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✁

Snadno a rychle

Dìkujeme, ¾e jste si vybrali telefon Nokia! Na tìchto stránkách jsou uvedeny základn
pou¾ívání telefonu. Podrobnìj¹í informace naleznete dále v této u¾ivatelské pøíruèce

■ Pøed prvním pou¾itím telefonu
1. Vlo¾te do telefonu SIM kartu. Viz Instalace SIM karty na stranì 24.

2. Nainstalujte a nabijte baterii. Viz Instalace SIM karty na stranì 24 a Nabíjení bat

3. Podr¾ením stisknutého tlaèítka  zapnìte telefon (viz strana 28). 
Viz rovnì¾ Indikátory na displeji na stranì 21.

■ Funkce volání
Volání

Zadejte telefonní èíslo s pøedèíslím a poté stisknìte  (Volat).

Ukonèení hovoru
Stisknìte  (Konec).

Pøijmutí hovoru
Stisknìte  (Pøijmout).

Opakované volání tel. èísla
V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou tlaèítko , tlaèítky  a  vyhledej
èíslo a stisknìte  (Volat).
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V prùbìhu hovoru stisknìte  nebo .

Volání Va¹í hlasové schránky
V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko . Viz rovnì¾ Èíslo hlaso
(Menu 2-9) na stranì 64.

Volání s pomocí hlasového záznamu
K po¾adovanému tel. èíslu pøipojte hlasový záznam (viz strana 53). Aby do¹lo k 
podr¾te stisknuté tlaèítko  a vyslovte odpovídající hlasový záznam. 

■ Funkce telefonního seznamu
Rychlé ulo¾ení

Zadejte tel. èíslo a stisknutím  nebo  zmìòte text nad tlaèítkem  na 
 (Ulo¾it).

Zadejte jméno a stisknìte tlaèítko  (OK).

Rychlé vyhledání
V pohotovostním re¾imu stisknìte  (zadejte první písmeno jména) a poté tla
vyhledejte po¾adované jméno. Pro zobrazení odpovídajícího tel. èísla podr¾te s

.
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✁
■ Otevøení a ukonèení funkce menu
Otevøení

Stisknìte  (Menu). Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovanou funkci menu a
(Zvolit). Tento postup opakujte i pro volby nastavení.

Ukonèení
Stisknutím  se vrátíte na pøedchozí úroveò menu. Pro návrat do pohotovostníh
stisknuté tlaèítko .

■ Dal¹í základní funkce
Zamknutí a uvolnìní klávesnice

V pohotovostním re¾imu stisknìte  a poté rychle . 

Nastavení tónù telefonu pro rùzná prostøedí
Krátce stisknìte , tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovanou volbu a stisknìte 
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Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom neb
protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
S pøístrojem dr¾eným v ruce netelefonujte za jízdy; v¾dy nejprve zaparkujte vozidlo.

INTERFERENCE
Pøi provozu mobilního telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòu

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

V LETADLE TELEFON V®DY VYPNÌTE
Pøi provozu mobilního telefonu mù¾e docházet k interferencím. Pou¾ívání mobilního te
nezákonné.

PØI DOPLÒOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNÌTE
Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a 

V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE
Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravi

TELEFON POU®ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Telefon pou¾ívejte v normální poloze (u ucha). Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalaci nebo opravu telefonu smí provádìt pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

PØÍSLU©ENSTVÍ A BATERIE
Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produk
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Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾
tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sít
èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte  (Volat). Hovor ukonèete stiskn

(Konec). Pro pøíjem hovoru stisknìte  (Pøijmout).

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì
podr¾te dvakrát na nìkolik sekund stisknuté tlaèítko . Zadejte èíslo tísòového
tlaèítko (Volat). Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejst
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■ ©títky v prodejním balení
©títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou zákazník
na spolehlivém a bezpeèném místì.

■ Bezpeènostní kód
Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Tento kód je dodán spol
Pøednastavený kód je 12345. Zmìòte kód (viz Zmìnit pøístupové kódy na stranì 82) a n
vy¾adování bezpeènostního kódu telefonem (viz Úroveò zabezpeèení na stranì 82). Nov
uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu.

■ Sí»ové slu¾by
Mobilní telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích GSM 900 a 

Uvìdomte si, ¾e pou¾ívání telefonu ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na 
o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì.

Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jedná se o slu¾by nabízené pr
místních sítí. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u
provozovatele sí»ových slu¾eb.
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e ■ Pøíslu¹enství a baterie
Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8, LCH
pou¾ívání zpùsobí zru¹ení osvìdèení, vztahujících se na tento pøístroj, a mù¾e být 

Výstraha! Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené vý
Pou¾ívání jiných typù zpùsobí zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících s
být i nebezpeèné.

Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce.

Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy ucho
konektor, ne za kabel.
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Tato kapitola Vás seznámí s tlaèítky a indikátory na displeji telefonu. Podrobnìj¹í inform
dále v této u¾ivatelské pøíruèce.

■ Pou¾ívání tlaèítek

Vypínaè telefonu
Podr¾ení stisknutého tlaèítka  zapíná nebo vypíná telefon.

Krátké stisknutí tohoto tlaèítka v pohotovostním re¾imu zobrazí seznam 
profilù, s jejich¾ pomocí mù¾ete nastavit tóny telefonu pro rùzná 
prostøedí.

Krátké stisknutí ve funkci menu rozsvítí na 15 sekund osvìtlení telefonu.

Tlaèítka èíslic
Tlaèítka  a¾  umo¾òují zadávat èísla a písmena.

Tlaèítka  a  jsou pou¾ita k rùzným úèelùm v rùzných funkcích.
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Ovládání tohoto telefonu je zalo¾eno na klávese Nokia Navi key™ ( ), 
umístìné pod displejem (2).

Funkce této klávesy je závislá na doprovodném textu (1) uvedeném nad ní.

V této u¾ivatelské pøíruèce je za symbolem  uveden odpovídající 
doprovodný text, napø.  (Menu) nebo  (Zvolit).

Tlaèítka pro procházení
V pohotovostním re¾imu:  zobrazí jména a tel. èísla ulo¾ená 
v telefonním seznamu.  zobrazí seznam posledních volaných èísel.

V menu: Pomocí tìchto tlaèítek procházejte funkcemi menu a nastaveními.

Pøi psaní jména nebo tel. èísla nebo psaní textové zprávy: 
 pohybuje kurzorem doleva a  doprava.

V prùbìhu hovoru: Tìmito tlaèítky nastavujete hlasitost sluchátka.

Tlaèítko C
Pøi psaní jména nebo tel. èísla: Toto tlaèítko ma¾e znak nalevo od kurzoru. Pøi 
podr¾ení stisknutého tlaèítka dojde k vymazání v¹ech znakù na displeji.

Ve funkci menu: Stisknutím tohoto tlaèítka se vrátíte na pøedchozí úroveò menu.
Podr¾ením stisknutého tlaèítka ukonèíte menu.

Pøi pøíchozím hovoru: Stisknutím tohoto tlaèítka odmítnete hovor.
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Indikátory na displeji Vás informují o provozu telefonu.

Pohotovostní re¾im
Ní¾e uvedené indikátory jsou zobrazeny v pøípadì, ¾e je telefon pøipraven k pou¾ívání a
nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky. Je-li displej v takovémto stavu, nachází se telef
v ‘pohotovostním re¾imu’.

1. Indikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá.

2. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. Èím je signál 
sloupec vy¹¹í.

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

4. Pøedstavuje aktuální funkci klávesy Nokia Navi key™ ( )..



rù:

ové zprávy 

¾e je funkce 

 36.

 na stranì 84.

sí»ová slu¾ba). Viz 

 Linka v provozu na 

-4) na stranì 95.
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V pohotovostním re¾imu mù¾e být zobrazen jeden nebo více následujících indikáto

Indikuje probíhající hovor. 

Viz Volání na stranì 31 a Pøipojení ke slu¾bì WAP na stranì 106.

Indikuje, ¾e jste obdr¾eli textovou nebo obrázkovou zprávu. 

Viz Ètení textové zprávy (Pøijaté zprávy - Menu 2-2) na stranì 58 a Obrázk
(Menu 2-4) na stranì 59.

Indikuje, ¾e telefon nebude pøi pøíchozím hovoru vyzvánìt ani pípat, proto
"Ohlá¹ení pøíchozího hovoru" nastavena na Vypnuto.

Viz Volba tónù (Menu 5) na stranì 71 a Profily (Menu 12) na stranì 98.

Indikuje uzamknutí klávesnice telefonu. Viz Zamknutí klávesnice na stranì

 Indikuje, ¾e je zapnutý budík. Viz Budík (Menu 11-1) na stranì 94.

Indikuje, ¾e jsou pøesmìrovány v¹echny hovory. Viz Pøesmìrovat (Menu 7)

Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny u¾ivatelù (
Uzavøená skupina na stranì 81.

2 Indikuje, ¾e mù¾ete volat pouze prostøednictvím linky 2 (sí»ová slu¾ba). Viz
stranì 77.

Indikuje, ¾e na pozadí probíhá mìøení pomocí stopek. Viz Stopky (Menu 11
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stranì 95.

Indikuje, ¾e jméno nebo tel. èíslo, které jste zvolili z telefonního seznamu, je ulo
kartì. Viz Vyvolání jména a tel. èísla (Menu 01-1) na stranì 49.



a nabít baterii.

 Kartu mù¾ete získat 

m. Pøi manipulaci, 
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Pøed prvním pou¾itím telefonu do nìj musíte vlo¾it SIM kartu a poté nainstalovat 

■ Instalace SIM karty
Telefon je mo¾né pou¾ívat pouze s nainstalovanou platnou miniaturní SIM kartou.
u operátora sítì nebo provozovatele slu¾eb.

Pou¾ívání SIM karty
• Uchovávejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí.

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

Vlo¾ení SIM karty do telefonu
• Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý, a poté vyjmìte b
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Stisknìte pojistku (1), odsuòte kryt (2) a poté jej zvednìte (3).

2. Demontujte baterii: Zatlaète na dvì západky v opaèných smìrech (4) a demontujte
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Opatrnì zasuòte SIM kartu do konektoru SIM karty (6). 

Zajistìte, aby pozlacené kontakty karty smìøovaly dolù a zkosený roh byl 
vlevo.

4. Nainstalujte baterii: 

Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s odpovídajícími konektory 
v telefonu a zatlaète na druhý konec baterie, dokud zcela nedosedne na 
místo (7).

5. Namontujte zadní kryt:

Obì západky krytu vlo¾te do odpovídajících otvorù v telefonu (8) a 
posunujte kryt smìrem ke spodní èásti telefonu, dokud nedosedne na 
místo (9).
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• Nenabíjejte baterii, pokud je nìkterý z krytù sejmutý. Viz rovnì¾ Informace o baterií
stranì 117.

1. Pøipojte konektor nabíjeèky do základny telefonu.

2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Sloupec indikátoru 
stavu nabití baterie se zaène pohybovat.

• Je-li telefon zapnutý, mù¾ete jej pou¾ívat i pøi nabíjení.

• Jestli¾e je baterie zcela vybitá, mù¾e i nìkolik minut trvat, 
ne¾ se zobrazí indikátor nabíjení.

• Doba nabíjení závisí na pou¾ité nabíjeèce a baterii a na 
stavu nabití baterie pøed zahájením nabíjení. Napøíklad nabíjení baterie dodané s
mù¾e pøi pou¾ití nabíjeèky ACP-7 trvat a¾ ¹est hodin.

• Je-li zobrazen text Nenabíjím, je nabíjení pøeru¹eno. Chvíli vyèkejte, odpojte nab
opìt pøipojte a zkuste nabíjet znovu. Dochází-li opakovanì k selhání nabíjení, ko
prodejce.

3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpojte nabíjeè
el. napìtí a od telefonu.
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Zapnutí
Po dobu jedné sekundy podr¾te stisknuté tlaèítko .

Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpeènostního kódu:
Zadejte kód a stisknìte tlaèítko  (OK).

Viz Po¾adavek na kód PIN na stranì 80, Úroveò zabezpeèení na stranì 82 
a Pøístupové kódy na stranì 115

Výstraha! Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání mobilních 
telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného neb

Poznámka:
• Pou¾ívejte pouze telefon s obìma kryty nainstalovanými.

• Normální poloha: Telefon dr¾te stejným zpùsobem, jakým se dr¾í jiné telefony.

• Telefon má vestavìnou anténu (na obrázku je pøedstavována zelenou plochou)
Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejt
antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾
zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo 
zapotøebí. Nebudete-li se pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován 
optimální výkon antény a doba provozu Va¹eho telefonu.



29ed. 

Za
èí

ná
m

eVypnutí

hledejte 

ky nebo jiného 

 a údr¾ba na 
©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserv

Po dobu jedné sekundy podr¾te stisknuté tlaèítko .

Tip: Pøípadnì v pohotovostním re¾imu stisknìte krátce , tlaèítky  a  vy
polo¾ku Vypnout! a stisknìte  (OK).

■ Výmìna krytù Nokia Xpress-on™
• Pøed výmìnou krytù Nokia Xpress-on™ v¾dy vypnìte telefon a odpojte jej od nabíjeè

zaøízení.

• Telefon ukládejte v¾dy pouze s nainstalovanými kryty. Peèlivì prostudujte text Péèe
stranì 119.

1. Demontujte zadní kryt: Stisknìte pojistku (1), odsuòte kryt (2) a poté 
jej zvednìte (3).

2. Demontujte pøední kryt: Opatrnì odtahujte kryt od telefonu. Zaènìte 
na spodní èásti telefonu (4).
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e 3. Vlo¾ení klávesnice: Do pøedního krytu (5) vlo¾te desku klávesnice.

4. Namontujte pøední kryt: Vyrovnejte vrchní plochu telefonu s vrchní 
èástí pøedního krytu a tlaète kryt na telefon, dokud nedosedne na 
místo (6).

5. Namontujte zadní kryt: Obì západky zadního krytu vlo¾te do 
odpovídajících otvorù v telefonu (7) a zasouvejte kryt, dokud nedosedne 
na místo (8).
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■ Volání
1. V pohotovostním re¾imu zadejte pomocí tlaèítek  a¾  tel. èíslo 

vèetnì pøedèíslí. Text Menu se zmìní na Volat.

Udìláte-li chybu, mù¾ete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlaèítka 
.

2. Stisknìte  (Volat) a poèkejte na  odezvu. Text Volat se zmìní na Konec.

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

Pøepnutí do re¾imu handsfree
Pou¾íváte-li telefon se sadou HF do vozidla PPH-1, mù¾ete pøepínat z re¾imu handsfree
kterém dr¾íte telefon v ruce, odpojením PPH-1 od telefonu.

Pro pøepnutí zpìt do re¾imu handsfree pøipojte PPH-1 zpìt k telefonu.

Mezinárodní hovory
1. V pohotovostním re¾imu stisknìte dvakrát krátce tlaèítko  pro vlo¾ení znaku +, 

mezinárodní pøístupový kód.

2. Zadejte kód zemì, pøedèíslí (v pøípadì potøeby odstraòte úvodní èíslici 0) a tel. èíslo.

3. Stisknutím  (Volat) telefonní èíslo vytoèíte.
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Hlasitost sluchátka mù¾ete nastavovat v prùbìhu hovoru. Stisknutím tlaèítka  
zvy¹ujete a stisknutím tlaèítka  sni¾ujete hlasitost. 

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka pøi oznamování pøíchozího hovoru, 
stisknìte dvakrát tlaèítko  a poté nastavte hlasitost.

Zti¹ení mikrofonu
Vypnutí mikrofonu telefonu v prùbìhu hovoru: Stisknìte  a poté  (Volby), 
Tichý a stisknìte  (Zvolit).

Zapnutí mikrofonu: Stisknìte  a poté  (Volby), vyhledejte polo¾ku Nahlas 
(Zvolit).

Opakované vytoèení posledního volaného èísla
Mù¾ete opakovanì volat jedno z dvaceti posledních tel. èísel, které jste volali nebo
Viz rovnì¾ Volaná èísla (Menu 4-3) na stranì 68.

Pro opakované vytoèení jednoho z tìchto posledních volaných èísel:

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou  pro zobrazení seznamu 
poledních volaných èísel.

2. Pro vyhledání po¾adovaného tel. èísla nebo jména pou¾ijte tlaèítka  a .

3. Stisknutím  (Volat) telefonní èíslo vytoèíte.
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Jestli¾e jste ulo¾ili tel. èíslo do telefonního seznamu, mù¾ete jej vyhledat pomocí odpov

Informace o ukládání tel. èísla se jménem, viz stranu 50.

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu).

2. Po zobrazení textu Tel. seznam stisknìte  (Zvolit).

3. Je-li zvýraznìn text Hledat, stisknìte tlaèítko  (Zvolit).

4. Pomocí tlaèítek  a¾  zadejte první písmeno jména a stisknìte  (OK). N
zobrazení prvního jména zaèínajícího písmenem “S” stisknìte ètyøikrát krátce tlaèít

Chcete-li, mù¾ete tento krok vynechat.

5. Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adované jméno. Odpovídající tel. èíslo mù¾ete zkon
podr¾ením stisknutého tlaèítka .

6. Stisknìte  (Volat).

Rychlé vyhledání: V pohotovostním re¾imu stisknìte . Zobrazí se první jmé
èíslo) v tel. seznamu. Zadejte první písmeno jména a poté pomocí tlaèítek  a
po¾adované jméno.

Zrychlená volba telefonního èísla
Je-li telefonní èíslo pøiøazeno nìkterému tlaèítku zrychlené volby (  a¾ ), mù¾e
vytoèit jedním z následujících zpùsobù (v pohotovostním re¾imu): 

• Stisknìte odpovídající tlaèítko zrychlené volby a poté stisknìte  (Volat).

• Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba: Podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby, do
nezahájí.
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Viz dále Pøiøazení tel. èísla tlaèítkùm zrychlené volby (Menu 01-10) na stranì 52 a
stranì 76.

Zavolání nového hovoru v prùbìhu hovoru
Ve stejnou chvíli mù¾ete mít spojeny dva hovory (sí»ová slu¾ba).

1. V prùbìhu hovoru stisknìte . Dojde ke zmìnì textu nad tlaèítkem  z Ko

2. Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Nový hovor, stisknìte  (Zvolit)
nebo jej vyvolejte z tel. seznamu a stisknìte  (Volat).

Hovor, který jste dosud provádìli, je dr¾en. Aktivní hovor je indikován symbolem
symbolem .

3. Pøepínání mezi dvìma hovory: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Pøesu
 (Zvolit).

4. Ukonèení aktivního hovoru: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Ukonèi
 (Zvolit). Dr¾ený hovor se stane aktivním.

Ukonèení obou hovorù: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Ukonèit v¹e
(Zvolit).

Volání s pomocí hlasového záznamu
Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova nebo více slov, které jsou k tel. èíslu pø
Viz rovnì¾ Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 01-11) na stranì 53.
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Pøi pøíchozím hovoru telefon vyzvání (není-li funkce Ohlá¹ení pøíchozího hovoru nasta
Vypnuto), bliká osvìtlením a na displeji je zobrazen odpovídající text.

Nemù¾e-li sí» identifikovat volajícího, je zobrazen text Hovor.

Pokud sí» identifikuje volajícího, je zobrazeno tel. èíslo (nebo jméno, jestli¾e je ulo¾eno 
a text volá.

1. Pro pøíjem hovoru stisknìte  (Pøijmout).

Byl-li hovor pøesmìrován z jiného tel. èísla, mù¾e být za textem Hovor nebo volá zob
(sí»ová slu¾ba).

2. Stisknutím  (Konec) ukonèíte hovor.

Pøesmìrování nebo odmítnutí hovoru
Nechcete-li hovor pøijmout, stisknìte . Volající usly¹í tón obsazené linky. Jestli¾e je 
funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno (viz strana 84), je hovor pøesmìrován, napø. do Va¹
schránky.

Pøijmutí nového hovoru v prùbìhu hovoru
Jestli¾e je zapnuta funkce Volby pro dal¹í hovory na lince (viz stranu 77), telefon pøi no
hovoru pípne a zobrazí odpovídající text. V seznamu hovorù je dr¾ený hovor indikován s

1. Stisknìte . Dojde ke zmìnì textu nad tlaèítkem  z Konec na Volby. 

2. Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Pøijmout a stisknìte  (Zvolit). Druhý

Nechcete-li hovor pøijmout, stisknìte Odmítnout.
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 (Zvolit).

4. Ukonèení aktivního hovoru: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Ukonèi
 (Zvolit). Dr¾ený hovor se stane aktivním.

Ukonèení obou hovorù: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Ukonèit v¹e
(Zvolit).

■ Poslech hlasových zpráv
1. V pohotovostním re¾imu podr¾te po dobu jedné sekundy stisknuté 

tlaèítko . Dojde k vytoèení èísla Va¹í hlasové schránky. Èíslo 
hlasové schránky mù¾ete získat u Va¹eho operátora.

2. Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte 
 (OK). Viz dále Èíslo hlasové schránky (Menu 2-9) na stranì 64 a 

Pøesmìrovat (Menu 7) na stranì 84.

3. Poslechnìte si pøijaté zprávy.

4. Hovor ukonèete stisknutím tlaèítka  (Konec). 

Tip: Je-li nad tlaèítkem  zobrazen text Poslechnout, mù¾ete volat hla
stisknutím tohoto tlaèítka.

■ Zamknutí klávesnice
Zámek klávesnice zabraòuje nechtìnému stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹en
nebo ta¹ce.
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V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu) a poté rychle .

Odemknutí klávesnice: 

Stisknìte  (Uvolnit) a poté rychle .

Pøi zamknuté klávesnici:

• Je zobrazen indikátor .

• Pøíchozí hovor mù¾ete pøijmout, ukonèit nebo pøesmìrovat normálním zpùsobem. 

V prùbìhu hovoru mù¾ete telefon ovládat normálním zpùsobem.

• Headset HDC-5 je mo¾né pou¾ívat normálním zpùsobem. 

Poznámka: Je-li klávesnice zamknuta, je mo¾né provádìt tísòové volání na èís
pøedprogramované do telefonu (112). 

Tel. èíslo se zobrazí a¾ po zadání v¹ech èíslic.

■ Volba vyzvánìcího tónu (Menu 5-1)
1. V pohotovostním re¾imu stisknìte tlaèítko  (Menu).

2. Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Volba tónù a stisknìte  (Zvolit).

3. Vyhledejte polo¾ku Vyzvánìcí tón a stisknìte  (Zvolit).

4. Vyhledejte po¾adovaný tón (zazní jeho ukázka) a stisknutím  (OK) jej vyberte.

5. Pro návrat do pohotovostního re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko .

Viz rovnì¾ Vyzvánìcí tón (Menu 5-1) na stranì 71.
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Tóny telefonu (napø. vyzvánìcí tón) a symboly zobrazované na displeji mù¾ete pøiø
zpùsobem k funkci zvolením skupiny nastavení (’profilu’).

Zjednodu¹uje se tím nastavení tónù pro rùzná prostøedí a události (napø. pøi pou¾ív

Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Volba tónù (Menu 5) na stranì 71 a Pr
stranì 98.

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte rychle vypínací tlaèítko ( ).

2. Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovaný profil (napø. Potichu pro vypnutí vyzv

3. Stisknutím  (OK) potvrïte nastavení.

■ Ulo¾ení tel. èísla se jménem
Ulo¾ení nového jména a tel. èísla do tel. seznamu:

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu) (zobrazí se Tel. seznam) a poté

2. Tlaèítkem  vyhledejte polo¾ku  Pøidat jméno  a stisknìte  (Zvolit).

3. Po zobrazení textu Jméno: zadejte po¾adované jméno (viz Psaní textu na stran

4. Po napsání jména stisknìte  (OK). 

5. Po zobrazení textu Telefonní èíslo: zadejte pøedèíslí a tel. èíslo, které chcete se 

Udìláte-li chybu, mù¾ete znak nalevo od kurzoru vymazat stisknutím tlaèítka 

Tip: Chcete-li pou¾ívat stejné tel. èíslo i ze zahranièí, stisknìte dvakrát
pro vlo¾ení znaku + a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí (bez poèáteèní è

6. Po napsání tel. èísla stisknìte  (OK). 
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7. Chcete-li ke jménu a tel. èíslu pøidat hlasový záznam, viz Volání s pomocí hlasového
(Menu 01-11) na stranì 53.

Rychlé ulo¾ení: V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo. Stisknutím  nebo
text nad tlaèítkem  na Ulo¾it. Stisknìte  (Ulo¾it). Zadejte jméno a stis

 (OK).

■ Psaní textu
Znaky mù¾ete zadávat dvìma zpùsoby: prediktivním vkládáním textu, pøi kterém je pro
odpovídající tlaèítko stisknuté pouze jednou, nebo tradièním zpùsobem, pøi kterém se z
jedním nebo nìkolikerým stisknutím odpovídajícího tlaèítka.

Ukonèit vkládání textu a návrat do pohotovostního re¾imu mù¾ete provést kdykoli dvoj
stisknutého tlaèítka . Nebo: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Ukonèit a st
(OK).

Jedním stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak (prediktivní vkládání tex
Prediktivní vkládání textu je snadný zpùsob psaní, napøíklad textových zpráv (viz strana
poznámek (viz strana 92). V této metodì musíte pro ka¾dý znak stisknout odpovídající t
jednou. 

Podle stisknutých tlaèítek se telefon pokou¹í v aktuálnì zvoleném slovníku najít správn
(Informace o zvolení slovníku, viz stranu 42.)

Chcete-li pou¾ít metodu prediktivního vkládání textu, zkontrolujte, zda je v horní èásti 
zobrazen symbol .
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stisknutím tlaèítka .

1. Napi¹te po¾adované slovo tak, ¾e pro ka¾dé písmeno slova stisknete odpovídají
jednou. 

Napøíklad pro napsání slova ‘Nokia’ stisknìte:

Jak je vidìt na vý¹e uvedených obrázcích, zobrazované slovo se po ka¾dém stisk
mìní. Z tohoto dùvodu nevìnujte pøíli¹ velkou pozornost zobrazovanému slovu
celého slova.

• Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stisknìte . Pro vymazání displeje 
stisknuté.

• Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých znakù tisknìte opakovanì tlaè
indikátor ve vrchní èásti displeje. Napøíklad pøi psaní malých znakù je zobra

• Pro vlo¾ení interpunkèního znaménka stisknìte opakovanì tlaèítko .

• Pro vlo¾ení speciálního znaku: Podr¾te stisknuté tlaèítko , vyhledejte p
stisknìte  (Pou¾ít).

• Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí.
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metoda je uvedena v kroku 3.

2. Po dokonèení psaní slova zkontrolujte, zda je zobrazené slovo správné.

Je-li slovo správné: Stisknìte  nebo  a pi¹te dal¹í slovo.

Není-li slovo správné: Opakovanì tisknìte , dokud se nezobrazí po¾adované sl
Alternativní metoda je uvedena v kroku 3.

Pokud je za slovem zobrazen symbol ?: Ve slovníku ji¾ nejsou dal¹í slova, která odp
stisknutým tlaèítkùm. Pøidání slova do slovníku: Stisknìte  (Psaní), tradièním zp
napi¹te slovo a stisknìte  (OK).

Chcete-li zmìnit pøedchozí slovo: Stisknìte  pro zvýraznìní slova a jeho uprave

3. Je-li nad  zobrazen text Volby, máte po stisknutí tohoto tlaèítka pøístup k násle
funkcím:

Shodné: Zobrazí seznam slov odpovídajících stisknutým tlaèítkùm. Vyhledejte po¾ad
stisknìte  (Pou¾ít).

Vlo¾it slovo: Mù¾ete manuálnì vlo¾it do slovníku nové slovo. Tradièním zpùsobem n
stisknìte  (OK).

Vlo¾it èíslo: Mù¾ete zadat èíslice tak, ¾e pro ka¾dou èíslici stisknete odpovídající tla
jednou.

Vlo¾it symbol: Mù¾ete vlo¾it speciální znak ze seznamu. Vyhledejte po¾adovaný zna
a stisknìte  (Pou¾ít).

Psaní slo¾ených slov
Napi¹te první polovinu slova, stisknìte  a poté napi¹te druhou polovinu.
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1. V menu Psát zprávy (Menu 2-1) stisknìte  (Volby). 

2. Vyhledejte polo¾ku Slovník a stisknìte  (OK). 

3. Vyhledejte po¾adovaný jazyk a stisknìte  (OK).

Vypnutí prediktivního vkládání textu
1. V menu Psát zprávy (Menu 2-1) stisknìte  (Volby). 

2. Vyhledejte polo¾ku Slovník a stisknìte  (OK). 

3. Vyhledejte polo¾ku Slovník vyp. a stisknìte  (OK).

Jedním nebo nìkolikerým stisknutím tlaèítka pro ka¾dý znak (tr
textu)
Tradièní zadávání textu je metoda bì¾nì pou¾ívaná u mobilních telefonù. Pøi tomt
textu tisknete odpovídající tlaèítko opakovanì, dokud se nezobrazí po¾adovaný zn

Chcete-li pou¾ít metodu tradièního zadávání textu, zkontrolujte, zda je v horní èás
symbol .

1. Pøi psaní textu stisknìte jednou nebo vícekrát tlaèítko èíslice (  a¾ ) s v
po¾adovaným znakem, dokud se tento znak nezobrazí.

Dostupné znaky jsou závislé na jazyku zvoleném pro texty na displeji (viz Jazyk

Upozoròujeme, ¾e na tlaèítku nejsou vytisknuty v¹echny dostupné znaky.
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• Mezeru vlo¾íte stisknutím .

• Interpunkèní znaménko nebo speciální znak vlo¾íte opakovaným tisknutím tlaèít
Stisknìte , vyhledejte po¾adovaný znak a stisknìte  (Vlo¾it).

• Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stisknìte  nebo .

• Pro odstranìní znaku nalevo od kurzoru stisknìte . Pro vymazání displeje pod
tlaèítko stisknuté.

• Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých písmen stisknìte rychle tlaèítko 

• Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté tlaèítko, na kterém je vyznaèena po¾adovan
pøepínání mezi re¾imy psaní èíslic a písmen podr¾te stisknuté tlaèítko . Re¾i
indikován symbolem 123.

• Pro zadání znaku, který je na stejném tlaèítku jako pøedchozí znak, stisknìte  
(nebo poèkejte jednu sekundu) a zadejte nový znak.
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Telefon nabízí mno¾ství funkcí, které ho umo¾òují pøizpùsobit Va¹im po¾adavkùm.

Tyto funkce jsou uspoøádány v menu a dílèích menu, která je mo¾né snadno otevíra
pomocí odpovídajícího èísla menu.

■ Otevøení funkce menu

Procházením
1. V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu).

2. Pro vyhledání po¾adovaného hlavního menu stisknìte  nebo , napø. Nast
 (Zvolit) jej otevøete.

3. Obsahuje-li hlavní menu dílèí menu, vyhledejte po¾adované (napø. Nastavení h
 (Zvolit) jej otevøete.

4. Vyhledejte po¾adovanou funkci (napø. Zrychlená volba) a stisknutím  (Zvo

5. Vyhledejte po¾adované nastavení (napø. Vypnout) a stisknutím  (OK) jej ul

Nechcete-li nastavení zmìnit, stisknìte .
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Menu, dílèí menu a volby nastavení jsou èíslovány a pomocí tohoto èísla je mo¾né je ote
Èíslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

1. Stisknìte  (Menu).

2. V prùbìhu tøí sekund zadejte èíslo menu, které chcete otevøít.

Tento krok opakujte i pro dílèí menu.

3. Do tøí sekund zadejte èíslo po¾adované funkce a volby nastavení.

■ Zavøení funkce menu
Stisknutím  se mù¾ete vrátit na pøedchozí úroveò menu nebo podr¾ením stisknutéh
funkci menu zavøete.
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11. Záznamy
Zprávy
1. Psát zprávy
2. Pøijaté zprávy

10. Editor 
3. Chat
4. Výpis volá

1. Nepøijat

Je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e ji podporuje SIM karta.
Poèet a názvy souborù se mohou li¹it. Ka¾dý soubor se zobrazí ve vlastním dílè
Èíslo tohoto menu závisí na mno¾ství dostupných souborù.
Nemusí být zobrazeno, pokud bylo èíslo hlasové schránky ulo¾eno do SIM karty
vatelem slu¾by.
Seznam funkcí menu
Tel. seznam
1. Hledat
2. Èísla slu¾eb 1

3. Pøidat jméno
4. Vymazat
5. Upravit
6. Kopírovat
7. Pøiøadit tón
8. Poslat vizitku
9. Volby

1. Volba pamìti
2. Typ zobrazení
3. Stav pamìti

10. Zrychl. volba

3. Zprávy k
4. Obrázko
5. ©ablony
6. Smajlíci
7. Nastave

1. Soub
1. Èís
2. Zpr
3. Pla

2. Bì¾né
1. Výp
2. Od
3. Pod

8. Informa
9. Èíslo hla
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1. Vyzvánìcí tón
2. Hlasitost vyzvánìní
3. Ohlá¹ení pøíchozího hovoru
4. Skladatel

5. Osvìtlení2

6. Potvrdit funkce sl
3. Nastavení zabezpeè

1. Po¾adavek na kód
2. Slu¾ba blokování 

1. Toto nastavení je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e je telefon pøipojen k soupravì do vozidla PPH
HDC-5.

