dále od ucha, zesílený zvuk
by vám mohl způsobit poškození sluchu.
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VYPNUTÍ VYZVÁNĚNÍ PŘICHÁZEJÍCÍHO HOVORU (bez jeho ztráty!)

Stiskněte tlačítko na vyzvánějícím telefonu: hovor můžete
přijmout stisknutím tlačítka .

Druhým stisknutím tlačítka hovor definitivně zavěsíte.

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud je přenášeno
sítí (ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora).

FUNKCE K DISPOZICI

Během hovoru můžete stiskem tlačítka přistoupit 
k následujícím funkcím:

5.2 - PŘÍJEM HOVORU 5.3 - V PRŮBĚHU HOVORU

Hovořte ZavěstePřichází hovor Přijměte
hovor

Hands-free

Vytáčení

Podržet

Uložit číslo 
do paměti

Návrat

Můžete použít způsobu telefonování „Hands-
free“ (symbol je nahrazen symbolem ).

Tato funkce umožňuje uložit telefonní číslo do
seznamu.

Tato funkce umožňuje číst textové zprávy.

Tato funkce umožňuje návrat k předcházejícímu
displeji.

Služby Tato funkce umožňuje přístup ke službám,
nabízeným vaším operátorem.

Zprávy (SMS)

Tato funkce umožňuje podržet hovor
(můžete si jej později převzít stiskem 
tlačítka ).

Můžete odvolat druhý hovor (právě probíhající
hovor bude automaticky podržen a Vy můžete
střídavě hovořit s jedním i s druhým účastníkem
přepínáním tlačítka ).

Ikona ( ) signalizuje, že je aktivován vibrátor: hlasité zvonění
je vypnuto.

Zobrazuje-li se ikona , je potlačena jak signalizace vibrátoru,
tak vyzvánění.

➘ Hovor
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PŘÍCHOD NOVÉHO HOVORU

Právě probíhá spojení s účastníkem:

NEBO ( POTÉ (

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud je přenášeno
sítí (ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora).

  Didier

20.07.1999 19:02

  Florence

19.07.1999  12:13

Každý hovor je označen jedním z následujících symbolů:

Přijatý hovor, na který jste odpověděli.

Přijatý hovor, na který jste neodpověděli.

Odeslaný hovor.

Přichází nový
hovor

Přijměte
hovor

Odmítněte hovor

6.1 - PROHLÍŽENÍ A ZPĚTNÉ VOLÁNÍ

Přistupte k seznamu
posledních hovorů

Vyberte si číslo, které
vás zajímá

Odešlete
hovor

Pokud stisknete tlačítko , přijmete nový hovor a právě
probíhající hovor bude podržen: mezi oběma hovory můžete
přepínat pomocí tlačítka .

Pomocí tlačítka se zpřístupní některé další funkce (příjem
nového příchozího hovoru a současně ukončení probíhajícího
hovoru, atd.).

➘ Hovor
Seznam posledních hovorů Seznam posledních hovorů
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TEXTOVÉ ZPRÁVY SMS (1)7
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Ze seznamu uložených čísel můžete pomocí tlačítka 
přistoupit k následujícím funkcím:

Stiskem tlačítka (dlouhý stisk) se můžete vrátit na úvodní displej.

Chcete-li přistoupit z úvodního displeje k textovým zprávám,
stiskněte dlouze tlačítko .

Zobrazí se následující skupiny:

Nepřečtené Přečtěte si nové zprávy.

Přečtené Přečtěte si staré zprávy: již přečtené nebo
napsané.

Vytvořit Napište novou zprávu.

Parametry Nastavte parametry, a to především číslo střediska
služeb, pokud vám toto číslo nenabídl váš telefon
automaticky (bez tohoto čísla nemůžete zprávy
odesílat).

(1) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.

6.2 - FUNKCE K DISPOZICI

7.1 - PRÁCE S TEXTOVÝMI ZPRÁVAMI SMS

Do seznamu

Změnit

Vymazat

Zpět

Tato funkce umožňuje uložit vybrané telefonní
číslo do seznamu.

Tato funkce umožňuje návrat k úvodnímu
displeji.

Tato funkce umožňuje vymazat všechna čísla 
z paměti hovorů.

Tato funkce umožňuje změnit vybrané telefonní
číslo.

Přistupte k textovým zprávám (SMS)
(dlouhý stisk)

Zprávy
Nepřečtené /8
Přečtené /4
Vytvořit
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7
Zprávy jsou uloženy na vaší SIM kartě a uspořádány do dvou
skupin: zprávy nepřečtené a zprávy přečtené.

Kapacita SIM karty závisí na vašem operátorovi.
Ikona signalizuje, že je na kartě příliš mnoho zpráv:
některé z nich vymažte!

FUNKCE K DISPOZICI:

Při čtení zprávy máme možnost přistoupit pomocí tlačítka  
k následujícím funkcím:

Vymazat

Odpovědět

Předat dál

Vytvořit

Uložit číslo 
do paměti

Parametry

Návrat

Můžete napsat textovou zprávu nebo doplnit předem vytvořenou
zprávu (přednastavenou).

Tato funkce umožňuje vymazat vybranou
zprávu.

Tato funkce umožňuje odpovědět na přijatou
zprávu.

Tato funkce umožňuje poslat vybraný text
dalším adresátům s možností pozměnění
jeho parametrů.

Tato funkce umožňuje novou textovou zprávu.