2. Je zobrazeno pouze pøi pøipojení telefonu k soupravì do vozidla PPH-1.
3. Volaná èísla
4. Vymazat vybrané hovory
5. Ukázat délku hovorù

1. Délka posledního hovoru
2. Délka v¹ech hovorù
3. Pøíchozí hovory
4. Odchozí hovory
5. Vynulovat mìøièe

6. Ukázat cenu hovoru
1. Cena posledního hovoru
2. Cena v¹ech hovorù
3. Vynulovat èítaèe

7. Nastavení ceny hovoru
1. Limit ceny hovoru
2. Ukázat cenu hovoru v

8. Pøedplacený kredit
5. Volba tónù

6. Tóny kláves
7. Tóny výstrahy
8. Vibrace
9. Symbol profilu

6. Nastavení
1. Nastavení hovorù

1. Automatická volb
2. Zrychlená volba
3. Volby pro dal¹í ho
4. Odeslat Va¹e èíslo
5. Linka v provozu
6. Automatický pøíje

2. Nastavení telefonu
1. Jazyk
2. Informace o buòc
3. Pozdrav
4. Volba sítì
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9. Kalkulaèka

10. Upomínky
11. Hodiny

1. Budík
2. Nastavení hodin
3. Nastavit datum
4.  Stopky
5. Mìøiè pro odpoèítávání
6. Autom. úprava data a èasu

12. Profily
13. Slu¾by

14. Slu¾by karty SIM2 

rátorem sítì, nemusejí být zobrazeny.
 SIM kartì.
48 ©2001 Nokia Mobile Phones. All r

1. Volby pøesmìrování, které nejsou podporovány ope
2. Dostupnost, názvy a obsah menu závisí na pou¾ité
Po
u¾

ív
án

í m
en

u 3. Volba povolených èísel
4. Uzavøená skupina
5. Úroveò zabezpeèení
6. Zmìnit pøístupové kódy

4. Obnovit standardní nastavení
7. Pøesmìrovat1

1. Pøesmìrovat v¹echny hovory
2. Pøesmìrovat, je-li obsazeno
3. Pøesmìrovat, pokud nepøijímá
4. Pøesmìrovat, je-li mimo dosah
5. Pøesmìrovat: vypnutý, mimo dosah, ne
6. Zru¹it v¹echna pøesmìrování

8. Hry
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V menu Tel. seznam mù¾ete:

• ulo¾it tel. èísla a odpovídající jména do telefonu nebo SIM karty

• spravovat ulo¾ená jména a tel. èísla

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu) a poté  (Zv

Pro otevøení tel. seznamu v prùbìhu hovoru stisknìte . Text nad tlaèítkem  se z
Stisknìte  (Volby) a zvolte Tel. seznam.

■ Vyvolání jména a tel. èísla (Menu 01-1)
Pomocí funkce Hledat mù¾ete vyvolat po¾adované jméno a tel. èíslo z tel. seznamu na d
jeho vytoèení. Viz rovnì¾ Volání s pomocí telefonního seznamu na stranì 33.

Pøi procházení jmény a tel. èísly je v pravém horním rohu displeje zobrazeno , pokud
zvolené jméno nebo tel. èíslo ulo¾eno v SIM kartì.

■ Volání èísla slu¾by (Menu 01-2)
Pomocí funkce Èísla slu¾eb mù¾ete snadno volat èísla slu¾eb Va¹eho operátora. Toto m
zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e jsou v SIM kartì ulo¾ena èísla slu¾eb.

Vyberte po¾adované èíslo slu¾by a vytoète jej stisknutím  (Volat).
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Pomocí funkce Pøidat jméno mù¾ete pøidat jména a tel. èísla do tel. seznamu. Pod
naleznete na stranì 38.

Telefon podporuje SIM karty, do kterých je mo¾né ulo¾it a¾ 250 jmen a tel. èísel. Sk
tel. èísel, která mù¾ete ulo¾it, v¹ak závisí na SIM kartì.

■ Vymazání jména a tel. èísla (Menu 01-4)
Pomocí funkce Vymazat mù¾ete odstranit tel. èísla a jména z telefonního seznamu
(volbou Postupnì) nebo najednou (Vymazat v¹e).

■ Upravení jména a tel. èísla (Menu 01-5)
Pomocí funkce Upravit mù¾ete upravit jména a tel. èísla ulo¾ená v tel. seznamu. V
po¾adované jméno a tel. èíslo a stisknìte  (Upravit). Upravte jméno a stisknìt
Upravte tel. èíslo a stisknìte tlaèítko  (OK). Informace o zadávání jména, viz P
39.

■ Kopírování nebo pøesouvání jména a tel. èísla (Menu 01
Pomocí funkce Kopírovat mù¾ete kopírovat nebo pøesouvat jména a tel. èísla z tel
(nebo obrácenì) buï postupnì nebo najednou. 

■ Pøiøazení vyzvánìcího tónu k tel. èíslu (Menu 01-7)
Pomocí funkce Pøiøadit tón mù¾ete nastavit ke konkrétnímu tel. èíslu urèitý vyzvá
bude telefon vyzvánìt pøi pøíchozím hovoru.
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Vyhledejte po¾adovaný vyzvánìcí tón (Standardní je tón zvolený pro aktuální profil v M
a stisknìte  (OK).

■ Odeslání a pøijmutí jména a tel. èísla (Menu 01-8)
Pomocí funkce Poslat vizitku mù¾ete odeslat jméno a tel. èíslo (“vizitku”) z telefonního
jiného telefonu.

Zvolte polo¾ku Poslat vizitku, vyhledejte jméno a tel. èíslo, které chcete odeslat, a stisk
(Odeslat). Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stisknì

Pøijmutí jména a tel. èísla
Ode¹le-li Vám nìkdo tel. èíslo a odpovídající jméno, usly¹íte tón ohlá¹ení zprávy a na di
text Vizitka obdr¾ena. 

Pro zobrazení, ulo¾ení nebo vymazání èísla a jména stisknìte  (Volby), vyhledejte p
funkci a stisknìte  (OK).

■ Volby (Menu 01-9): Volba pamìti, Typ zobrazení a Stav pa

Volba pamìti pro ukládání jmen a tel. èísel (Volba pamìti)
Mù¾ete zvolit, zda budou jména a tel. èísla ukládána do telefonu (volba Telefon) nebo S
karta). Zmìníte-li SIM kartu, je automaticky zvolena volba SIM karta.
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Mù¾ete urèit zpùsob, jakým jsou zobrazována ulo¾ená jména a tel. èísla. Zde jsou d

Seznam jmen: Zobrazí v¾dy tøi jména najednou.

Jméno a èíslo: Zobrazí jedno jméno a tel. èíslo najednou.

Velké písmo: Zobrazí pouze jedno jméno velkým písmem.

Kontrola velikosti volného místa v telefonním seznamu (Stav pa
Mù¾ete zkontrolovat poèet jmen a tel. èísel, která je je¹tì mo¾né do tel. seznamu u
v tel. seznamu ulo¾ena.

■ Pøiøazení tel. èísla tlaèítkùm zrychlené volby (Menu 01-
Tlaèítka  a¾  mù¾ete nastavit jako tlaèítka zrychlené volby.

Pomocí funkce Zrychl. volba mù¾ete pøiøadit po¾adované tel. èíslo k jednomu z tìc

1. Vyhledejte po¾adované tlaèítko a stisknìte  (Pøiøadit).

Text Pøiøadit je rovnì¾ zobrazen, pokud telefon automaticky pøiøadil tel. èíslo tl
volby.

2. Vyhledejte po¾adované jméno a/nebo tel. èíslo v telefonním seznamu a stisknu
vyberte.

Pøiøazená tel. èísla mù¾ete zobrazit, zmìnit nebo odstranit po stisknutí  (Volb
zvolení po¾adované funkce.
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Buï: V pohotovostním re¾imu stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a poté stis
(Volat).

Nebo je-li zapnuta funkce Zrychlená volba (viz strana 76): V pohotovostním re¾imu po
po¾adované tlaèítko zrychlené volby, dokud se volání nezahájí.

■ Volání s pomocí hlasového záznamu (Menu 01-11)
Tel. èíslo je mo¾né vytoèit vyslovením slova nebo více slov - tzv. ’záznamu’, které je k te
pøipojeno. Hlasovým záznamem mù¾e být kterékoli vyslovené slovo, napøíklad jméno. 

Pøed pou¾íváním této funkce si pøeètìte následující upozornìní:
• Hlasové záznamy jsou ulo¾eny v telefonu a pøi vlo¾ení jiné SIM karty do telefonu jso

• Pøi nahrávání hlasového záznamu nebo pøi volání pomocí hlasového záznamu dr¾te 
normální poloze u ucha. Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté slu¾bami sítì s d
celulárního signálu.

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

• Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní hluk. Jejich nahrávání provádìjte v tichém pr

• Velmi krátká jména nejsou dovolena; pou¾ijte del¹í jména a vyvarujte se pou¾ití pod
pro rùzná èísla.

• Najednou je mo¾né pøipojit hlasové záznamy k osmi tel. èíslùm.

Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté slu¾bami sítì s dostaèující sílou celulárního 
jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi jeho nahrávání. To m
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s pomocí hlasového záznamu.

Pøidání hlasového záznamu ke jménu a tel. èíslu
1. V menu Záznamy zvolte polo¾ku Pøidat záznam a poté vyberte jméno a tel. èísl

záznam pøipojit.

Zobrazí se text Stisknìte Start a po zaznìní tónu mluvte.

2. Stisknìte  (Start). Ozve se tón a na displeji se zobrazí text Prosím, teï mlu

3. Dr¾te telefon u ucha a zøetelnì vyslovte slovo (slova), které chcete pou¾ít jako h

4. Po ukonèení nahrávání telefon záznam pøehraje (na displeji se zobrazí text Pøeh
záznam) a ulo¾í.

Volání vyslovením hlasového záznamu
1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko  (Menu). Ozve se tón a 

text Prosím, teï mluvte.

2. Dr¾te telefon v normální poloze u ucha a zøetelnì vyslovte odpovídající záznam

3. Telefon pøehraje záznam a vytoèí odpovídající tel. èíslo.

• Není-li nalezen nebo rozpoznán ¾ádný hlasový záznam, vyzve Vás telefon k
Stisknìte  (Ano) a vyslovte hlasový záznam znovu nebo stisknìte  a
pohotovostního re¾imu. 

Pou¾íváte-li headset HDC-5
1. Podr¾te stisknuté tlaèítko na headsetu, dokud neusly¹íte krátký tón.
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3. Telefon pøehraje záznam a automaticky vytoèí odpovídající tel. èíslo.

Poslech hlasového záznamu
1. V menu Záznamy zvolte polo¾ku Pøehrát.

2. Vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, jeho¾ záznam si chcete poslechnout, a stisknìte 

Zmìna hlasového záznamu
1. V menu Záznamy zvolte polo¾ku Zmìnit.

2. Vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, jeho¾ záznam chcete zmìnit, a stisknìte  (Zvo

3. Stisknutím  (Start) zahájíte nahrávání. Ozve se tón a na displeji se zobrazí text 
mluvte.

4. Vyslovte slovo(a), které chcete ulo¾it jako nový hlasový záznam. Telefon pøehraje no
záznam a potvrdí, ¾e byl ulo¾en.

Stisknete-li v prùbìhu pøehrávání záznamu tlaèítko  (Zpìt) nebo telefon neakc
nahrávané slovo, napøíklad je-li slovo pøíli¹ krátké, je pùvodní záznam odstranìn.

Vymazání hlasového záznamu
1. V menu Záznamy zvolte polo¾ku Vymazat. 

2. Vyhledejte jméno nebo tel. èíslo, jeho¾ záznam chcete vymazat, a stisknìte  (Vy
se text Vymazat hlasový záznam?.

3. Stisknutím  (OK) vyma¾ete hlasový záznam.
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V menu Zprávy mù¾ete pou¾ít rùzné funkce pro hlasové, textové a obrázkové zpráv

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte
polo¾ku Zprávy a stisknìte  (Zvolit).

■ Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1)
Psát a odesílat mù¾ete vícedílné zprávy, jejich¾ velikost odpovídá témìø tøem norm
zprávám (sí»ová slu¾ba). Fakturovaná cena závisí na poètu normálních zpráv, které
odeslání vícedílné zprávy.

Pøed odesláním zprávy zkontrolujte, zda je v telefonu ulo¾eno tel. èíslo støediska zp
støediska zpráv na stranì 62). Toto èíslo mù¾ete získat u Va¹eho operátora.

Dvojím podr¾ením stisknutého tlaèítka  mù¾ete funkci kdykoli ukonèit a vrátit 
pohotovostního re¾imu. Nebo: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Ukonèit

(OK).

Psaní zprávy
1. V menu Zprávy vyhledejte tlaèítky  a  polo¾ku Psát zprávy a stisknìte 

2. Napi¹te zprávu metodou prediktivního vkládání textu nebo tradièním zpùsobem
stranì 39).

Poèet znakù, které je do zprávy je¹tì mo¾né napsat, je zobrazen v pravém horní
Napøíklad 233/2 znamená, ¾e zbývá celkem 233 znakù a je psána druhá èást zp
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 vyp.) a 

62).
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dvojím stisknutím tlaèítka . 

3. Pøi psaní zprávy máte po stisknutí tlaèítka  (Volby) pøístup k dal¹ím funkcím. Vy
po¾adovanou funkci a stisknìte  (OK).

Poslat: Zprávu mù¾ete odeslat po¾adovanému pøíjemci. Zadejte tel. èíslo pøíjemce (n
vyvolejte z telefonního seznamu) a stisknìte  (OK). Zpráva je odeslána pomocí 
v menu Nastavení zpráv (viz strana 61).

Poslat mnoha: Mù¾ete odeslat zprávu postupnì nìkolika pøíjemcùm. Vyhledejte prv
stisknìte  (Odeslat). Tento postup opakujte i pro ostatní pøíjemce. Do zprávy se
po stisknutí .

Vlo¾it ¹ablonu: Mù¾ete pou¾ít pøednastavenou zprávu jako základ pro psaní zprávy.

Vlo¾it smajlík: Umo¾òuje pøidat do zprávy smajlík, jako napøíklad ":-)". Vyhledejte po
smajlík a stisknìte  (Pou¾ít).

Slovník: Mù¾ete pøepínat mezi tradièním zpùsobem zadávání textu (volbou Slovník
prediktivním vkládáním textu (volbou po¾adovaného jazyka).

Odeslat speciál: Mù¾ete zvolit jiný soubor nastavení zpráv ne¾ soubor 1 (viz stranu 

Ulo¾it: Ulo¾í zprávu do slo¾ky Zprávy k odeslání (Menu 2-3).

Vymazat: Vyma¾e ze zprávy v¹echny znaky.

Ukonèit: Mù¾ete se kdykoli vrátit do pohotovostního re¾imu.
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Po obdr¾ení nové textové zprávy zazní výstra¾ný tón zprávy, zvolený pro aktuální p
zobrazí poèet nových zpráv a indikátor  (v pohotovostním re¾imu).

Bliká-li ikona , není ji¾ v pamìti místo pro nové zprávy. Pro uvolnìní místa po
Vymazat z menu Pøijaté zprávy (Menu 2-2).

1. Pro okam¾ité zobrazení zpráv stisknìte  (Èíst). Pro zobrazení zpráv pozdìj
budete chtít zprávy zobrazit, otevøete menu Pøijaté zprávy (Menu 2-2). 

2. Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovanou zprávu a stisknìte  (Èíst). Nepø
indikovány ikonou .

3. Tlaèítky  a  procházejte zprávou. 

4. Pøi ètení zprávy mù¾ete pou¾ít ní¾e uvedené funkce. Stisknìte  (Volby), vy
po¾adovanou funkci a stisknìte  (OK). Následují dostupné funkce: 

Vymazat: Vyma¾e zprávu.

Odpovìdìt: Mù¾ete odeslat odpovìï odesílateli zprávy. Viz Psaní a odeslání te
(Menu 2-1) na stranì 56.

Chat: Mù¾ete konverzovat prostøednictvím textových zpráv. Zadejte své jméno
pøi chatu, a stisknìte  (OK). Napi¹te chatovací zprávu a stisknutím  (O
Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Chat (Menu 3) na stranì 65.

Upravit: Zprávu mù¾ete upravit. Viz Psaní textu na stranì 39.

Pou¾ít èíslo: Vybere ze zprávy tel. èíslo, které mù¾ete vytoèit nebo ulo¾it.

Pøedat dál: Mù¾ete upravit a pøedat dál zprávu na po¾adované tel. èíslo.
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èas pøijmutí zprávy.

■ Zobrazení ulo¾ené zprávy (Zprávy k odeslání - Menu 2-3) 
Zde mù¾ete zobrazit zprávu, kterou jste ulo¾ili v menu Psát zprávy (Menu 2-1). Stisknu
(Volby) se zobrazí stejné funkce jako v menu Pøijaté zprávy (Menu 2-2), kromì polo¾ek
Chat a Podrobnosti.

■ Obrázkové zprávy (Menu 2-4)
S Va¹ím telefonem mù¾ete pøijímat a posílat textové zprávy obsahující obrázky. Tyto zp
obrázkové zprávy. V telefonu je dostupných nìkolik pøednastavených obrázkových zprá

Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována operátorem sítì nebo p
slu¾eb.

Uvìdomte si, ¾e:

• Ka¾dá obrázková zpráva je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. To znamená, ¾e od
obrázkové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ jedné textové zprávy.

• Proto¾e obrázky jsou ulo¾eny v telefonu, nemù¾ete je zobrazit, pokud pou¾ijete SIM
telefonu.

• Pøijímat a zobrazovat obrázkovou zprávu mohou pouze telefony, které umo¾òují fun
obrázkových zpráv.



t) mù¾ete zprávu 
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• Pro okam¾ité zobrazení zprávy stisknìte  (Ukázat). Stisknutím  (Ulo¾i
ulo¾it nebo ji dvojím stisknutím  vymazat.

• Pro zobrazení zprávy z tohoto menu pozdìji: Ulo¾te zprávu stisknutím  a po

Zobrazujete-li zprávu v tomto menu
Stisknutím  (Volby) se zobrazí stejné funkce jako v menu Pøijaté zprávy (Men
polo¾ek Odpovìdìt a Chat. 

Pomocí funkce Upravit text mù¾ete upravit textovou èást zprávy a pozdìji ji odesl
odeslání textové zprávy (Menu 2-1) na stranì 56.

Odeslání obrázkové zprávy
1. V menu Obrázkové zprávy vyhledejte obrázkovou zprávu a stisknìte  (Uká

2. Odpovídá-li zobrazený obrázek Va¹im po¾adavkùm, stisknìte  (Volby), vyh
Upravit text a stisknìte  (Zvolit).

Chcete-li pou¾ít jiný obrázek, stisknìte  a zopakujte krok 1.

3. Napi¹te zprávu. 

Pro zobrazení celé zprávy pøed jejím odesláním stisknìte  (Volby), zvolte N
 (OK).

4. Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Poslat a stisknìte  (OK).
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Vá¹ telefon nabízí nìkteré pøednastavené zprávy (’¹ablony’), které mù¾ete pou¾ít pøi psa
V tomto menu mù¾ete zobrazit, upravit a vymazat ¹ablony.

Vyhledejte po¾adovanou ¹ablonu a stisknìte  (Èíst).

Pøi zobrazené ¹ablonì stisknìte  (Volby) a poté zvolte, zda ji chcete upravit nebo v

Jestli¾e pøi upravování ¹ablony stisknete  (Volby), zobrazí se dal¹í funkce, jako nap
Ulo¾it ¹ablonu.

Novou ¹ablonu mù¾ete vytvoøit z ji¾ napsaného textu zvolením jedné z prázdných ¹ablo
seznamu.

■ Smajlíci (Menu 2-6)
Pomocí této funkce mù¾ete upravovat smajlíky, jako napø. ":-)", které mù¾ete pou¾ít pøi
nebo odpovìdi na zprávu.

Vyhledejte po¾adovaný smajlík a stisknìte  (Upravit). Smajlíkem mù¾e být jakýkoli
Informace o upravování, viz Psaní a odeslání textové zprávy (Menu 2-1) na stranì 56.

■ Nastavení zpráv (Menu 2-7)
Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifické pro ka¾dou skupi
(tzv. "soubor") a nastavení bì¾ná pro v¹echny textové zprávy.



 zprávu jako fax 
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Soubor je souhrn nastavení potøebných pro odeslání textové a obrázkové zprávy.

Pokud je tato slu¾ba podporována operátorem, mù¾ete napøíklad odeslat textovou
pouhým zvolením souboru, ve kterém je nadefinováno nastavení pro faxový pøeno

Ka¾dý soubor má vlastní dílèí menu, kde mù¾ete mìnit ní¾e uvedená nastavení.

Èíslo støediska zpráv
Mù¾ete ulo¾it tel. èíslo støediska zpráv, které je pou¾ito pro odeslání textových a o
Toto èíslo obdr¾íte u Va¹eho operátora. 

Zadejte tel. èíslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu, pøípadnì upravte existu
 (OK).

Zprávy odeslány jako
Mù¾ete odeslat po¾adavek do sítì, aby zkonvertovala Va¹i zprávu ve formátu Text 
Fax nebo Paging (sí»ová slu¾ba).

Pro pøijetí zkonvertované zprávy musí mít pøíjemce odpovídající vybavení, napøíkla

Platnost zprávy
Mù¾ete nastavit dobu, po kterou jsou textové zprávy ulo¾eny ve støedisku zpráv (sí

1. Celkový poèet souborù závisí na poètu nabízeném Va¹í SIM kartou.
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Nastavení v tomto dílèím menu je pou¾ito pro v¹echny odesílané textové zprávy, bez oh
soubor.

Výpisy doruèených zpráv
Mù¾ete odeslat po¾adavek do sítì, aby Vám zasílala výpisy o doruèení textových zpráv 

Odpovìï pøes toté¾ støedisko
Je-li tato funkce zapnutá, mù¾e Vám pøíjemce Va¹í textové zprávy poslat odpovìï pøes 
zpráv, pøes které byla odeslána pùvodní zpráva (sí»ová slu¾ba).

Podpora znakù
Je-li tato funkce podporována sítí a je-li zvolena volba Unicode, mù¾ete na kompatibiln
odeslat zprávy, které obsahují speciální znaky (jako napøiklad ñ) u¾ívané v románských 
jazycích nebo znaky ruského jazyka.

■ Informace sítì (Menu 2-8)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøíjem zpráv rùzného zamìøení (napøíklad zprávy o poèasí 
situaci) od operátora. 

Informace o dostupných tématech a odpovídajících èíslech témat získáte u operátora. 

Zvolíte-li Zapnout, budete pøijímat zprávy z aktivních témat. Pøehled témat nastavuje 
pøíjem seznamu dostupných témat ze sítì.

1. Èíslo tohoto menu závisí na poètu dostupných souborù. V této pøíruèce pøedpokládáme, ¾e je dostupný p
soubor.
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seznamu téma nebo upravit èi vymazat existující téma ze seznamu. 

Po zvolení Jazyk mù¾ete zvolit jazyk zpráv. Budou zobrazovány zprávy pouze ve zv

■ Èíslo hlasové schránky (Menu 2-9)
V hlasové schránce mù¾e volající zanechat zprávy, které si mù¾ete poslechnout po

V tomto menu mù¾ete ulo¾it tel. èíslo Va¹í hlasové schránky. Zadejte èíslo (získáte
stisknìte  (OK).

Upozoròujeme, ¾e toto menu nemusí být zobrazeno, pokud bylo èíslo hlasové schrá
karty Va¹ím operátorem sítì.

Ka¾dá telefonní linka mù¾e mít své vlastní èíslo hlasové schránky (viz Linka v provo

Informace o poslechu hlasových zpráv, viz stranu 36.

Informace o pøesmìrování pøíchozích hovorù do hlasové schránky, viz stranu 84.

■ Editor pøíkazù slu¾by (Menu 2-10)
Va¹emu operátorovi mù¾ete poslat zprávu vy¾ádání slu¾by. Zadejte po¾adované zn
mezi psaním èísel a písmen podr¾te stisknuté tlaèítko . Pro odeslání po¾adavk
(Odeslat).
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Pomocí funkce Chat mù¾ete konverzovat s ostatními prostøednictvím textových 
zpráv.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte 
Chat a stisknìte  (Zvolit).

■ Zahájení chatu
Funkci chatu mù¾ete spustit buï z tohoto menu nebo zvolením volby Chat, kterou mát
ètení pøijaté zprávy po stisknutí tlaèítka  (Volby).

1. Zahájíte-li chatování z tohoto menu, zadejte tel. èíslo druhé osoby nebo jej vyvolejte
(viz Volání s pomocí telefonního seznamu na stranì 33) a stisknìte  (OK).

Pokud jste ji¾ se stejnou osobou chatovali, zobrazí se posledních 500 znakù pøedcho

2. Zadejte své jméno k chatu (viz Psaní textu na stranì 39), které chcete v chatu pou¾ít
 (OK).

3. Napi¹te svou zprávu stejným zpùsobem jako normální textovou zprávu, stisknìte 
odeslání zprávy zvolte Poslat. 

Stisknutí tlaèítka  (Volby) umo¾òuje pøístup ke stejným funkcím jako pøi psaní t
kromì Ulo¾it a Poslat mnoha. Dále volba Prùbìh chatu zobrazí v prùbìhu aktuálníh
v¹echny odeslané zprávy (oznaèené "<" a Va¹ím jménem k chatu) a pøijaté zprávy (o
jménem k chatu druhé osoby). Volba Jméno k chatu umo¾ní upravit Va¹e jméno k ch
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3) 4. Obdr¾íte-li odpovìï od druhé osoby, je zpráva s odpovìdí zobrazena nad Vámi 
Stisknutím  (OK) vyma¾te displej, napi¹te svou zprávu a ode¹lete ji stisknu
zvolením Poslat. Tento postup opakujte pro ostatní zprávy chatu.

Zprávy pøijaté v prùbìhu chatu nejsou ukládány v menu Pøijaté zprávy.
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V menu Výpis volání máte pøístup k telefonem automaticky zaregistrovaným tel. 
èíslùm.

Dále mù¾ete zobrazit pøibli¾nou dobu a cenu Va¹ich hovorù a spravovat kreditní 
jednotky Va¹í pøedplacené SIM karty.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte polo
volání a stisknìte  (Zvolit).

Volby v menu 4-1 a¾ 4-3

Pomocí voleb, které se zobrazí po stisknutí tlaèítka  (Volby), mù¾ete

• upravit, zobrazit nebo vytoèit zaregistrované tel. èíslo

• zobrazit dobu trvání hovoru

• ulo¾it tel. èíslo do telefonního seznamu

• vymazat tel. èíslo ze seznamu výpisu volání (ne z telefonního seznamu)

• poslat textovou zprávu volajícímu (Poslat SMS).

Informace o tel. èíslech nepøijatých a pøijatých hovorù

Telefon registruje nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e:

• sí» umo¾òuje zobrazení tel. èísla volajícího volanému

• telefon je zapnutý a nachází se v oblasti s pokrytím slu¾bami sítì
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4) ■ Nepøijaté hovory (Menu 4-1)
Tato funkce zobrazí posledních 10 tel. èísel, ze kterých k Vám bylo neúspì¹nì volán

Tip: Tato èísla mù¾ete zobrazit dále v pøípadì, ¾e je na displeji zobrazeno u
nepøijatý hovor, stisknutím tlaèítka  (Seznam). Zobrazena jsou i døíve
èísla.

■ Pøijaté hovory (Menu 4-2)
Tato funkce zobrazí posledních 10 tel. èísel, ze kterých jste pøijali hovor (sí»ová slu

■ Volaná èísla (Menu 4-3)
Tato funkce zobrazí posledních 20 tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli vyto

■ Vymazat vybrané hovory (Menu 4-4)
Pomocí této funkce mù¾ete vymazat v¹echna tel. èísla a jména z menu 4-1 a¾ 4-3

Tato tel. èísla jsou vymazána i v následujících pøípadech:

• Pokud zapnete telefon se SIM kartou, která nepatøí mezi posledních pìt karet p
v telefonu.

• Zmìníte-li nastavení v menu Úroveò zabezpeèení (viz strana 82).

■ Ukázat délku hovorù (Menu 4-5)
Pomocí této funkce mù¾ete zobrazit pøibli¾nou dobu Va¹ich odchozích a pøíchozíc
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operaci je vy¾adován bezpeènostní kód (viz Pøístupové kódy na stranì 115). Výmìna SIM
nezpùsobí vymazání mìøièù hovorù.

Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù, uvedená na faktuøe od provozovatele
slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, atd.

■ Ukázat cenu hovoru (Menu 4-6)
Pomocí této sí»ové slu¾by mù¾ete zobrazit pøibli¾nou cenu posledního nebo v¹ech hovo

Ceny jsou zobrazovány v jednotkách urèených ve funkci Ukázat cenu hovoru v (Menu 4

Ceny hovorù jsou zobrazeny pro ka¾dou SIM kartu zvlá¹».

Poznámka: Skuteèná èástka, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových slu
li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

■ Nastavení ceny hovoru (Menu 4-7)

Limit ceny hovoru
Ceny hovorù mù¾ete omezit na urèitou hodnotu jednotek nebo penì¾ní mìny (sí»ová sl

Placené hovory mù¾ete provádìt nebo pøijímat a¾ do vyèerpání specifikovaného limitu 
V pohotovostním re¾imu je na displeji uveden poèet zbývajících jednotek.

Pro nastavení limitu mù¾e být vy¾adován PIN2 kód (viz Pøístupové kódy na stranì 115).

Uvìdomte si, ¾e je-li limit jednotek nebo penì¾ní mìny vyèerpán, mù¾ete provádìt pou
èíslo tísòového volání 112.



enì¾ní mìnì. 

nì 115).

 stisknìte  (OK).
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4) Ukázat cenu hovoru v
Telefon mù¾e zobrazovat zbývající dobu hovoru v jednotkách nebo v po¾adované p
Informace o cenách jednotek získáte u operátora.

Pro otevøení této funkce mù¾e být vy¾adován PIN2 kód (viz Pøístupové kódy na stra

Zvolíte-li Mìna, zadejte cenu jednotky, stisknìte  (OK), zadejte název mìny a

■ Pøedplacený kredit (Menu 4-8)
V tomto menu mù¾ete zobrazit a zmìnit nastavení, která se vztahují k pøedplacený
(sí»ová slu¾ba). Pøi pou¾ívání pøedplacené SIM karty mù¾ete hovory provádìt pouz
SIM kartì dostateèný poèet kreditních jednotek.

Pomocí funkce Zobrazit údaje o kreditu mù¾ete nastavit, aby telefon v pohotovos
zobrazoval zbývající poèet kreditních jednotek.

Dostupný kredit zobrazuje mno¾ství zbývajících kreditních jednotek.

Cena poslední události zobrazí informace o posledním hovoru.

Stav doplnìní zobrazí informace o kreditních jednotkách a dále èas a datum posle
kreditních jednotek. Po stisknutí  (Dal¹í) se zobrazí datum propadnutí kreditn
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V menu Volba tónù mù¾ete upravit nastavení zvoleného profilu. Pomocí funkce 
Skladatel mù¾ete vytvoøit vlastní vyzvánìcí tóny.

Viz dále Profily (Menu 12) na stranì 98 a Pøizpùsobení tónù telefonu jedním 
nastavením na stranì 38.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte polo
a stisknìte  (Zvolit).

■ Vyzvánìcí tón (Menu 5-1)
Nastavuje vyzvánìcí tón pro hlasové hovory. Vyhledejte po¾adovaný tón a stisknìte 
které jste pøijali nebo které jste sami vytvoøili, mù¾ete najít na konci seznamu tónù.

■ Hlasitost vyzvánìní (Menu 5-2)
Nastavuje hlasitost pro vyzvánìní a pro tóny ohlá¹ení zprávy. Vyhledejte po¾adovanou 
hlasitosti a stisknìte  (OK).

■ Ohlá¹ení pøíchozího hovoru (Menu 5-3)
Definuje zpùsob, kterým telefon upozoròuje na pøíchozí hlasové hovory. Zde jsou dostu
Normální, Vzrùstající, 1x zazvonit, 1 pípnutí a Vypnuto.

Je-li zvoleno Vypnuto, jsou v¹echny tóny telefonu zti¹eny a na displeji je zobrazena iko



 tónù.

e pøístroj tam, kde je 
rferencí a jiného 

èuje notu d 

no teèkou za délkou 

ta. Výchozí hodnota 

u (napø. e1).

ato volba není 
72 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 

Vo
lb

a 
tó

nù
 (

M
en

u 
5) ■ Skladatel (Menu 5-4)

Mù¾ete vytvoøit vlastní vyzvánìcí tón. Vlastní tóny jsou uvedeny na konci seznamu

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejt
pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inte
nebezpeèí.

Vytvoøení nového vyzvánìcího tónu
1. Vyhledejte tón, který chcete upravit, a stisknìte  (Zvolit).

2. Zadejte po¾adované noty. Napøíklad stisknutím  vlo¾íte notu f 
(zobrazeno jako f). Po ka¾dém zadání noty zazní její tón (nejsou-li vypnuty 
tóny telefonu).

3. Nastavení vlastností noty:

• Délka noty:  zkracuje (-) a  prodlu¾uje (+) délku noty nebo 
pomlky. Výchozí délka je 1/4. Délka je zobrazena pøed notou, napø. 16d ozna
s trváním 1/16.

Podr¾ení stisknutého tlaèítka noty prodlu¾uje notu o polovinu. To je indiková
noty, napø. 8.a.