Tato funkce umožňuje zapsat do seznamu
posledních hovorů první telefonní číslo
obsažené v textové zprávě.

Tato funkce umožňuje aktualizovat následující
parametry:
Středisko zpráv: číslo pro komunikaci se serverem
vašeho operátora (toto číslo vám může být
automaticky nabídnuto).
Formát: formát, ve kterém má být zpráva předána
adresátovi (textová zpráva, e-mail, fax atd.)
Platnost: doba, během které se má síť pokoušet o
předání vaší textové zprávy adresátovi, v případě
prvního neúspěšného doručení.
Potvrzení o doručení: potvrzení došlého textového
vzkazu při každém odeslání zprávy.

Tato funkce umožňuje návrat do seznamu
textových zpráv.

7.2 - ČTENÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV SMS

7.3 - ZÁPIS TEXTOVÉ ZPRÁVY SMS

NEPŘEČTENÉ ZPRÁVY:

Pro zpracování přijatých nepřečtených zpráv si přečtěte na str.
16 pokyny, jak postupovat.

PŘEČTENÉ ZPRÁVY:

Mohou to být zprávy přijaté a již přečtené nebo napsané zprávy
odeslané a uložené.

Uvedené symboly označují následující vzkazy:

Odeslané zprávy s hlášením o úspěšném doručení.

Odeslané zprávy s hlášením o neúspěšném doručení.
Popřípadě tento symbol označuje neúspěšné odeslání
zprávy (v tomto případě musíte odeslání zprávy
zopakovat).
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PSANÍ TEXTOVÉ ZPRÁVY:

Pro zjednodušení zapsání textové zprávy je telefon vybaven
pomocným systémem zápisu(1) (předepsané textové zprávy). 
K zapsání slova stačí jediné stisknutí tlačítka každého písmene,
které tvoří slovo. 

Příklad: písmeno “b” zadejte jedním stisknutím tlačítka .

Pozor! zobrazené písmeno ne vždy odpovídá požadovanému
písmenu; je vám nabídnuto nejčastěji používané slovo.
Nemusíte si všímat prvních nabízených slov, výběr bude
upřesněn při zadávání dalších písmen. 

à blé

blé bleu

bleu bleu
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7

Potvrzení
slova

Odeslat vzkaz

Další slova

Zadání čísla

Interpunkce

Zápis pomocí vzorových
zpráv nebo zápis normální:

Další slovo

Návrat

Tato funkce umožňuje vybrat slovo nebo
číslo při zápisu zprávy.

Tato funkce umožňuje odeslat zprávu.

Tato funkce umožňuje přístup k dalším
slovům v nabídce.

Tato funkce umožňuje zadat čísla do textu.

Tato funkce umožňuje vložit interpunkční
znaménko nebo symbol do textu.

Můžete si vybrat způsob zápisu: pomocí
vzorových zpráv nebo normální (viz str. 32,
„Tabulka písmen a znaků“).

Můžete zadat nové slovo do slovníku/seznamu
uložených slov.

Tato funkce umožňuje vrátit se k právě
zapisovanému slovu.

Potvrďte slovo (2) Přejděte na následující
slovo .

Napsané slovo potvrdíte dvojím stisknutím šipky dolů na
tlačítku .

Příklad: chcete-li napsat slovo „bleu“ ( = modrý).

Vytvořit Vytvořit

VytvořitVytvořit

VytvořitVytvořit

(1) Podle modelu a jazyka.

(2) V této chvíli můžete slovo upravit, pokud vám není tvar slova sám
nabídnut (např. v tomto případě přidat „s“ normálním zadáváním: 4
x stiskněte tlačítko 7 pro zapsání „bleus“ předtím, než přejdete k
zápisu dalšího slova (viz strana 33).

Kurzor se zobrazuje v závislosti na zadaném režimu:
•  ežim přednastavený 
•  režim běžný 

Během psaní zprávy můžete pomocí tlačítka přistoupit 
k následujícím funkcím:
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Můžete také využít následujících tlačítkových zkratek:

Máte možnost využít slovník, ve kterém můžete přidávat, měnit
a mazat slova. Při kontrole textu můžete přidat slovo do slovníku
zmáčknutím  tlačítka a výběrem funkce „Přidat slovo“.

bleu
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7

Interpunkce

Další slova

Velká písmena/Malá
písmena/Čísla

Vymazat

Mezera

Potvrzení
zobrazených 

slov nebo čísel 
(pouze tlačítko 
se šipkou dolů)
Přemisťování 

v textu

Přístup k funkcím

DOPLNĚNÍ PŘEDNASTAVENÉ ZPRÁVY

Máte možnost:
• Použít existující přednastavenou zprávu.
• Vytvořit přednastavené zprávy.

Ze seznamu přednastavených zpráv můžete pomocí 
tlačítka  přistoupit k následujícím funkcím:

Zvolit

Vytvořit

Opravit

Vymazat

Návrat

Tato funkce umožňuje použít přednastavenou
zprávu.

Tato funkce umožňuje novou přednastavenou
zprávu.

Tato funkce umožňuje upravit přednastavenou
zprávu (pokud je to vámi vytvořená zpráva).

Tato funkce umožňuje vymazat přednastavenou
zprávu.

Tato funkce umožňuje návrat do MENU.

Pro návrat na úvodní displej stiskněte tlačítko 
(dlouhý stisk).

Vytvořit
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KALKULAČKA8
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TABULKA PÍSMEN A ZNAKŮ

V nastavení normálního zadávání můžete vybírat z následující
tabulky písmen a znaků:

: mezera.