• Pomlka:  vlo¾í pomlku (mezeru) stejného trvání jako byla pøedchozí no
pomlky je ètvrt doby (1/4). Pomlka je indikována znakem -.

• Oktáva:  nastavuje oktávu pro nové noty. Oktáva je zobrazena za noto

• Køí¾ek:  zvy¹uje notu o pùltón (je indikováno # pøed notou), napø. #f. T
dostupná pro noty e a b.
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4. Postup úpravy not:
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 zmìny vliv na 
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• Tlaèítky  a  pohybujete kurzorem doprava nebo doleva.

•  vyma¾e notu nebo pomlku nalevo od kurzoru.

5. Po dokonèení tónu stisknìte  (Volby), vyberte jednu z ní¾e uvedených funkcí a s
(OK).

Zahrát: Pøehraje noty.

Ulo¾it: Mù¾ete zadat název tónu a pøidat jej na konec seznamu vyzvánìcích tónù.

Tempo: Mù¾ete zvolit po¾adované tempo tónu (v taktech za minutu).

Mazat displej: Vyma¾e v¹echny noty z displeje.

Ukonèit: Mù¾ete ukonèit menu Skladatel.

Pøíklad: Následuje pøíklad vyzvánìcího tónu. Zadejte noty a pøehrajte je vý¹e uvedeným
Zmìòte nìkteré charakteristiky tónu (noty, oktávu, délku, atd.) a zji¹»ujte, jaký mají tyto
tón.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-
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Po¹le-li Vám nìkdo vyzvánìcí tón, usly¹íte tón upozornìní na zprávu a na displeji s
odpovídající text.

Pro pøehrání, ulo¾ení nebo vymazání tónu stisknìte  (Volby), vyhledejte po¾ad
stisknìte  (OK).

■ Tón ohlá¹ení zprávy (Menu 5-5)
Nastavuje upozoròování na pøíchozí textové zprávy. Vyhledejte po¾adovanou úrov
stisknìte  (OK).

■ Tóny kláves (Menu 5-6) 
Nastavuje hlasitost tónù kláves. Vyhledejte po¾adovanou úroveò hlasitosti a stiskn

■ Tóny výstrahy (Menu 5-7) 
Nastavuje telefon, aby vydával tóny výstrahy, napø. je-li baterie pøed úplným vybit
nemá vliv na tóny, které se vztahují k sí»ovým slu¾bám. 

■ Vibrace (Menu 5-8)
Nastavuje telefon, aby pøi pøíchozím hlasovém hovoru nebo pøi pøijetí textové zprá
rovnì¾ nastavit, aby telefon nejprve vibroval a poté vyzvánìl. 

Vibrace nejsou funkèní, pokud je telefon pøipojen k nabíjeèce nebo ke stolní nabíje
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Nastavuje obrázek, který je v pohotovostním re¾imu po urèité prodlevì zobrazen na dis
symbol profilu je mo¾né pou¾ít i animované obrázky.

Zvolte Vypnout, Zapnout (je zobrazen døíve zvolený symbol profilu), Prodleva nebo Sym
stisknìte  (OK).

Zvolíte-li Symbol profilu, zobrazí se aktuálnì zvolený obrázek symbolu profilu. Chcete-
vyhledejte po¾adovaný obrázek a stisknìte  (Pou¾ít). Jestli¾e zvolíte Prodleva, vyhl
po¾adovanou dobu a stisknìte  (OK).

Pøi pou¾ití animovaného obrázku je vy¾adováno vìt¹í mno¾ství energie, tak¾e se zkracuj
telefonu. Informace o zavedení animovaných obrázkù, viz funkce Ukázat obr. v Procház
slu¾by WAP na stranì 108.
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V menu Nastavení mù¾ete provádìt 

• nastavení hovorù (Menu 6-1)

• nastavení telefonu (Menu 6-2)

• nastavení zabezpeèení (Menu 6-3)

Pomocí funkce Obnovit standardní nastavení (Menu 6-4) mù¾ete vrátit nastaven
hodnoty. 

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte
a stisknìte  (Zvolit).

■ Nastavení hovorù (Menu 6-1)

Automatická volba
Je-li tato funkce zapnuta, pokusí se telefon po neúspì¹ném navázání hovoru a¾ de
hovoru.

Zrychlená volba
Je-li tato funkce zapnutá, mù¾ete volat tel. èísla a jména pøiøazená tlaèítkùm zryc

 podr¾ením stisknutého odpovídajícího tlaèítka.

Podr¾ení stisknutého tlaèítka  volá Va¹i hlasovou schránku.
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Je-li tato funkce aktivována, sí» Vás upozoròuje na nový pøíchozí hovor i v pøípadì, ¾e ji
provádíte. Viz Pøijmutí nového hovoru v prùbìhu hovoru na stranì 35.

Odeslat Va¹e èíslo
Pomocí této sí»ové slu¾by mù¾ete nastavit, zda se má (Zapnout), nebo nemá (Vypnout)
tel. èíslo volané osobì. Zvolíte-li Nastaveno sítí, je pou¾ito nastavení, na kterém jste se
s operátorem.

Linka v provozu
Telefon je mo¾né pou¾ít se SIM kartou, která podporuje dvì pøedplacená tel. èísla, tj. dv
linky. Jedná se o sí»ovou slu¾bu.

V tomto menu mù¾ete zvolit po¾adovanou tel. linku (1 nebo 2) pro provádìní hovorù ne
volbu linky. Hovory je mo¾né pøijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Zvolíte-li linku 2, ale nemáte tuto sí»ovou slu¾bu objednánu, nemù¾ete hovory provádì
linky 2 je v pohotovostním re¾imu v levém horním rohu displeje zobrazen symbol 2.

Pro umo¾nìní nebo zabránìní volby linky je vy¾adován PIN2 kód.

Tip: V pohotovostním re¾imu mù¾ete linky pøepínat podr¾ením stisknutého tla
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Telefon je mo¾né nastavit tak, aby pøijal hovor po prvním zazvonìní. 

Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je telefon pøipojen k soupravì do v
k headsetu HDC-5. Pøi pou¾ívání soupravy do vozidla mù¾ete zjistit, ¾e nìkteré zás
cigaret nejsou pøi vypnutém zapalování napájeny.

Tato funkce není aktivní, pokud jsou tóny telefonu nastaveny na Vypnuto.

■ Nastavení telefonu (Menu 6-2)

Jazyk
Mù¾ete zvolit jazyk, ve kterém jsou zobrazovány texty na displeji. 

Je-li zvolena volba Automaticky, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartì.

Toto nastavení rovnì¾ urèuje, které znaky jsou dostupné pøi psaní textu, napøíklad j
zpráv.

Informace o buòce
Pomocí této sí»ové slu¾by mù¾ete telefon nastavit tak, aby indikoval pøípad, kdy je
síti, provozované na základì technologie MCN (Micro Cellular Network) (sí»ová slu
sítích mohou být místní hovory levnìj¹í ne¾ ostatní.

Pozdrav
Mù¾ete napsat zprávu, která se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.
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Telefon mù¾ete nastavit tak, aby automaticky volil jednu z celulárních sítí, dostupných 
(výchozí nastavení) nebo mù¾ete po¾adovanou sí» zvolit ruènì ze seznamu sítí.

Pøi ruèní volbì sítì musí mít zvolená sí» dohodu o roamingu s domovskou sítí (tj. s operá
SIM kartu pou¾íváte v telefonu). Jinak se zobrazí text Není pøístup.

Telefon zùstává v ruèním re¾imu, dokud není zvolen automatický re¾im nebo není do te
jiná SIM karta.

Osvìtlení
Mù¾ete zapnout nebo vypnout osvìtlení displeje a klávesnice. Toto nastavení je dostup
je telefon pøipojen k soupravì do vozidla PPH-1.

Potvrdit funkce slu¾eb SIM
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby zobrazoval (Potvrdit) nebo nezobrazoval (Nepotvrdit)
zprávy pøi pou¾ívání slu¾eb SIM karty. Viz rovnì¾ Slu¾by SIM karty (Menu 14) na stranì

■ Nastavení zabezpeèení (Menu 6-3)
Telefon je vybaven v¹estranným bezpeènostním systémem, který zabraòuje neoprávnìn
telefonu a SIM karty.
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Telefon mù¾ete nastavit tak, aby vy¾adoval PIN kód SIM karty pøi ka¾dém zapnutí 
funkci je vy¾adován PIN kód. Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 115.

Nìkteré SIM karty neumo¾òují vypnutí vy¾adování PIN kódu.

Slu¾ba blokování hovorù
Pomocí této sí»ové slu¾by mù¾ete omezit volané a pøijímané hovory Va¹ím telefone
vy¾adováno heslo pro blokování, které obdr¾íte u operátora.

1. Vyberte jeden z následujících re¾imù blokování hovorù:

Odchozí hovory: Není mo¾né provádìt odchozí hovory.

Mezinárodní hovory: Hovory není mo¾né provádìt z domovské zemì do zahran

Mezinárodní kromì vlastní zemì: Ze zahranièí nemù¾ete volat jinam ne¾ do do

Pøíchozí hovory: Není mo¾né pøijímat hovory.

Pøíchozí hovory v zahranièí: V zahranièí není mo¾né pøijímat hovory.

Zru¹it v¹echna blokování: Hovory je mo¾né pøijímat i volat bez omezení. Po zv
nebude následující krok dostupný.

2. Zapnìte blokování hovorù (Aktivovat) nebo jej vypnìte (Zru¹it). Zvolením polo
zkontrolovat typy blokovaných hovorù.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování hovorù, je v nìkterých sítích m
volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòový
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Umo¾òuje-li tuto funkci SIM karta, mù¾ete odchozí hovory omezit na zvolená tel. èísla.
je vy¾adován PIN2 kód (viz Pøístupové kódy na stranì 115).

Je-li tato funkce zapnutá, mù¾ete volat pouze tel. èísla, která jsou obsa¾ena v seznamu
èísel nebo která zaèínají stejnou èíslicí (èíslicemi), jako tel. èíslo v seznamu.

Ve funkci Èísla mù¾ete zkontrolovat tel. èísla (Hledat), pøidat nová èísla do seznamu (P
nebo vymazat seznam (Vymazat v¹e).

Ve funkci Hledat mù¾ete upravit, vymazat nebo vytoèit zobrazené tel. èíslo po stisknutí
zvolení po¾adované funkce.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce volby povolených èísel, je v nìkterých sítích m
volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových vo

Uzavøená skupina
V této sí»ové slu¾bì mù¾ete urèit skupinu osob, kterým mù¾ete volat a které mohou vol

Volba Standardní obnovuje nastavení telefonu pro pou¾ití skupiny, na které se vlastník
dohodl s operátorem.

Pro zapnutí této funkce je vy¾adováno registraèní èíslo po¾adované skupiny. Kontaktuj

Po zvolení uzavøené skupiny je v pohotovostním re¾imu na displeji zobrazen indikátor 
èíslo nastavené skupiny.

Poznámka: Je-li zapnuto volání do uzavøené skupiny, je v nìkterých sítích mo¾
volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových vo
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Telefon mù¾ete nastavit tak, aby pøi vlo¾ení nové SIM karty do telefonu vy¾adoval 
bezpeènostního kódu (volba Telefon) nebo kdy¾ zvolíte vnitøní pamì» telefonu (Pa

(Termín “nová SIM karta” zde znamená kartu, které nepatøí mezi pìt posledních ka
v telefonu.)

Pro tuto funkci je vy¾adován bezpeènostní kód (viz Pøístupové kódy na stranì 115)

Upozoròujeme, ¾e po zmìnì tohoto nastavení budou vymazána èísla v menu 4-1 a

Viz Bezpeènostní kód na stranì 17, Zapnutí a vypnutí telefonu na stranì 28, Volba
jmen a tel. èísel (Volba pamìti) na stranì 51, a Pøístupové kódy na stranì 115.

Zmìnit pøístupové kódy
Mù¾ete zmìnit následující pøístupové kódy: bezpeènostní kód, PIN kód, PIN2 kód a
Tyto kódy mohou obsahovat pouze èíslice 0 a¾ 9. 

Telefon nejprve vyzve k zadání aktuálního kódu a poté dvakrát k zadání nového kó

Poznámka: Nepou¾ívejte pøístupové kódy podobné èíslùm tísòového volá
112. Pøedejdete tak nechtìnému vytáèení èísel tísòového volání.



83ed. 

N
as

ta
ve

ní
 (

M
en

u 
6)■ Obnovit standardní nastavení (Menu 6-4)

¾adován 
©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserv

Nastavení v jednotlivých menu mù¾ete vrátit na pùvodní hodnoty. Pro tuto funkci je vy
bezpeènostní kód.

Tato funkce nemá vliv napøíklad na tyto funkce:

• jména a tel. èísla ulo¾ená v telefonním seznamu

• textové a obrázkové zprávy

• tel. èísla ulo¾ená v menu Výpis volání

• pøesmìrování
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V menu Pøesmìrovat mù¾ete pøesmìrovat pøíchozí hovory do hlasové schránky neb
na jiné tel. èíslo (sí»ová slu¾ba).

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte
polo¾ku Pøesmìrovat a stisknìte  (Zvolit).

■ Volba re¾imu pøesmìrování
1. Vyberte jednu z následujících voleb pøesmìrování a stisknìte  (Zvolit):1

Pøesmìrovat v¹echny hovory

Pøesmìrovat, je-li obsazeno: Hovor je pøesmìrován v pøípadì, ¾e ji¾ provádíte 
hovor odmítnete.

Pøesmìrovat, pokud nepøijímá: Hovor je pøesmìrován, pokud jej nepøijmete.

Pøesmìrovat, je-li mimo dosah: Hovor jsou pøesmìrován, pokud je telefon vypn
mimo oblast pokrytou slu¾bami sítì.

Pøesmìrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá: Hovor je pøesmìrován, pokud je
je obsazený, vypnutý nebo se nachází mimo oblast pokrytou slu¾bami sítì.

Zru¹it v¹echna pøesmìrování: Vypne v¹echna pøesmìrování hovorù. Po zvolení
následující kroky dostupné.

1. Volby pøesmìrování, které nejsou podporovány operátorem sítì, nemusejí být zobrazeny.
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zkontrolovat, zda je volba pøesmìrování zapnuta (Stav) nebo pro pøesmìrování urèit
dostupné pro v¹echny typy pøesmìrování).

3. Zvolíte-li Aktivovat, urèete tel. èíslo, na které budou pøíchozí hovory pøesmìrovány 
schránka nebo jiné tel. èíslo).

Pokud zvolíte Stav, zobrazí se po stisknutí  (Èíslo) tel. èíslo, na které jsou hovor

Po stisknutí tlaèítka  (Podrobnosti), je-li dostupné, a zvolení Prodleva se zobraz
budou hovory pøesmìrovány.

V jednu chvíli mù¾e být aktivních i nìkolik voleb pøesmìrování.

Jsou-li hovory pøesmìrovány, je v pohotovostním re¾imu na displeji zobrazen indikátor

Ka¾dá telefonní linka mù¾e mít vlastní nastavení pøesmìrování. Viz rovnì¾ Linka v prov
na stranì 77. 

Tip: Stisknete-li pøi pøíchozím hovoru tlaèítko  a je pøitom aktivní volba Pøe
obsazeno, hovor se pøesmìruje.
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Telefon nabízí následující hry: Snake II, Space impact, Bantumi, Pairs II a Bumper

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte
polo¾ku Hry a stisknìte  (Zvolit).

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejt
pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inte
nebezpeèí.

■ Zmìna nastavení pro v¹echny hry
1. V menu Hry vyhledejte polo¾ku Nastavení a stisknìte  (Zvolit).

2. Vyhledejte po¾adované nastavení a stisknìte  (Zvolit).

Mù¾ete nastavit zvuky, osvìtlení a vibrace (Chvìní) a ulo¾it èlenské èíslo Club N
pou¾ívat slu¾by klubu Nokia, napøíklad chcete-li odeslat Va¹e nejvy¹¹í dosa¾en
èlenské èíslo. Podrobnìj¹í informace o klubu Nokia a slu¾bách týkajících se her
www.club.nokia.com.

Upozoròujeme, ¾e kdy¾ je funkce Vibrace vypnutá, telefon nevibruje, pøesto¾e j
zapnutá.
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1. V menu Hry vyhledejte polo¾ku Zvolit hru a stisknìte  (Zvolit).

2. Vyhledejte hru, kterou chcete spustit, a stisknìte  (Zvolit).

3. Vyberte jednu z následujících voleb a stisknìte  (Zvolit). U zvolené hry nemusej
v¹echny volby.

• Nová hra: Zahájí novou hru.

• Nej. výsledky: Zobrazí nejvy¹¹í dosa¾ená skóre. Chcete-li odeslat Va¹e skóre na li
v klubu Nokia, vyberte po¾adované skóre a stisknìte  (Odeslat). Skóre je ode
prostøednictvím WAP pøipojení.