Pro zápis slova zmáčkněte tlačítko, odpovídající danému
znaku tolikrát, až se znak objeví na displeji.

K funkci kalkulačka se z pohotovostního displeje můžete
dostat dvojím způsobem:

A) Stiskněte tlačítko a vyberte funkci „KALKULAČKA“.

B) Číslo zadejte přímo na klávesnici a poté stiskněte tlačítko
a zvolte funkci „KALKULAČKA“.

10 10

10
-
3

7

Pro zadávání desetinných čárek (“.”) použijte tlačítko
(dlouhý stisk). Pro návrat na pohotovostní displej
stiskněte tlačítko (dlouhý stisk).

8.1 - VSTUP DO KALKULAČKY

8.2 - PŘÍKLAD VÝPOČTU

Napište číslo Potvrďte Vyberte funkci operace,
která má být provedena

Potvrďte

Zadejte druhé číslo Stiskněte Zobrazí se výsledek

Kalkul. Kalkul. 

Kalkul. Kalkul. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"

Klávesa Význam kláves
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9 PŘEVOD NA
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Funkci převodu měny může použít pro:

• Přímý převod z dané měny na eura a naopak.
• Převod peněžní částky do jiné měny (např. dolary na

francouzské franky).

100
15,24

Z funkce „Měna“ přistupte k seznamu měny. Z tohoto
seznamu máte pomocí tlačítka možnost přístupu 
k následujícím funkcím:

Přejete-li si provést převod na eura:

Pokud jste si vybrali nebo jste si vytvořili měnu, zadejte kurs
měny vůči euru (anebo potvrďte, pokud jste kurs již zadali).

Přejete-li si provést převod mezi dvěma měnami:

Poté, co jste si vybrali nebo zadali měnu, postupujte podle
předchozího popisu a zadejte kurs mezi oběma měnami.

Potvrdit

Přidat

Tato funkce umožňuje vybrat si měnu.

Tato funkce umožňuje přidat novou měnu
(která může být později pozměněna nebo
vymazána).

Pro návrat na pohotovostní displej stiskněte tlačítko .

9.1 - FUNKCE PŘEVODU

9.3 - VÝBĚR MĚNY

9.2 - PŘÍKLAD PŘEVODU

Z pohotovostního displeje můžete k funkci převodu přistoupit
dvěma různými způsoby:

A) Stiskněte tlačítko a vyberte funkci „PŘEVÉST“.

B) Zadejte číslo na klávesnici a poté stiskněte tlačítko 
a vyberte funkci „PŘEVÉST“.

Při nastavené funkci „PŘEVOD“:

Vyberte si druh
převodu

Potvrďte Vyberte směr
převodu

Zadejte hodnotu 
k převedení

Potvrďte Zobrazí se výsledek

Potvrďte

Převést

Převést
Eura
Měna/Měna

Převést
Zadejte částku
k převodu

Převést
FF na eura
Eura na FF
Měny

Návrat Tato funkce umožňuje návrat do hlavního
menu.
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Telefon vám nabízí zahrát si tři hry:

PUZZLE:
Vaším úkolem je sestavit původní obrázek v co nejkratším čase.
K přesunu částí obrázku používejte tlačítka , , 
a .

MUSIC:
Úkol spočívá v nalezení hudební sekvence, kterou vám telefon
zahraje. Použijte tlačítka až vašeho telefonu.

TAJNÉ ČÍSLO:
V této hře je vaším úkolem odhalit tajnou kombinaci čísel, kterou
pro vás telefon připravil. Poté, co potvrdíte kombinaci, se vám
zobrazí výsledek pomocí následujících ikon:

Počet správných a dobře umístěných čísel: např. 2

Počet správných, ale špatně umístěných čísel: např. 3

Puzzle

Během hry můžete pomocí tlačítka využít následujících
funkcí:

Uložit

Nápověda

Zpět

Konec

Tato funkce umožňuje uložit rozehranou hru.

Tato funkce umožňuje zobrazit pravidla hry,
kterou právě hrajete.

Tato funkce umožňuje vrátit se zpět k rozehrané
hře.

Tato funkce umožňuje ukončit hru a vrátit se
k seznamu her.

Pro návrat na pohotovostní displej stiskněte tlačítko 
(dlouhý stisk).

10.1 - VYHLEDÁNÍ HER

10.2 - FUNKCE K DISPOZICI

Z pohotovostního displeje
přistupte k MENU 

Vyberte si funkci „Hry” Potvrďte

Vyberte si jednu 
z nabídnutých her

Potvrďte

MENU
Zvuky
Hodiny
Kalkulačka

MENU
Hodiny
Převod
Hry

Nová
Pokračovat
Úroveň

Hry
Puzzle
Music
Tajné číslo

CZ - BE4 TCHEQUE  20/10/00  10:51  Page 36



Můžete si vytvořit dvě vlastní melodie, a to upravením jedné z
melodií telefonu („Vlastní melodie“) z funkce „Vyzvánění“.

Pro zkomponování Vaší vlastní melodie použije tlačítka podle
následujícího zobrazení:

3938

11 VYTVOŘENÍ VLASTNÍ
MELODIE

V
Y

T
V

O
Ř

E
N

Í 
V

L
A

S
T

N
Í 

M
E

L
O

D
IE

11

Základní noty jedné
stupnice

(do, re, mi, fa,
sol, la, si)

Změna stupnice Přidat pomlku

Upravit délku
(krátká, normální,

dlouhá)

Přidat křížek

Při komponování vaší vlastní melodie můžete pomocí tlačítka
přistoupit k následujícím funkcím:

Nahrát

Závěrečné
tóny

Celý poslech

Smazat

Návrat

Tempo

Touto funkcí můžete vaši melodii nahrát.