• Pokyny: Zobrazí pokyny pro hraní hry. Textem mù¾ete procházet tlaèítky  a 

• Pokraèovat: Obnoví hru, kterou jste zastavili stisknutím  nebo . Zahajte 
libovolného tlaèítka kromì ,  nebo .

• Volby: Mù¾ete upravit nastavení zvolené hry (napø. úroveò obtí¾nosti).
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V menu Hry vyhledejte polo¾ku Slu¾by her a stisknìte  (Zvolit).

Telefon se pokou¹í pøipojit k WAP stránkám slu¾by Club Nokia pomocí aktuálnì ak
nastavení spojení. 

Jestli¾e se pøipojení nepodaøí, zobrazí se chybová zpráva (napøíklad Ovìøit nastave
nebudete mít pøístup ke slu¾bì Club Nokia ze slu¾by WAP, její¾ soubor nastavení s
aktivní. V takovémto pøípadì otevøete menu Slu¾by, aktivujte jiný soubor nastaven
Pøipojení ke slu¾bì WAP na stranì 106) a pokuste se o pøipojení ke slu¾bì Club Nok
funkce Slu¾by her.

Informace o dostupných slu¾bách WAP, jejich cenách a tarifech získáte u operátor
poskytovatele slu¾by WAP.
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Telefon je vybaven kalkulaèkou se ètyømi základními funkcemi, kterou je rovnì¾ mo¾né 
pou¾ít pro orientaèní pøevod mìn.

Tato kalkulaèka má omezenou pøesnost a zvlá¹tì pøi dìlení velkých èísel mù¾e 
docházet k zaokrouhlovacím chybám.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte polo
a stisknìte  (Zvolit).

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte pøís
pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interfere
nebezpeèí.

■ Výpoèet
Pro provedení výpoètu mù¾ete pou¾ít následující tlaèítka:

•  - : Vlo¾í èíslo. Pro zmìnu znaménka stisknìte  (Volby) a zvolte Zmìn

• : Vlo¾í desetinnou èárku.

• : Vyma¾e èíslici nalevo.

• : Stisknìte jednou pro sèítání (zobrazí se + ), dvakrát pro odèítání (zobrazí se - 
násobení (zobrazí se * ) a ètyøikrát pro dìlení (zobrazí se / ). Pøípadnì mù¾ete stiskno
a zvolit po¾adovanou funkci.
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výpoètu podr¾te stisknuté tlaèítko  pro vymazání displeje.

■ Pøevod mìn
1. Nastavení smìnného kursu: 

• Stisknìte  (Volby) a zvolte Smìnný kurs. 

• Zvolte jednu ze zobrazených mo¾ností a stisknìte  (OK). 

Napøíklad, chcete-li konvertovat èeské koruny na francouzské franky, zvolte
cizí.

• Zadejte smìnný kurs a stisknìte tlaèítko  (OK).  vlo¾í desetinnou è

2. Pøevedení mìny:

• Zadejte èástku, kterou chcete pøevádìt.

• Stisknìte  (Volby).

• Vyhledejte polo¾ku V domácí nebo V cizí a stisknìte  (OK). Ve vý¹e uved
zvolili V cizí, proto¾e chcete pøevádìt domácí mìnu (koruny) na zahranièní (
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Pøevod mìny mù¾ete provádìt v pohotovostním re¾imu. Pro pou¾ití této funkce musíte
smìnný kurs v menu Kalkulaèka.

1. Zadejte èástku, kterou chcete pøevádìt na domácí nebo cizí mìnu. Stisknutím  
desetinnou èárku (zobrazí se jako hvìzdièka).

2. Dvakrát stisknìte  nebo . Text nad tlaèítkem  se zmìní z Volat na Pøevés
zmìní na desetinnou èárku.

3. Stisknìte  (Pøevést). 

Do pohotovostního re¾imu se mù¾ete vrátit po stisknutí  (OK).
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 (OK), zadejte 
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Pomocí této funkce mù¾ete ulo¾it krátké textové poznámky spolu s výstra¾ným 
tónem. Pøi dosa¾ení nastaveného data a èasu zaène telefon vyzvánìt.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte
polo¾ku Upomínky a stisknìte  (Zvolit).

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejt
pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inte
nebezpeèí.

■ Pøidání upomínky
1. Vyhledejte polo¾ku Pøidat novou a stisknìte  (Zvolit).

2. Napi¹te poznámku (viz Psaní textu na stranì 39).

3. Je-li poznámka pøipravena, stisknìte  (OK). Zobrazí se následující volby. Vy
po¾adovanou volbu a stisknìte  (OK).

• Výstrahu zap.: Nastavuje výstrahu k poznámce. Zadejte datum a stisknìte 
èas a stisknìte  (OK).

• Výstrahu vyp.: Pro poznámku není urèena ¾ádná výstraha.
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1. Vyhledejte polo¾ku Ukázat v¹e a stisknìte  (Zvolit).

2. Vyberte po¾adovanou poznámku. Po stisknutí tlaèítka  (Volby) jsou dostupné n

• Smazat: Vyma¾e poznámku.

• Upravit: Umo¾òuje upravit poznámku, datum a èas výstrahy.

• Poslat: Poznámku bez výstrahy mù¾ete poslat jako textovou zprávu (SMS) do ko
telefonu. 

■ Vymazání upomínky
1. Vyhledejte polo¾ku Smazat a stisknìte  (Zvolit).

2. Vyberte jednu z následujících voleb a stisknìte  (OK).

• Postupnì: Vyma¾e upomínky jednotlivì. Vyhledejte upomínku, kterou chcete od
stisknìte (Vymazat).

• V¹echno: Vyma¾e v¹echny upomínky. Stisknutím  (Ano) potvrïte vymazání.

■ Pøi dosa¾ení èasu upomínky
Je-li telefon zapnutý, vyzvání, bliká osvìtlením a na displeji bliká text upomínky. Výstra
zastavit stisknutím tlaèítka . Stisknete-li  (Budit), výstraha se na nìkolik minut

Je-li telefon vypnutý, je upomínka zobrazena po následujícím zapnutí telefonu.
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Telefon je vybaven hodinami, které je rovnì¾ mo¾né pou¾ít jako budík. 

Toto menu obsahuje i funkce pro nastavení èasu, stopky a mìøiè odpoèítávání.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte
stisknìte  (Zvolit).

■ Budík (Menu 11-1)
Telefon je mo¾né nastavit tak, aby vyzvánìl v po¾adovaném èase.

Byl-li budík pøi otevøení této funkce vypnutý, zadejte po¾adovaný èas buzení v hod
stisknìte  (OK). 

Byl-li budík pøi otevøení této funkce zapnutý, zvolte Zapnout pro zmìnu èasu buze
vypnutí budíku.

Pøi dosa¾ení èasu buzení
Telefon vydává výstra¾né tóny zvolené ve funkci Hlasitost vyzvánìní (viz strana 71
na displeji bliká text Buzení!. Výstrahu mù¾ete zastavit stisknutím libovolného tla

Necháte-li telefon vyzvánìt po dobu jedné minuty nebo stisknete-li  (Budit), 
minut pøeru¹í a poté se opìt obnoví.

Nastane-li doba k buzení v okam¾iku, kdy je telefon vypnutý, telefon zaène vyzván
libovolné tlaèítko kromì  (Budit), telefon se dotá¾e, zda jej chcete aktivovat p
Stisknìte  (Ano) pro zaregistrování telefonu do sítì nebo stisknìte  a nech
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kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

■ Nastavení hodin (Menu 11-2)
Mù¾ete nastavit zobrazování nebo nezobrazování hodin na displeji, nastavit správný èa
12-ti nebo 24 hodinový formát èasu. Je-li zobrazování hodin zapnuto, jsou hodiny v po
re¾imu zobrazovány na displeji.

Je-li z telefonu vyjmuta baterie, budete muset èas nastavit znovu.

■ Nastavit datum (Menu 11-3)
Pro vestavìné hodiny mù¾ete nastavit správné datum.

■ Stopky (Menu 11-4)
Stopky je mo¾né pou¾ít pro mìøení èasu, napøíklad v rùzných sportech.

Stopky mìøí s pøesností setiny sekundy. Celková mìøená doba je maximálnì 10 hodin.

Upozoròujeme, ¾e pou¾ívání stopek spotøebovává energii baterie a zkracuje provozní do
provádìní jiných operací s telefonem neponechávejte stopky bì¾et na pozadí.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte pøís
pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interfere
nebezpeèí.



 po stisknutí tlaèítka 
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) 1. Mìøení zahájíte z tohoto menu stisknutím  (Start).

2. Pro získání výsledku stisknìte  (Stop). Pøi zastaveném mìøení èasu mù¾ete
 (Volby) pou¾ít následující funkce. Vyhledejte po¾adovanou funkci a stiskn

Start: Obnoví mìøení èasu od posledního namìøeného èasu.

Vynulovat: Zastaví aktuální mìøení a vynuluje èas.

Konec: Otevøe úvodní obrazovku menu. Chcete-li pokraèovat v mìøení èasu, ot

Chcete-li, aby mìøení èasu probíhalo dál na pozadí, stisknìte dvakrát tlaèítko .
v èinnosti, bliká v pohotovostním re¾imu na displeji indikátor .

■ Mìøiè pro odpoèítávání (Menu 11-5)
Pomocí mìøièe pro odpoèítávání mù¾ete nastavit, aby telefon vyzvánìl po uplynut

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejt
pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inte
nebezpeèí.

Pro nastavení èasu, kdy má telefon vyzvánìt, zadejte èas v hodinách a minutách. S
(Start) spustíte mìøiè pro odpoèítávání. 

Pro zastavení mìøièe nebo úpravu èasu otevøete toto menu, zvolte po¾adovanou fu
 (OK).
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Nastane-li èas výstrahy v dobì, kdy je telefon v pohotovostním re¾imu, telefon vydá tón
bliká odpovídající text. Výstrahu mù¾ete zastavit stisknutím libovolného tlaèítka. Není-
sekund stisknuto ¾ádné tlaèítko, vypne se výstraha automaticky.

■ Autom. úprava data a èasu (Menu 11-6)
Tato sí»ová slu¾ba seøizuje èas hodin v telefonu podle aktuální èasové zóny. 

Zvolíte-li Zapnout, bude aktualizace èasu a datumu probíhat automaticky.

Pokud zvolíte Potvrdit, vyzve telefon pøed provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Zvolíte-li Vypnout, nebude probíhat aktualizace èasu a datumu.



 polo¾ku Profily a 

iz strana 71).
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Tóny telefonu a symboly profilu je mo¾né podle po¾adavkù nastavit zvolením 
po¾adované skupiny nastavení - tzv. "profilu". 

Usnadòuje se tak nastavení telefonu pro rùzné události a prostøedí.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte
stisknìte  (Zvolit).

Snadnou úpravu nastavení zvoleného profilu mù¾ete provést v menu Volba tónù (v

■ Volba pou¾itého profilu
Pro zmìnu profilu, který pou¾ívá Vá¹ telefon, proveïte následující:

• V pohotovostním re¾imu nebo v prùbìhu hovoru: Stisknìte krátce tlaèítko . 
po¾adovaný profil a stisknìte  (OK). 

• V menu Profily vyhledejte po¾adovaný profil, stisknìte  (Zvolit), vyhledejte
a stisknìte  (OK).

Tip: Pro rychlou aktivaci profilu v pohotovostním re¾imu stisknìte  a po
odpovídající po¾adovanému profilu. Napøíklad pro aktivaci profilu Potichu
Pro zmìnu profilu zpìt na Normální stisknìte  a .
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1. V menu Profily vyhledejte profil, jeho¾ nastavení chcete upravit, a stisknìte  (Z
vybírat z následujících profilù:

• Normální: Toto je výchozí nastavení.

• Potichu: Zti¹í v¹echny tóny telefonu. Jsou-li tóny vypnuty, je v pohotovostním re
zobrazen indikátor .

• Diskrétnì: Nastavuje tóny telefonu, aby znìly potichu.

• Hlasitì: Nastavuje tóny telefonu, aby znìly nahlas.

• (prázdný): Tento profil mù¾ete zamìnit na profil, který jste pøijali (napøíklad od o
Informace o dostupnosti profilù a dal¹í informace získáte u operátora nebo posk
profilù.

2. Vyhledejte polo¾ku Pøizpùsobit a stisknìte  (OK).

3. Vyhledejte po¾adované nastavení (viz dále) a stisknìte  (Zvolit).

4. Vyhledejte volbu nastavení a stisknìte  (OK).

■ Nastavení dostupná v profilu

Vyzvánìcí tón
Nastavuje vyzvánìcí tón pro hlasové hovory. Vyhledejte po¾adovaný tón a stisknìte 
které jste pøijali nebo které jste sami vytvoøili, mù¾ete najít na konci seznamu tónù.
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Nastavuje hlasitost pro vyzvánìní a pro tóny ohlá¹ení zprávy. Vyhledejte po¾adova
hlasitosti a stisknìte  (OK).

Ohlá¹ení pøíchozího hovoru
Definuje zpùsob, kterým telefon upozoròuje na pøíchozí hlasové hovory. Zde jsou d
Normální, Vzrùstající, 1x zazvonit, 1 pípnutí a Vypnuto.

Je-li zvoleno Vypnuto, jsou v¹echny tóny telefonu zti¹eny a na displeji je zobrazen

Tón ohlá¹ení zprávy
Nastavuje upozoròování na pøíchozí textové zprávy. Vyhledejte po¾adovanou úrov
stisknìte  (OK).

Tóny kláves
Nastavuje hlasitost tónù kláves. Vyhledejte po¾adovanou úroveò hlasitosti a stiskn

Tóny výstrahy 
Nastavuje telefon, aby vydával tóny výstrahy, napø. je-li baterie pøed úplným vybit
nemá vliv na tóny, které se vztahují k sí»ovým slu¾bám. 
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Nastavuje telefon, aby pøi pøíchozím hlasovém hovoru nebo pøi pøijetí textové zprávy vi
rovnì¾ nastavit, aby telefon nejprve vibroval a poté vyzvánìl. 

Vibrace nejsou funkèní, pokud je telefon pøipojen k nabíjeèce nebo ke stolní nabíjeèce.

Symbol profilu
Nastavuje obrázek, který je v pohotovostním re¾imu po urèité prodlevì zobrazen na dis
vybírat ze stejných obrázkù jako v menu Obrázkové zprávy.

Vyberte Vypnout, Zapnout (je zobrazen døíve zvolený symbol profilu), Prodleva nebo Sy
stisknìte  (OK).

Zvolíte-li Symbol profilu, zobrazí se aktuálnì zvolený obrázek symbolu profilu. Chcete-
vyhledejte po¾adovaný obrázek a stisknìte  (Pou¾ít). Jestli¾e zvolíte Prodleva, vyhl
po¾adovanou dobu a stisknìte  (OK).

Pøi pou¾ití animovaného obrázku je vy¾adováno vìt¹í mno¾ství energie, tak¾e se zkracuj
telefonu.

Pøejmenovat
Mù¾ete zmìnit název profilu. Tato funkce není dostupná pro profil Normální.

Zadejte nový název (viz Psaní textu na stranì 39) a stisknìte  (OK).
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) ■ Pøijmutí profilu (název profilu, vyzvánìcí tón a symbol p
Pøijmete-li profil odeslaný napøíklad z WWW stránky, usly¹íte tón ohlá¹ení zprávy 
zobrazí odpovídající text. Informace o dostupnosti profilù a dal¹í informace získát
poskytovatele profilù.

1. Stisknìte  (Volby) a zvolte Detaily (pro zobrazení detailù profilu), Ulo¾it (p
seznamu profilù) nebo Vyøadit (pro vymazání profilu). 

2. Pokud zvolíte Detaily, vyhledejte po¾adované nastavení (název profilu, vyzvánì
profilu) a stisknìte  pro jeho zobrazení nebo pøehrání.

Jestli¾e zvolíte Ulo¾it, vyhledejte profil, který chcete nahradit novým profilem a
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V tomto menu mù¾ete pou¾ívat mnoho rùzných slu¾eb WAP (Wireless Application 
Protocol), jako jsou bankovnictví, online hry a zábava. Tyto slu¾by jsou specificky 
uzpùsobené pro mobilní telefony a jsou zaji¹»ovány provozovateli slu¾eb WAP.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte po
stisknìte  (Zvolit).

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte pøís
pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interfere
nebezpeèí.

Informace o dostupných slu¾bách WAP, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítì
poskytovatele slu¾by WAP, jeho¾ slu¾bu chcete pou¾ít. U poskytovatele slu¾by získáte r
pro pou¾ívání jejich slu¾eb.

Upozoròujeme, ¾e slu¾by WAP pou¾ívají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-
Bì¾né WWW stránky, které pou¾ívají jazyk HTML (Hyper Text Mark-up language), není 
telefonu zobrazovat.