Pomocí této funkce si můžete poslechnout
5 posledních tónů.

Tato funkce umožňuje poslechnout si celou
melodii.

Zvolte si tempo: Allegro, andante, lento

Tato funkce umožňuje smazat vybranou
melodii.

Pomocí této funkce se můžete vrátit k seznamu
melodií.

Pro návrat na pohotovostní displej stiskněte tlačítko 
(dlouhý stisk).

11.1 - MENU „MELODIE“

11.3 - FUNKCE K DISPOZICI

11.2 - NOVÁ MELODIE

Vyberte funkci
„Melodie“

Vyberte funkci
„Vlastní
melodie“

Vyberte funkci
„Upravit melodii“

Vyzvánění
Melodie
Hlasitost

Melodie
Vlastní melodie
Balada
Rock

Zapnout
Upravit melodii
Změnit název
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12 INTERNET(1)
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12.1 - SLUŽBY INTERNETU(2)

12.2 - POPIS KLÁVESNICE

Při prvním použití můžete být požádáni o zadání telefonního
čísla v mezinárodním formátu.

Při prohlížení stránek Internetu můžete stisknutím tlačítka
přistoupit k některým z následujících funkcí:

...

Nápověda

Přidat oblíbené

Upozornění 
o změnách

Stav připojení

Úvodní stránka

Tato funkce umožňuje zobrazit funkce
vztahující se k dané stránce.

Tato funkce zobrazuje obsah kontextové
nápovědy.

Touto funkcí můžete přidat aktuální stránku 
k seznamu vašich oblíbených položek (1).

Touto funkcí se vrátíte na úvodní stránku.

Tato funkce umožňuje přistoupit k seznamu
upozornění o změnách (1).

Touto funkcí si můžete zobrazit informační
pás příslušného internetového spojení.

12.3 - FUNKCE K DISPOZICI

Ukončení připojení
na internet

Opustit

Tato funkce umožňuje ukončit spojení s
internetovými službami.

Touto funkcí uzavřete kontextovou nabídku 
a vrátíte se k aktuální stránce.

Informační pás se zobrazí pokaždé, když se připojíte, když zadáte novou
adresu stránky nebo když dostanete hlášení o změnách. Můžete jej
zobrazit také pomocí volby „Informace“ v kontextové nabídce.

12.4 - INFORMAČNÍ PÁS

Zpráva zůstala ve
stavu čekání ve vaší
schránce k odeslání.

Přišlo upozornění
o změnách.

Probíhající spojení
není zabezpečeno.

Doba 
spojení

Animace připojení
odesílání/příjmu údajů

(1) Volby jsou k dispozici podle sítě.

SLUŽBY

Menu

Služby
Mobilní internet

Potvrzení (krátký stisk)

Přístup k volbám k
dispozici (dlouhý stisk)

Tlačítka 1 až 9:

Přístup k položkám s
přiřazenými čísly
(krátký stisk)

Přístup k oblíbeným
položkám, přiřazeným
k těmto číslům (dlouhý
stisk) (2)

Odeslání požadavku

Nechte proběhnout
seznam na displeji 
Přemístěte ukazatel
vpravo/vlevo na
displeji nastavování

Návrat na předchozí
stránku (krátký stisk) 

Návrat na úvodní
displej (dlouhý stisk)

Vymazání znaků na
displeji nastavování

Přístup k volbám
k dispozici

(1) Dle typu, který vlastníte.
(2) Volby jsou k dispozici podle sítě.

Z pohotovostního displeje je stiskem tlačítka a výběrem
položky „Internet“ umožněn přístup ke službám „Menu Operátor“.
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VYZVÁNĚNÍ

Melodie Melodie (výběr provedete pomocí tlačítka 
s dvojicí šipek a potvrdíte tlačítkem ).

Hlasitost Hlasitost vyzvánění (hlasitost nastavte tlačítkem
s dvojicí šipek ).

REŽIM Podle modelu a připojeného příslušenství:

ZVUKOVÝ SIGNÁL TLAČÍTEK

4342

13 MENU

M
E

N
U

13

Touto funkcí si můžete upravit pořadí funkcí (maximálně 9), které
nejčastěji používáte.

Příklad: Chcete-li umístit funkci „Schůzka“ před funkci „Zvuky“,
zvolte funkci „Schůzka“ a dlouhým stiskem tlačítka ji umístěte
na první místo seznamu.

Vedle názvu „Schůzka“ se objeví ikona .

Zadáte-li znovu MENU, zobrazí se následující seznam:

Schůzka

Zvuky

Hodiny

Kalkulačka

Převod

Hry

Čísla

Služby

Nastavit

Přejete-li si zrušit
přemístění funkce, stačí
vybrat danou funkci 
a dlouze stisknout
tlačítko .

Pro přemístění ke všem dalších funkcí MENU postupujte
stejným způsobem: dlouhým stisknutím tlačítka umístíte
funkci na druhé místo seznamu, dlouhým stisknutím
tlačítka přemístíte funkci na třetí místo, atp.

13.1 - UPRAVTE SI MENU DLE VLASTNÍ POTŘEBY

13.2 - ZVUKY

ZVUKOVÝ SIGNÁL O DOŠLÉM VZKAZU

Normální Normální vyzvánění (zesilující se hlasitost).

Diskrétní Normální vyzvánění (zesilující se hlasitost), které
předchází signál vibrátoru.

Vibrátor Vypnutí veškerých zvukových signálů (vyzvánění,
zvukový signál vzkazů, schůzka, upozornění 
o slabé baterii) a zapojení vibrátoru. Tento režim
je znázorněn ikonou .

Tichý Veškeré zvukové signály i vibrátor jsou vypnuty.
Zobrazí se ikona .

Krátký stisk Zapnutí/vypnutí zvukového signálu, vydá-
vaného při každém krátkém stisknutí tlačítka.

Dlouhý stisk Zapnutí/vypnutí zvukového signálu, vydá-
vaného při každém dlouhém stisknutí tlačítka.

Zapnutí/vypnutí zvukového signálu, který signalizuje přijatou
SMS zprávu.
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(1) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.
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DATUM/HODINY

SCHŮZKA / BUZENÍ

FORMÁT

13.3 - HODINY

NAŘIZOVÁNÍ (1)

Nastavte si na vašem telefonu datum a nařiďte si hodiny.

Máte možnost naprogramovat si schůzku (zadejte datum a
hodinu a potvrďte tlačítkem a poté zadejte předmět schůzky
a potvrďte tlačítkem ) a potvrdit její každodenní aktivaci. 

Pokud tuto funkci zaktivujete, na displeji se objeví ikona .
Můžete si nastavit pouze jednu schůzku. Vyzvánění se spustí
bez ohledu na to, je-li přístroj zapnut nebo vypnut a můžete jej
zastavit kterýmkoli tlačítkem. 

Možnost tuto funkci zrušit je vám nabídnuta automaticky při
každé aktivaci této funkce.

Formát zobrazení data.

VAŠE ČÍSLO

HLASOVÁ SCHRÁNKA (1)

KLÁVESNICE

13.4 - ČÍSLA

Vaše telefonní číslo bývá většinou zapsáno ve vaší SIM
kartě (zadejte číslo a potvrďte tlačítkem ).

Telefonní číslo do vaší hlasové schránky (zadejte číslo 
a potvrďte tlačítkem ).

Přímá telefonní čísla: Poté, co byla naprogramována, mohou
být přímá telefonní čísla (pychlá volba) odesílána výhradně
z úvodního displeje dlouhým stiskem na jedno z tlačítek od
„2“ do „9“ na klávesnici.

Podle typu přístroje, který vlastníte, a podle vybrané funkce
mohou být datum a hodiny nastavovány ze sítě:

Automaticky Bez vašeho zásahu.

Manuálně Poté, co provedete ruční nastavení.

Žádné Neprovádíte žádnou aktualizaci předem 
nastavené funkce „Čas/Datum/Hodiny“.

Pokud není naprogramováno žádné číslo:

Zadejte číslo
tlačítka

Potvrďte Zadejte číslo (2) Potvrďte

Zadejte název (2) Potvrďte

(1) V případě potřeby kontaktujte před prvním použitím vašeho
operátora.

(2) Dojde-li k omylu, stiskněte tlačítko (krátký stisk).

Klávesnice
Zadejte číslo tlačítka:

Vytvořit
Zadat telefonní 
číslo

Vytvořit
Zadat název 
tlačítka
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Zapněte/vypněte předvolbu, která bude systematicky zadávána
před vytočené telefonní číslo při odesílání hovoru (zadejte číslo
a potvrďte tlačítkem ).

47

Aktualizujte vybrané
tlačítko

Přistupte k funkciVyberte tlačítko 
k úpravě

2 DUPOND
3 DURAND
4 MARTIN

46
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(1) V případě potřeby kontaktujte vašeho operátora.

PŘEDVOLBA

ZABEZPEČENÍ

Pokud je číslo již naprogramované:

13.5 - SLUŽBY

PIN kód (1) Bezpečnostní kód na SIM kartě je požadován
při každém zapnutí telefonu, pokud je tento
kód aktivován.

Zapnutí/vypnutí Touto funkcí můžete vypnout (nebo zapnout)
tento kód.

Změnit Kód můžete aktualizovat (od 4 do 8 čísel).

PIN kód 2 (1) Tímto bezpečnostním kódem můžete chránit
některé funkce vaší SIM karty (Faktura/
Cena/Často volaná čísla FDN). Bude
požadován při zadání jedné z uvedených
funkcí, pokud je tento kód aktivován.

Změnit Kód můžete aktualizovat (od 4 do 8 čísel).

Kód sítě(1) Heslo, které na vás bude požadováno pro
„Zakázané hovory“ poskytované sítí.

Kód MENU Bezpečnostní kód, který umožňuje přístup 
k některým funkcím v MENU (Služby,
Nastavit/Jazyk), na vás bude požadován pro
přístup k těmto funkcím, pokud bude tento
kód aktivován.

Zapnutí/Vypnutí Touto funkcí můžete zapnout (vypnout) tento
kód.

Změnit Tato funkce umožňuje aktualizovat kód (od 4
do 8 čísel).

Kód TEL. Bezpečnostní kód vašeho telefonu, který je
nutno zadat při každém zapnutí telefonu,
pokud je tato funkce zapnuta.

Zapnutí/Vypnutí Touto funkcí můžete zapnout (vypnout) tento
kód.

Změnit Tato funkce umožňuje aktualizovat kód (od 4
do 8 čísel).