■ Základní kroky pro otevøení a pou¾ívání slu¾eb WAP
1. Opatøete si nastavení spojení potøebné pro pøipojení ke slu¾bì WAP, kterou chcete p

2. Ulo¾te nastavení spojení.

Viz Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP. Viz rovnì¾ Nastavení vzhledu zob
stránek WAP na stranì 110.
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) 3. Pøipojte se (zavolejte odpovídající tel. èíslo) k dané WAP slu¾bì. Viz Pøipojení ke
stranì 106.

4. Nyní mù¾ete zahájit procházení stránkami slu¾by WAP. Viz Procházení stránka
stranì 108.

5. Ukonèíte-li procházení WAP stránkami, odpojte spojení se slu¾bou WAP. Viz Uk
na stranì 110.

■ Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP
Nastavení spojení mù¾ete získat jako textovou zprávu od operátora sítì nebo prov
nabízejícího slu¾bu WAP, kterou chcete pou¾ít. Podrobnìj¹í informace získáte u op
provozovatele slu¾by. Pøípadnì nav¹tivte stránku klubu Nokia (Club Nokia) na adre
www.club.nokia.com.

Neobdr¾íte-li nastavení v textové zprávì, musíte provést nastavení ruènì. Odpovíd
získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. Nastavení WAP mù¾e být dostu
WWW stránce operátora sítì nebo provozovatele slu¾by.

Ulo¾ení nastavení pøijatého v podobì textové zprávy
Po obdr¾ení nastavení spojení v podobì textové zprávy se na displeji zobrazí text P
slu¾by.

• Ulo¾ení pøijatého nastavení: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Ulo¾it 
(Zvolit).



105ed. 

Sl
u¾

by
 W

AP
 (

Sl
u¾

by
 -

 M
en

u 
13

)• Chcete-li si pøed ulo¾ením nastavení prohlédnout: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku 

 voleb.

ravte v¹echna 

¾ít (teèku 

it).

ít zabezpeèené 
-li se pøesto 

a Vypnout.

chlosti spojení 
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Ukázat a stisknìte  (Zvolit). 

Stisknutím  (Ulo¾it) nastavení ulo¾te nebo se stisknutím  vra»te do seznamu

Ruèní zadání nastavení spojení
Odpovídající nastavení získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by.

1. V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Nastavení a stisknìte  (Zvolit).

2. Po zobrazení dílèího menu Nastavení spojení stisknìte  (Zvolit).

3. Vyhledejte po¾adovaný soubor nastavení spojení a stisknìte  (Volby).

Soubor je souhrn nastavení potøebných pro pøipojení ke slu¾bì WAP.

4. Vyhledejte polo¾ku Upravit a stisknìte  (Zvolit).

5. Procházejte v¹emi následujícími nastaveními a stisknìte  (Zvolit). Postupnì up
po¾adovaná nastavení.
• Domovská str.: Zadejte adresu domovské stránky slu¾by WAP, kterou chcete pou

zadáte stisknutím ), a stisknìte  (OK).

• Typ spojení: Vyberte Trvalé spojení nebo Doèasné spojení a stisknìte  (Zvol

• Zabezpeèení spojení: Vyberte Zapnout nebo Vypnout a stisknìte  (Zvolit).

Je-li zabezpeèení spojení zapnuté, pokou¹í se telefon pøi pou¾ití slu¾by WAP pou¾
spojení. Není-li zabezpeèené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete
spojit i pomocí nezabezpeèeného spojení, musíte nastavit zabezpeèení spojení n

• Nosiè: Vyberte USSD nebo Data a stisknìte  (Zvolit). Informace o cenách, ry
a dal¹í informace získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by.



ítko  (OK).
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) • Kód slu¾by (zobrazeno pøi pou¾ití nosièe USSD): Zadejte kód a stisknìte tlaè

• Èíslo slu¾by (zobrazeno pøi pou¾ití nosièe USSD): Zadejte èíslo slu¾by a stisk
(OK).

• Vytáèené èíslo (zobrazeno pøi pou¾ití nosièe Data): Zadejte èíslo a stisknìte

• Typ autentizace (zobrazeno pøi pou¾ití nosièe Data): Vyberte Zabezpeèený 
stisknìte  (Zvolit).

• Typ datového volání (zobrazeno pøi pou¾ití nosièe Data): Vyberte Analogov
stisknìte  (Zvolit).

• Jméno u¾ivatele (zobrazeno pøi pou¾ití nosièe Data): Zadejte jméno u¾ivate
vlo¾íte teèku) a stisknìte  (OK).

• Heslo (zobrazeno pøi pou¾ití nosièe Data): Zadejte heslo a stisknìte tlaèítko

6. Po upravení v¹ech po¾adovaných nastavení mù¾ete zmìnit název souboru nast
a poté  (Volby), vyhledejte polo¾ku Pøejmenovat a stisknìte  (Zvolit).
stisknìte tlaèítko  (OK).

Nastavení jsou nyní ulo¾ena a mù¾ete se pøipojit ke slu¾bì WAP. Viz Pøipojení k

■ Pøipojení ke slu¾bì WAP
Nejprve aktivujte soubor nastavení slu¾by WAP, kterou chcete pou¾ít.

Chcete-li pou¾ít stejnou slu¾bu WAP (kterou jste pøipojili pomocí volby Domù v m
poslednì, nemusíte nastavení znovu aktivovat.
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1. V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Nastavení a stisknìte  (Zvolit). 

2. Vyhledejte polo¾ku Nastavení spojení a stisknìte  (Zvolit).

3. Vyhledejte odpovídající soubor nastavení a stisknìte  (Volby).

4. Vyhledejte polo¾ku Aktivovat a stisknìte  (Zvolit).

Nyní se mù¾ete pøipojit ke slu¾bì WAP. Proveïte jeden z následujících krokù:

• Otevøete domovskou stránku slu¾by WAP: V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Domù
 (Zvolit). Nebo

• Zvolte zálo¾ku slu¾by WAP: V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Zálo¾ky a stisknìte 
Vyhledejte po¾adovanou zálo¾ku a stisknìte  (Volby). Vyhledejte polo¾ku Jdi na

 (Zvolit).

Zkontrolujte, zda je mo¾né aktuálnì aktivní soubor nastavení pou¾ít s WAP stránkou
zálo¾ka odkazuje. Pokud zálo¾ka nepracuje (v takovém pøípadì mù¾e být zobrazen t
nastavení slu¾by), zmìòte soubor nastavení spojení a zkuste to znovu. Nebo

• Zadejte adresu slu¾by WAP: V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Jdi na adresu a stisk
(Zvolit). Zadejte adresu slu¾by WAP (stisknutím  vlo¾íte speciální znaky) a stisk

Pøed adresu není nutné zadávat prefix "http://", proto¾e bude pøidán automaticky. P
protokol ne¾ http (napøíklad ftp), zadejte odpovídající prefix.
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) ■ Procházení stránkami slu¾by WAP
Po navázání spojení se slu¾bou WAP mù¾ete zahájit procházení WAP stránkami.

Funkce kláves telefonu se mù¾e li¹it pøi pou¾ití rùzných slu¾eb WAP. Postupujte po
textù na displeji. Podrobnìj¹í informace získáte u poskytovatele slu¾by WAP.

Obecná vodítka pro pou¾ití kláves
• Tlaèítka  a  pou¾ijte pro procházení stránkou WAP a zvýraznìní 

po¾adované polo¾ky. Takovou polo¾kou mù¾e být napøíklad podtr¾ený text, 
tzv. ’odkaz’.

• Stisknutím  nebo  zvolte zvýraznìnou polo¾ku.

• Stisknutím  se vrátíte na pøedchozí otevøenou stránku WAP.

• Podr¾ením stisknutého tlaèítka  se odpojíte od slu¾by WAP a odpojíte pøipo

• Tlaèítka  a¾  slou¾í pro zadávání písmen a èísel, tlaèítko  pro zadá
znakù.

• Stisknutím  (Volby) se zobrazí napøíklad následující polo¾ky. Vyhledejte po
stisknìte  (Zvolit). 

Domù: Vrátíte se na domovskou stránku slu¾by WAP.

Znovu zavést: Obnoví naètení stránky WAP.

Volba: Zvolí odkaz nebo jinou zvýraznìnou polo¾ku na stránce WAP.

Zpìt: Vrátí Vás na pøedchozí otevøenou stránku WAP.

Nast. vzhledu: Mù¾ete lámat textové øádky a skrýt obrázky stránky WAP. Podro
naleznete v kapitole Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP na stranì 11
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informace naleznete v kapitole Ulo¾ení a správa zálo¾ek na stranì 110.

Pou¾ít èíslo: Zkopíruje èíslo z aktuální stránky WAP pro ulo¾ení do seznamu nebo vy
hovor. Obsahuje-li stránka WAP nìkolik èísel, mù¾ete vybrat po¾adované èíslo.

Jdi na adresu: Mù¾ete se pøipojit k po¾adované stránce WAP. Zadejte adresu stránk
(stisknutím  vlo¾íte teèku) a stisknìte  (OK).

Uvolnit pamì»: Vyma¾e vyrovnávací pamì» telefonu (viz Vymazání vyrovnávací pam
na stranì 112).

Info o zabezp.: Zobrazí informaci, zda je spojení zabezpeèené.

Konec: Ukonèí procházení stránkami a odpojí hovor.

Ukázat obr.: Mù¾ete procházet obrázky nebo animovanými obrázky, které nemohou
zobrazeny na displeji. Tlaèítky  a  (nebo  a ) procházíte nahoru a dolù

 doleva a doprava. 
Stisknutím  (Volby) otevøete následující volby: Dal¹í obrázek, Pøedchozí obr. ne
obrázek. 
Pomocí volby Ulo¾it obrázek mù¾ete ulo¾it obrázek pro pou¾ití v obrázkových zpráv
symbol profilu. Animované obrázky mù¾ete pou¾ít jako symbol profilu. Je-li ukládan
velký, ne¾ aby jej bylo mo¾né pou¾ít v obrázkové zprávì nebo jako symbol profilu, po
zobrazeným rámeèkem po obrázku a zvolte èást obrázku, kterou chcete ulo¾it. Poté 
(Zvolit). 
Animované obrázky ulo¾ené ze stránek WAP není mo¾né pou¾ít v obrázkových zpráv
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) ■ Ukonèení spojení WAP
Pøi pou¾ívání slu¾by WAP: Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Konec a stisk
Zobrazí-li se text Ukonèit prohlí¾ení?, stisknìte  (Ano).

Telefon ukonèí spojení ke slu¾bì WAP a odpojí hovor.

■ Nastavení vzhledu zobrazování stránek WAP
1. V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Nastavení a stisknìte  (Zvolit). 

2. Vyhledejte polo¾ku Nastavení vzhledu a stisknìte  (Zvolit).

3. Vyberte polo¾ku Pøetáèení textu nebo Ukázat obrázky a stisknìte  (Zvolit

4. Pro Pøetáèení textu zvolte Zapnout nebo Vypnout  a pro Ukázat obrázky zvolt

Je-li Pøetáèení textu nastaveno na Zapnout, text bude zobrazen na následující
celý viditelný na jednom øádku.

Je-li Ukázat obrázky nastaveno na Ne, nebudou zobrazeny ¾ádné obrázky obsa
WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázkù

■ Ulo¾ení a správa zálo¾ek

Není-li spojení ke slu¾bì WAP aktivní
1. V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Zálo¾ky a stisknìte  (Zvolit).

2. Vyhledejte po¾adovanou zálo¾ku a stisknìte  (Volby). 

Chcete-li ulo¾it novou zálo¾ku, zvolte libovolnou zálo¾ku.
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• Pøidat zálo¾ku: Novou zálo¾ku mù¾ete vytvoøit i bez pøipojení ke slu¾bì WAP. Za
stránky WAP a stisknìte  (OK). Zadejte název stránky WAP a stisknìte  

• Jdi na: Provede pøipojení ke stránce WAP, pøiøazené k zálo¾ce.

• Upravit: Mù¾ete upravit zvolenou zálo¾ku.

• Vymazat: Mù¾ete vymazat zvolenou zálo¾ku.

• Poslat zálo¾.: Zvolenou zálo¾ku mù¾ete poslat jako textovou zprávu do jiného te

Je-li spojení ke slu¾bì WAP aktivní
1. Stisknìte  (Volby), vyhledejte polo¾ku Zálo¾ky a stisknìte  (Zvolit).

2. Vyhledejte po¾adovanou zálo¾ku a stisknìte  (Volby). 

Chcete-li ulo¾it novou zálo¾ku, zvolte libovolnou zálo¾ku.

3. Vyberte jednu z vý¹e uvedených voleb a stisknìte  (Zvolit).

Pomocí funkce Ulo¾it zálo¾ku mù¾ete ulo¾it aktuální stránku WAP jako zálo¾ku. Zad
stránky WAP a stisknìte  (OK). Zadejte název stránky WAP a stisknìte  (OK
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) ■ Vymazání vyrovnávací pamìti
Informace nebo slu¾by, kterými jste procházeli, jsou doèasnì ulo¾eny ve vyrovnáva

Jestli¾e jste se pokou¹eli o pøístup nebo jste pou¾ívali slu¾by, pøi kterých bylo vy¾ad
(napøíklad k Va¹emu bankovnímu úètu), vyma¾te po ka¾dém pou¾ití vyrovnávací p

Vymazání vyrovnávací pamìti:

• V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Uvolnit pamì» a stisknìte  (Zvolit).

■ Potvrzení autorizace
Pøi pou¾ívání slu¾eb WAP, jako jsou napøíklad slu¾by bankovnictví, je vy¾adováno p
Pou¾ití certifikátù pomáhá zlep¹it bezpeènost spojení mezi telefonem a branou slu
serverem WAP, v pøípadì, ¾e je volba Zabezpeèení spojení nastaveno na Zapnout.

Pokud WAP podporuje bezpeènostní certifikáty, mù¾ete certifikát zavést ze stránk
mù¾ete certifikát zobrazit a poté ulo¾it nebo vymazat. Ulo¾íte-li jej, je certifikát pø
certifikátù v telefonu.

Mù¾ete si být jisti pouze tím, ¾e WAP brána nebo WAP server bude vy¾adovat ovìø
odpovídajícím certifikátem v telefonu. 

Jestli¾e není mo¾né ovìøit toto¾nost WAP brány nebo WAP serveru, toto¾nost WAP
neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný certifikát, zobrazí se na disple
upozornìní. 
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1. V menu Slu¾by vyhledejte polo¾ku Nastavení a stisknìte  (Zvolit).

2. Vyhledejte polo¾ku Potvrzení zabezpeèení a stisknìte  (Zvolit). 

Ikona zabezpeèení
Je-li pøi WAP pøipojení zobrazena ikona zabezpeèení ( ), je datový pøenos mezi telef
branou nebo WAP serverem (podle nastavení Adresa IP v menu Nastavení spojení) kód
zabezpeèen.

Tato ikona v¹ak neindikuje, ¾e je zabezpeèen datový pøenos mezi branou a serverem s o
(místo, kde je ulo¾en po¾adovaný zdroj). Zabezpeèení datového pøenosu mezi branou a 
s obsahem slu¾by by mìl zajistit provozovatel slu¾by.



 

bsah tohoto menu 

 SIM karty. Viz 

IM karty, tj. 

lání, co¾ mohou být 
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Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu mù¾e doplòkové slu¾by poskytovat Va¹e 
SIM karta. Tyto slu¾by jsou dostupné v tomto menu.

Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte  (Menu), vyhledejte
Menu 14 a stisknìte  (Zvolit).

Toto menu je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e je podporováno SIM kartou. Název a o
závisí na dostupných slu¾bách.

Telefon mù¾ete nastavit pro zobrazování potvrzovacích zpráv pøi pou¾ívání slu¾eb
Potvrdit funkce slu¾eb SIM na stranì 79.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o pou¾ívání slu¾eb SIM získáte u prodejce S
operátora sítì, poskytovatele slu¾eb sítì nebo smluvního prodejce.

Pøístup k tìmto slu¾bám mù¾e vy¾adovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavo
placené slu¾by.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejt
pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inte
nebezpeèí.
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■ Odeslání kmitoè. tónù
Telefon mù¾e odesílat kmitoètové tóny, jejich¾ prostøednictvím komunikuje se záznamn
poèítaèovými telefonními systémy atd.

Normálním zpùsobem zahajte hovor. Stisknìte  a  (Volby) a vyberte Kmitoè. tó
øetìzec kmitoètových tónù nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stisknìte  (O

■ Pøístupové kódy
Pøístupové kódy popsané v této kapitole mù¾ete pou¾ít pro zabránìní neoprávnìného p
a SIM karty.

Pøístupové kódy (mimo kódù PUK a PUK2) je mo¾né zmìnit ve funkci Zmìnit pøístupové
strana 82).

Bezpeènostní kód
Bezpeènostní kód je mo¾né pou¾ít k zabezpeèení telefonu pøed neoprávnìným pou¾itím
zabezpeèení na stranì 82). 