(1) V případě potřeby kontaktujte vašeho operátora.

Klávesnice
Upravit
Vymazat
Zpět
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Cena jednotky Tato funkce zobrazuje cenu za jednotku,
poskytovanou sítí Telecom, v měně, kterou si vyberete
(pro výběr nové měny zadejte funkci „Jiné?“ a pro
zadání desetinných čísel použijte tlačítka  ).

Doba Tato funkce zaznamenává dobu hovorů.

Poslední hovor Tato funkce zaznamenává délku posledního hovoru.

Celková doba Pomocí této funkce si můžete zobrazit celkovou
dobu odeslaných hovorů.

Celková doba trvání Součet délek trvání odchozích hovorů.

Paušál Tato funkce zaznamenává dobu paušálu (zadat
dobu a potvrdit tlačítkem ).

Vymazání Tato funkce umožňuje vymazat celkovou dobu
odeslaných hovorů (ihned či periodicky).

Zvukový časový Pomocí této funkce můžete zapnout/vypnout
signál zvukový signál, vydávaný během hovoru po

časových intervalech, které můžete upřesnit
(zadejte interval a potvrďte tlačítkem ).

Cena (1) Touto funkcí se zaznamenává cena za placený
hovor.

Poslední hovor Tato funkce zaznamenává cenu za poslední placený
hovor.

Kredit (1) Tato částka informuje o zůstatkovém kreditu
vzhledem k částce „Fixní kredit“.

Celková cena Tato funkce udává celkovou cenu placených hovorů.

Fixní kredit (1) Tato funkce ukazuje maximální kredit, po jehož
překročení jsou placené hovory zakázány (zadejte
kredit a potvrďte tlačítkem Potvrdiť ).

Vymazání Můžete vymazat celkovou cenu za placené hovory.

49

(1) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.

ÚČET
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(1) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.

Touto funkcí můžete zapnout/vypnout přesměrování hovorů na
určité číslo (zadejte číslo a potvrďte jej tlačítkem ). 

Tato funkce může provádět různé způsoby přesměrování:

Všechny Tato funkce umožňuje systematické přesměrování
všech vašich hovorů. V tomto případě se na
displeji objeví ikona .

Nashromážděné Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, 
hovory pokud je vaše linka obsazena, pokud neodpovídáte

na hovor nebo pokud jste mimo dosah sítě.

Obsazeno Touto funkcí můžete přesměrovat hovory, pokud
je vaše linka obsazená.

Žádná odpověď Touto funkcí přesměrujete hovor pouze v případě,
že na hovor neodpovídáte.

Nedosažitelný Touto funkcí přesměrujete hovory pouze v
případě, jste-li mimo dosah sítě.

Data Touto funkcí můžete přesměrovat některé příchozí
hovory s údaji na dané číslo.

Fax Touto funkcí můžete přesměrovat faxové příchozí
hovory na dané číslo.

Aktivované Tato funkce zpřístupňuje seznam aktivních
přesměrovaných hovorů z vašeho telefonu.

Zrušit všechno Tato funkce umožňuje zrušit veškerá aktivovaná
přesměrování.

PŘESMĚROVÁNÍ (1)
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(1) Podle modelu, který vlastníte.
(2) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.
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Příjem hovoru Touto funkcí si můžete vybrat způsob příjmu

hovoru.  

Automatický Hovor je přijímán automaticky (bez stisknutí
tlačítka) po druhém zazvonění (tato funkce je 
k dispozici pouze v případě, že je váš telefon
připojen na příslušenství pro automobil
(souprava ML), viz str. 60 – 61.

Tlačítko Hovor je přijímán pouze stisknutím tlačítka .

Všechna tlačítka Hovor je přijímán po stisknutí kteréhokoliv
tlačítka na klávesnici (1 až  #).

Signal. Hovoru (1) Touto funkcí můžete zapnout/vypnout zvukový
signál, ohlašující příchod druhého hovoru.

Anonymní Touto funkcí můžete zapnout/vypnout funkci, 
hovor (1) (CLIR) při které budou vaše hovory odesílány  jako

anonymní (vaše telefonní číslo již nebude
zobrazováno na displeji účastníka).

Kdo volá (1) Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout čísla 
(CLIP) volajícího (nebo jeho jméno, pokud je obsaženo

ve vašem telefonním seznamu) při každém
hovoru.

REŽIM HOVORU

Odesílané Touto funkcí zapnete/vypnete příjem nebo
hovory odesílání hovorů. Funkce se používá v

následujících případech:

Mimo seznam Telefonní čísla účastníků neodpovídají
číslům z telefonního seznamu.

Všechny (2) Telefon je zablokován proti všem odesílaným
hovorům.

Mezinárod. (2) Telefon je zablokován proti všem mezinárodním
odesílaným hovorům.

Mimo zemi (2) Telefon odesílá hovory pouze na čísla země 
s předplacenou službou.

ZAKÁZANÉ

(1) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.

Automatické opakované volání (1)

Zapnout/Vypnout Touto funkcí můžete zapnout nebo vypnout
automatické opakované volání účastníkům,
kterým jste se napoprvé nedovolali.

Černá listina Tato funkce umožňuje zobrazit seznam čísel,
na která jste se automatickým opakovaným
voláním nedovolali (po 10 neúspěšných
pokusech).

Vymazání Tato funkce umožňuje vymazat čísla na černé
listině.
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(1) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.

53

(1) Ověřte si přístup k této službě u vašeho operátora.
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13Mimo FDN (1) Tato funkce zajišťuje filtrování odeslaných 
(Často volaná čísla) hovorů v závislosti porovnání se specifickým

seznamem často volaných čísel „FDN“, který se
nachází na SIM kartě.

Vypnout/ Všechna telefonní čísla, která nezačínají čísly 
Zapnout: seznamu „FDN“ jsou zablokována.

Změnit: Pokud je funkce „Mimo Často volaná čísla FDN“
zapnuta, můžete po zadání PIN2 kódu aktualizovat
seznam „FDN“ (aktualizace seznamu „FDN“ se
provádí pomocí tlačítka  ).

Přijaté hovory Zapnutí/Vypnutí zablokování příjmu hovorů. Tato
funkce se používá v následujících případech:

Mimo seznam Všechny hovory, které neodpovídají některému 
z čísel vašeho seznamu, budou zablokovány.

Všechny (1) Všechny příchozí hovory budou zablokovány.

Mimo zemi (1) Budete-li se nacházet mimo vaši zemi, všechny
příchozí hovory budou zablokovány.

Zapnuté Tato funkce umožňuje nahlédnout do seznamu
zablokování, která jsou na tomto telefonu
zapnuta.

SMS textové Zprávy, vysílané sítí (počasí, dopravní zprávy,
zprávy CB (1) atd.) se automaticky zobrazují na úvodním

displeji.

Seznam kódů CB Máte možnost prohlédnout si seznam kódů
zobrazovaných zpráv.

Příjem Podle zvolené funkce vám telefon zobrazí
zprávy, které jsou vysílány sítí.

Úplný: Telefon přijímá zprávy bez přestání a vysílá
je v souladu s vaším seznamem (viz funkce
„Seznam kódů CB“).

Omezený: Telefon přijímá zprávy v časových intervalech 
a vysílá je v souladu s vaším seznamem (viz
funkce „Seznam kódů CB“).

Žádný: Telefon nepřijímá žádné zprávy.

Vyhledávání Vyhledávání na síti k připojení.

K dispozici Seznam sítí, který je vám k dispozici 
v dosahu vašeho radiového signálu.

Síťový režim Podle zvolené funkce je režim síťového
vyhledávání následující:

Automatický: Síť vyhledávaná jako první je síť, na kterou
byl telefon napojen jako na poslední..

Manuální: Výběr sítě k připojení je ponechán na
uživateli.

SÍTĚ
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(1) Funkce jsou k dispozici podle modelu, který vlastníte.

54
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13Oblíbené Seznam sítí, na které byste chtěli být připojeni
přednostně (aktualizace tohoto seznamu se
provádí pomocí tlačítka ).

Zakázané Seznam sítí, které jsou pro vás zakázané
(aktualizace se provádí tlačítkem ).

SLOVNÍK

UVÍTACÍ HLÁŠENÍ (1)

JAZYK (1)

13.6 - NASTAVENÍ

Můžete si zvolit jazyk zobrazení hlášení (výběrem pomocí

tlačítka ). Funkce „Automatický“ zvolí jazyk, který

odpovídá jazyku předplacené sítě (pokud jej přístroj obsahuje).

Máte k dispozici slovník, do kterého můžete přidávat slova 
k těm, která náleží k pomocnému systému při zápisu. Při
nahlížení do slovníku můžete přidávat, měnit nebo mazat slova
pomocí funkcí tlačítka .

Toto uvítací hlášení se zobrazí při každém zapnutí. Můžete
využít místa na 4 textových řádkách (viz znaky na str. 32).

SAMOSTATNÝ REŽIM 

DISPLEJ

Osvětlení Intenzita osvětlení (nastavitelná pomocí

tlačítka ): doporučujeme vám zvolit nejslabší

osvětlení pro úsporu baterie.

Kontrast Kontrast displeje (nastavitelný pomocí tlačítka
).

Automatické Při zapnutí této funkce se telefon auto-
vypnutí maticky vypne pokaždé, když přístroj

nepoužíváte (tlačítka nestisknuta, žádný
hovor, žádný přijatý vzkaz) delší dobu než
dobu, kterou jste si nastavili (nastavit dobu 
a potvrdit tlačítkem ).

Zamčení Při zapnutí této funkce se klávesnice auto-
klávesnice maticky uzamkne (když přístroj nepoužíváte

delší dobu).
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Dovolte, abychom vám poděkovali, že jste si vybrali tento mobilní telefon. Věříme,
že výrobek plně uspokojí vaše potřeby.

Bez ohledu na jakékoliv jiné zákonné záruky výrobce poskytuje na tento mobilní
telefon (stejně tak na nabíjecí zařízení) záruku po dobu JEDNOHO (1) roku od data
prodeje, uvedeného na faktuře nebo účtence. Pokud zákonná záruka ve vaší zemi
překračuje dobu jednoho (1) roku, uplatňuje se tato delší záruční lhůta.

V rámci probíhající záruky jste povinni bez prodlení upozornit prodejce nebo
některé ze servisních středisek, jejichž seznam najdete na internetové stránce
WWW.alcatel.com, na zjištěné závady a předložit účetní doklad, který vám byl při
prodeji vystaven.
Výrobce nebo prodejce si vyhrazují právo odmítnout uplatňování záruky na
jakoukoli součást nebo díl, jejichž označení nebo sériové číslo byly odstraněny
nebo pozměněny.

Prodejce se podle vlastního uvážení rozhodne nahradit nebo opravit případ od
případu každou poškozenou součástku nebo poškozenou část dílu, s tím, že
záruka se vztahuje výhradně na výdaje na díly a práci.

Zásahy v rámci probíhající záruční lhůty, a to především opravy, úpravy nebo
výměna dílů, neznamenají prodloužení jejich záruky, s výjimkou jiných zákonných
úprav. Oprava nebo výměna může být provedena s opravenými funkčními
jednotkami, jejichž určení k použití je shodné.
Veškeré poškozené díly, které byly vyměněny v rámci uplatnění záruky, se stávají
vlastnictvím výrobce.

Uplatnění záruky se nevztahuje na škody či vady:

• způsobené poškozením nebo nevhodným zacházením, včetně (a) používání
přístroje nebo jeho součástí k jiným účelům, než k jakým byly určeny, nebo
nedodržováním pokynů výrobce či prodejce, které se týkají používání a
údržby přístroje, a (b) instalace a používání přístroje nebo jeho součástí, které
není v souladu s platnými technickými a bezpečnostními normami země, ve
které je přístroj používán;

• způsobené nehodami, které vznikly při hrubém zacházení nebo z jakékoli
vnější příčiny, a to především na materiálu, následkem krádeže, vandalismu,
bleskem, požárem, vlhkostí, vniknutím tekutiny, nevhodným prostředím,
radioelektrickým působením jiného zařízení, výkyvy napájecího sektoru
a/nebo telefonními linkami apod.;

• způsobené připojením nebo zapojením k zařízení, jehož vybavení nebylo
dodáno výrobcem nebo prodejcem, pokud ovšem k tomu nedali výslovný
písemný souhlas;

• způsobené vadami a poškozením při běžném používání;

• způsobené změnami či úpravami na zařízení, byť by tyto změny či úpravy
vyplývaly ze zákona, a to z důvodu změny nařízení a/nebo změn parametrů
sítě;

• závady, vyplývající ze zapojení v důsledku špatného přenosu či v důsledku
nedostatečného pokrytí signálem;

S výjimkou zákonné záruky představují výše uvedená nařízení jedinou možnost
odvolání, a to k výrobci a prodejci v případě závad na přístroji. Tato záruka
vylučuje jakoukoli jinou výslovnou nebo implicitní záruku, spojenou s prodejem
zařízení.

14.1 - ZÁRUKA
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• Internetová adresa: www.alcatel.com
• Číslo Hot Line Alcatel: Přečtěte si přílohu „Alcatel Servis“ 
(hovor je účtován podle sazebníku mezinárodních hovorů platného ve vaší zemi).

Tento telefon je zařízení, určené k vysílání a přijímání telefonních hovorů. Je funkční
v síti GSM v pásmech 900 MHz a 1800 MHz.

Záruka na baterie a příslušenství s výjimkou nabíječky

Nezávisle na zákonné záruce je na baterii vašeho telefonu a příslušenství 
s výjimkou nabíječky poskytována záruka po dobu 3 měsíců, počínající
datem nákupu, uvedeným na účetním dokladu. V případě, že je zákonná
lhůta ve vaší zemi delší než 3 měsíce, bude uplatňována tato delší záruční
lhůta.

Pokud se vyskytnout problémy s baterií, obraťte se na vašeho prodejce,
baterie bude vyměněna za novou.

Tato záruka se nevztahuje na případy nevhodného používání v rozporu 
s instrukcemi, uvedenými v této uživatelské příručce, na poškození baterie
způsobené vnější příčinou, úpravami nebo opravami, které byly provedeny
osobami, jež nemají k těmto úkonům oprávnění od výrobce či prodejce.

Pokud zákon nestanoví jinak, na baterie a příslušenství nahrazené v záruční
lhůtě se po uplynutí základní záruční lhůty nevztahuje žádná zvláštní záruka.

Označení EU na baterii znamená, že je baterie v souladu s platnými
směrnicemi Evropské unie.

Označení EU znamená, že tento přístroj stejně jako baterie jsou vyrobeny v
souladu s platnými směrnicemi Evropské unie, zvláště pak se směrnicemi
následujícími:
• směrnice 73/23/CEE (o bezpečnosti elektrického zařízení)
• směrnice 89/336/CEE  (o kompatibilnosti elektromagnetického zařízení)
• směrnice 1999/5/CEE (R a TTE).

14.2 - INFORMACE
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Poslední generace mobilních telefonů GSM Alcatel nabízí
použití funkce zabudované „Hands-free“, která vám umožní
telefonovat z přístroje, který se nachází, např. na stole. Pro
uživatele, který si přeje zajistit jistou úroveň intimity, je možné
použít sluchátko: náhlavní sada Hands-free - chodec.

15 PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Cigaretová
nabíječka
C 51

náhlavní 
sada 

Hands-free -
chodec.

M 11

Stolní
mininabíječka
C 53

Baterie
NiMH
B 50

Spona na
opasek
BC 10B

Lehce skladná
nabíječka do
kabely
HC 24

Vyměnitelná přední strana (*) FB nebo FC (*)

Osazení přední strany
Sejmutí přední strany

(*) dle typu

Odejměte přední
část ze spodní části

Zasuňte vrchní
část přední strany

Přiložte spodní
část přední strany

Nákup On-line na adrese: www.alcatel.com 

Souprava pro
automobily
Hands-free
MP 75

Jednoduchá
sada pro

automobily
MP 73

Anténní 
sonprava 
A 2

Kabel k
anténě

A 1
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