Výchozí nastavení pro tento kód je 12345. Zmìòte kód (viz Zmìnit pøístupové kódy na s
nastavte vy¾adování bezpeènostního kódu telefonem (viz Úroveò zabezpeèení na stran

Kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu.
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PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu pøed neoprávnìným po
je obyèejnì dodáván se SIM kartou.

Je-li aktivováno vy¾adování kódu PIN, je kód vy¾adován pøi ka¾dém zapnutí telefonu (vi
kód PIN na stranì 80).

Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, bude SIM karta blokována. Zadejte PUK k
tlaèítko  (OK). Zadejte nový PIN kód a stisknìte tlaèítko  (OK). Zadejte nový kó
stisknìte tlaèítko  (OK).

PIN2 kód
PIN2 kód, dodaný s nìkterými SIM kartami, je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí
poèítadla cen hovorù. Tyto funkce jsou dostupné pouze v pøípadì, ¾e je podporuje SIM k

Zadáte-li nesprávný PIN2 kód tøikrát za sebou, postupujte stejnì jako u PIN kódu, ale zd
kód.

PUK kód
PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného P
kód mù¾e být dodán spolu se SIM kartou. Není-li, po¾ádejte o nìj provozovatele slu¾by
kontaktujte operátora.

PUK2 kód
PUK2 kód, dodávaný s nìkterými SIM kartami, je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného 
Ztratíte-li kód, kontaktujte operátora.
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Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù (viz stran
obdr¾íte u Va¹eho operátora.

■ Informace o bateriích
Telefon je vybaven baterií, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet.

Funkènost a ¾ivotnost baterie je ovlivnìna zejména zacházením s baterií. Peèujte o
následující pokyny.

Nabíjení a vybíjení baterie
• Plného výkonu nové baterie je dosa¾eno a¾ po dvou nebo tøech cyklech úplného

baterie! 

• Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita (øádovì stovky nabití), po urèitém
tøeba vymìnit. Pokud se èas, po který je pøístroj v provozu (doba, po kterou hov
pøístroj v pohotovosti), výraznì zkrátí, je tøeba zakoupit novou baterii.

• Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze sch
nabíjeèkami.

• Není-li nabíjeèka pou¾ívána, odpojte ji od sítì. Neponechávejte baterii pøipojen
del¹í ne¾ týden; pøebíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie p
pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

• Z dùvodu zlep¹ení výkonu baterii NiMH obèas vybijte ponecháním telefonu v za
dokud se sám nevypne. Nepokou¹ejte se baterii vybíjet jiným zpùsobem.
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zahøát na provozní teplotu.

• Blí¾í-li se úplné vybití baterie a zùstává energie pouze na nìkolik minut hovoru, zazn
a na displeji se krátce zobrazí text Baterie je vybitá. Nezbývá-li ji¾ v baterii ¾ádná en
provádìní hovoru, zobrazí se na displeji text Vybitá baterie, zazní výstra¾ný tón a te
vypne.

Pou¾ívání baterií
• Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu.

• Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou èi opotøebovanou baterii nebo nabíjeèku.

• Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt (mi
nebo pero) zpùsobí pøímé spojení pólù + a - baterie (kovové prou¾ky na zadní stranì
napøíklad kdy¾ náhradní baterii pøená¹íte v kapse nebo ta¹ce. Zkratování baterie mù
baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil. 

• Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném voze v
v zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se pokuste baterii uchovat v teplotní
a¾ 25°C (59°F a¾ 77°F). Telefon s horkou nebo chladnou baterií mù¾e krátkodobì pøe
pøesto¾e je baterie zcela nabitá.

Výkon baterií NiMH je èásteènì omezen pøi teplotách pod -10°C (14°F). Výkon bater
èásteènì omezen pøi teplotách pod -0°C (32°F).

• Nevhazujte baterie do ohnì!

Baterie musí být recyklovány nebo likvidovány v souladu s místním naøízením
vyvá¾eny na veøejnou skládku!
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a Péèe a údr¾ba

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporuèení v
podmínky pro firemní záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let. Pøi pou¾ívání telefonu, baterie
libovolného pøíslu¹enství:

• Udr¾ujte pøístroj a v¹echny jeho doplòky mimo dosah malých dìtí.

• Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. Srá¾ky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které z
elektrických obvodù.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kozen
souèástí.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízen
deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitø sr
po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít. Neodborné zacházení mù¾e pøístroj po¹kodit.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné zacház
vnitøní elektronické obvody. 

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èistící prostøedky. Otí
hadrem navlhèeným v mýdlové vodì.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a omezit jeho sprá

• V pøípadì, ¾e telefon, baterie, nabíjeèka nebo jiné pøíslu¹enství nepracují správnì, obra»te
kvalifikované servisní støedisko. Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti i 
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■ Bezpeènost silnièního provozu
S pøístrojem dr¾eným v ruce bìhem jízdy vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve zaparku
Telefon odkládejte do dr¾áku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by 
nehodì nebo prudkém zabrzdìní uvolnit.

Pou¾ívání vyzvánìcího signálu k ovládání svìtel a houkaèky vozidla je na veøejných komunikacích

V první øadì v¾dy dbejte na bezpeènost silnièního provozu!

■ Provozní prostøedí
Dodr¾ujte v¹echna zvlá¹tní naøízení, která se týkají provozu mobilních telefonù a vypínejte jej v¾dy
pou¾ívání zakázáno nebo kdy¾ je nebezpeèí, ¾e by jeho provoz mohl být zdrojem ru¹ení nebo ohro¾

Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèc
Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

Stejnì jako u jiných pøístrojù, pracujících na bázi rádiového pøenosu, doporuèujeme u¾ivatelùm, a
zaji¹tìní uspokojivé funkce a osobního bezpeèí nepøibli¾ovali pøi provozu zaøízení k anténì (dr¾te t

■ Elektronická zaøízení
Vìt¹ina moderních elektronických zaøízení je chránìna pøed pùsobením rádiových frekvencí (RF). N
elektronická zaøízení v¹ak nemusejí být chránìna pøed rádiovými frekvencemi, které vysílá Vá¹ mo

Kardiostimulátor
Výrobci kardiostimulátorù doporuèují, aby mezi kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla do
vzdálenost 20 cm, která zaruèí, ¾e kardiostimulátor nebude telefonem ru¹en. Tato doporuèení vych
z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research.
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• by mìly v¾dy udr¾ovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým

• nemìly by pøená¹et telefon v náprsní kapse;

• by mìly pøi telefonování pøikládat telefon k uchu na vzdálenìj¹í stranì, aby se zmen¹ila m
kardiostimulátoru;

• by mìly, za pøedpokladu ¾e cítí ru¹ení kardiostimulátoru, telefon okam¾itì vypnout.

Sluchadla
Nìkteré digitální mobilní telefony mohou pùsobit ru¹ení nìkterých sluchadel. V pøípadì tako
kontaktujte servisní støedisko.

Ostatní zdravotnická zaøízení
Funkce v¹ech zaøízení, pracujících na principu rádiového pøenosu (vèetnì mobilních telefonù
interference (ru¹ení) nesprávnì chránìných zdravotnických zaøízení. Informace, týkající se c
pùsobením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaøe nebo výrobce zdravotnického zaøízení

Telefon vypínejte ve zdravotnických zaøízeních, pokud jste k tomu místním naøízením vyzván
zdravotnická zaøízení mohou pou¾ívat pøístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì chránìné elektronické sy
vozidel (napø. elektronické systémy vstøikování paliva, elektronické protiblokovací systémy b
tempomaty a systémy airbagù).

Bli¾¹í informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Mìli byste ro
výrobce pøíslu¹enství, která byla vozidla pøidána.

Místní naøízení
Vypínejte telefon, pokud je to místním naøízením vy¾adováno.
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Vypínejte telefon tam, kde je nebezpeèí výbuchu a dodr¾ujte zde v¹echna naøízení a pøíkazy. Jiskøe
prostorech mù¾e zpùsobit výbuch nebo po¾ár, pøi kterých hrozí nebezpeèí osobního poranìní nebo

Doporuèujeme u¾ivatelùm, aby vypínali pøístroj v prostoru èerpacích stanic. U¾ivatelùm pøipomíná
dodr¾ovali v¹echna omezení, týkající se pou¾ívání rádiových zaøízení ve skladech pohonných hmot
prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstøel.

Výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì podpalubí lodí; prosto
nebo ukládání chemikálií; vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan); prostory
v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic (napøíklad obilný prach nebo met
dal¹í prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporuèuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla
Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by mìl pouze zku¹ený servisní pracovník. Neodborný
instalace mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záruk, poskytovaných na zaøízení.

Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství mobilního telefonu ve vozidle správnì instalo
správnì pracuje.

Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály ve stejném prostoru
ulo¾en telefon, jeho èásti a pøíslu¹enství.

U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy pøi aktivaci vyvíjejí znaènou sílu. Neumís»uj
pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného pøíslu¹enství mobilního telefonu, na kryty airba
prostoru, do kterého se airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je pøíslu¹enství mobilního telefon
nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní.

Pøed vstupem do letadla vypnìte telefon. Pou¾ití mobilních telefonù v letadlech mù¾e být pro prov
nebezpeèné, mù¾e po¹kodit celulární sí» mobilních telefonù a mù¾e být i nezákonné.

Nedodr¾ení uvedených pravidel mù¾e vést k pozastavení èi odepøení pøístupu do celulární sítì, sou
pøípadnì obojímu.
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DÙLE®ITÉ! Tento pøístroj, stejnì jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádi
celulárních a pozemních sítí a u¾ivatelských funkcí, které nemohou zaruèit stoproc
podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních pøípadech (napø.

Nezapomínejte, ¾e k pøijímání a provádìní hovorù je tøeba mít zapnutý telefon a do
Tísòová volání nemusí být dostupná ve v¹ech celulárních sítích, nebo pokud jsou po
telefonu a nebo slu¾by sítì. Informace získáte u provozovatele sítì.

Provádìní tísòového volání:
1. Není-li telefon zapnutý, zapnìte jej.

Nìkteré sítì mohou vy¾adovat instalovanou platnou SIM kartu.

2. Na nìkolik sekund dvakrát za sebou podr¾te stisknuté tlaèítko , aby byl telefon pøipra

3. Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast (napø. 112 nebo jiné oficiální èíslo tísòovýc
v rùzných oblastech li¹í. 

4. Stisknìte tlaèítko  (Volat).

Pokud jsou pou¾ity nìkteré funkce (Zámek klávesnice, Povolená èísla atd.), budete muset tyt
uskuteènìním tísòového volání vypnout. Konzultujte tento dokument s provozovatelem slu¾

Pøi provádìní tísòového volání nezapomeòte uvést co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité informac
mobilní telefon mù¾e být jediným spojením z místa nehody a proto neukonèujte hovor dokud
vyzváni.
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OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ÈÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia 
(Nokia Mobile Phones) pro èást oblasti Evropy a Afriky, pokud 
se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Mobile Phones Ltd. 
(dále jen „Nokia") zaruèuje, ¾e výrobek NOKIA (dále jen 
„výrobek") nemá v dobì první koupì ¾ádné vady materiálu, 
designu a vady ve zpracování a vztahují se na nìj následující 
podmínky:
1. Tato omezená záruka je dána koneènému kupujícímu 

výrobku (dále jen „zákazník"). Tato záruka ani nevyluèuje, 
ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva 
zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vùèi prodejci/
dealerovi výrobku.

2. Záruèní doba je dvanáct (12) mìsícù a zaèíná bì¾et od 
koupì výrobku prvním zákazníkem. V pøípadì následné 
koupì nebo jiné zmìny vlastníka / u¾ivatele tato záruèní 
doba bì¾í po zbývající èást dvanáctimìsíèní záruèní doby, 
která zùstává nedotèena. Tato omezená záruka je platná a 
vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, 
Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Èeská republika, jakýkoliv 
èlenský stát Evropské unie, Maïarsko, Island, Izrael, 
Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, 
Slovenská republika, Slovinsko, ©výcarsko a Turecko.

3. Bìhem záruèní doby Nokia nebo její autorizovaná servisní 
spoleènost bude opravovat nebo vymìòovat vadné 
výrobky dle svého výluèného uvá¾ení. Nokia vrátí 
opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez 
závad. Ve¹keré èásti nebo jiná zaøízení, na které byla 
poskytnuta výmìna, se stávají vlastnictvím Nokia.

4. Na opravený nebo vymìnìný výrobek nebude udìlena 
prodlou¾ená nebo obnovená záruèní doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné 
kryty nebo dal¹í podobné osobní èásti. Ve v¹ech 
pøípadech, které vy¾adují otevøení nebo uzavøení 
operátoru SIM - lock, Nokia nejdøíve navede zákazníka k 
takovému operátorovi pro otevøení nebo uzavøení 
operátoru SIM - lock pøed opravou nebo výmìnou 
výrobku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé 
obvyklým opotøebením. Tato omezená záruka se dále 
nevztahuje na pøípady, kdy:

i. vada byla zpùsobena skuteèností, ¾e výrobek byl vystaven: 
u¾ívání v rozporu s návodem k pou¾ití vlastníka/ u¾ivatele, 
neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním 
teplotním nebo pøírodním podmínkám nebo náhlým 
zmìnám v tìchto podmínkách, korozi, oxidaci, 
neoprávnìným úpravám nebo spojením, neoprávnìným 
otevøením nebo opravám, opravám pøi pou¾ití 

neautorizovaných náhradních dílù, nesprávnému  u¾ívání, 
nesprávné instalaci, nehodì, vlivùm prostøedí, po¹kození 
od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobkù 
nebo dal¹ím jednáním, které jde nad rámec rozumné 
kontroly Nokia (zejména vady na pou¾ívaných èástech 
jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze 
omezenou ¾ivotnost a zlomení nebo po¹kození antén) s 
výjimkou vad, které byly zpùsobeny pøímo vadami 
materiálù, designu nebo zpracováním;

ii. Nokia nebo její autorizovaná servisní spoleènost nebyly 
zákazníkem informovány o vadì ve lhùtì tøiceti (30) dnù 
od doby, kdy se vada bìhem záruèní doby objevila;

iii. výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní 
spoleènosti do tøiceti (30) dnù od doby, kdy vada vy¹la 
najevo bìhem záruèní doby;

iv. sériové èíslo výrobku, pøístupový kód (PIN) nebo IMEI èíslo 
bylo odstranìno, vymazáno, zamazáno, zmìnìno nebo je 
neèitelné;

v. vada byla zapøíèinìna vadnou funkcí sítì mobilních 
telefonù;

vi. vada byla zapøíèinìna skuteèností, ¾e výrobek byl u¾íván s 
nebo ve spojení s pøíslu¹enstvím, které nebylo vyrobeno a 
dodáno Nokií nebo výrobek byl u¾íván v rozporu s jeho 
zamý¹leným u¾itím;

vii. vada byla zpùsobena „krátkým spojením" baterie nebo 
¹títek na baterii nebo èlánky byly po¹kozeny nebo bylo 
zøejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla u¾ívána v 
jiném zaøízení, ne¾ pro které byla urèena;

viii. výrobkový software potøebuje být aktualizován z dùvodu 
zmìn v parametrech sítì mobilních telefonù.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, 
musí pøedlo¾it buï (i)  èitelný a nezmìnìný originální 
záruèní list, který zøetelnì obsahuje jméno a adresu 
prodávajícího, datum a místo koupì, typ výrobku a IMEI 
èíslo nebo dal¹í sériové èíslo nebo (ii) èitelný a nezmìnìný 
originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé 
informace, jestli¾e takový doklad o koupi je pøedlo¾en 
prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.

8. Tato omezená záruka je jediný a výluèný prostøedek 
zákazníka proti Nokia a zároveò jediná a výluèná 
odpovìdnost Nokia vùèi zákazníkovi za vady a selhání 
výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje ve¹keré jiné 
záruky a odpovìdnosti, a» ji¾ ústní, písemné, (nezávazné) 
zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli 
nahodilé, následné nebo nepøímé ¹kody.

9. Jakékoli zmìny nebo dodatky k této omezené záruce 
vy¾adují pøedchozí písemný souhlas Nokia.



■ ZÁRUÈNÍ LIST
DOPLÒTE  HULKOVÝM  PÍSMEM

Jméno zákazníka:

__________________________________________________

Adresa:

__________________________________________________

__________________________________________________

Zemì:

__________________________________________________

Telefon:

__________________________________________________

Datum nákupu (den, mìsíc, rok):

|__|__| /|__|__| /|__|__|
Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__| − |__|__|__|
Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__|__|
Sériové èíslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__|__|__|__|/|__|__| /|__|__|__|__|__|__|/|__|
Místo prodeje:

__________________________________________________

Jméno obchodu:

__________________________________________________

Adresa obchodu:

__________________________________________________

Známka

ITEM
B

IMEI


