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1 Úvod 
Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si 
zariadenie.  
Náš mobilný telefón vyhovuje smerniciam 
siete GSM a najprísnejším európskym 
normám. 
Zariadenie je možné používať na rôznych 
medzinárodných sieťach, jeho používanie je 
však podmienené roamingovými službami 
poskytovanými vašim poskytovateľom služieb. 
Podmienkou pre používanie zariadenia sú GSM 
služby, ktoré poskytne váš poskytovateľ služieb 
za odplatu. 
Používanie rôznych funkcií zariadenia závisí od 
vášho poskytovateľa služieb. 
Pre poskytnutie širších informácií spojte sa 
s vašim poskytovateľom služieb. 
Návod na používanie zariadenia vyhotovil 
výrobca, preto nezodpovedá za tlačové 
a pravopisné chyby a zmeny. 
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Autorské práva a ochranné známky, ktoré sa 

spomínajú v tomto dokumente, prináležia 

vlastníkom, sú chránené celkom alebo sčasti, 

a je prísne zakázané bez súhlasu vlastníka ich 

kopírovať, prenášať, distribuovať. 

Pred začatím užívania zariadenia si pozorne 

prečítajte tento návod za tým účelom, aby ste 

toto zariadenie mohli využívať za najlepších 

podmienok. 

 

2 Bezpečnosť 
Prosíme vás, prečítajte si tieto bezpečnostné 

informácie. Ich nedodržanie môže byť 

nebezpečné alebo v rozpore s právnymi 

predpismi. 

Majiteľ zariadenia je zodpovedný za používanie 

zariadenia. Nezapínajte zariadenie na takom 

mieste, kde je zakázané používanie mobilného 

telefónu, alebo by mohlo spôsobiť rušenie 

rádiových vĺn. 
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Nikdy sa nepokúšajte rozobrať zariadenie. 

Používanie zariadenia môže byť obmedzené 

bezpečnostnými predpismi z dôvodu ochrany 

užívateľov a ich okolia. Zariadenie nie je 

odolné voči vode. Nepoužívajte zariadenie vo 

vlhkom prostredí  (v kúpeľni, v plavárni, atď.) 

Chráňte svoje zariadenie pred vlhkom. 

Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám 

(pod -10 °C a nad 55 °C).  

V dôsledku fyzických a chemických procesov 

zariadenie sa môže zohriať počas nabíjania. 

Vaše zariadenie automaticky chráni batériu 

pred extrémnymi teplotami. 

Nenechávajte zariadenie v blízkosti malých 

detí (malé deti môžu prehltnúť malé uvoľnené 

časti zo zariadenia). 

 

Nabíjanie 

Pokiaľ je elektrické vedenie poškodené, je 

povinnosťou výrobcu alebo profesionálneho 
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elektrikára odstrániť túto vadu, aby nedošlo 

k ohrozeniu. Nabíjačku nesmú používať osoby 

s mentálnou a duševnou poruchou, osoby 

s obmedzenými fyzickými a duševnými 

schopnosťami, vrátane malých detí. Požívajte 

iba nabíjačku odporúčanú výrobcom. 

Používanie inej nabíjačky môže byť 

nebezpečné, tiež môže mať za následok stratu 

záruky. Prúdové napätie v zásuvke sa musí 

zhodovať s údajom uvedeným na nabíjačke. 

Používanie zariadenia počas letu     

Keď cestujete lietadlom, vypnite zariadenie 

vždy, keď vás na to upozorní personál alebo 

vás na to vyzvú signálom. 

Používanie mobilného telefónu môže rušiť 

elektronické navigačné prístroje lietadla. 

Používanie zariadenia napriek zákazu môže 

mať právne následky. 

Používanie zariadenia vo výbušnom a v inom 

obmedzenom prostredí 
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Vypnite zariadenie vo výbušnom prostredí. 

Riaďte sa príslušnými nariadeniami a pokynmi. 

V takomto prostredí môžu vzniknúť iskry, ktoré 

môžu spôsobiť výbuch alebo požiar. Vypnite 

zariadenie na benzínových  (plynových) 

čerpadlách, hlavne pri tesnej blízkosti 

palivových nádrží. V oblastiach zásobární 

chemikálií, výbušnín, trhavín dodržiavajte 

všetky pokyny. 

Elektronické zariadenia 

Nenechávajte dlhší čas mobilné zariadenie 

v blízkosti elektronických zariadení, lebo to 

môže mať za následok demagnetizáciu. 

Elektronické zdravotnícke zariadenia  

Mobilný telefón je rádiový vysielač, ktorý môže 

narušiť fungovanie elektronických lekárskych 

prístrojov, implantátov, sluchových protéz, 

pacemakerov, inzulínových púmp, atď. 

Odporúča sa dodržiavať vzdialenosť min. 15 

cm medzi zariadením a implantátom. Nikdy 
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nenoste mobilný telefón v náprsnom vrecku. 

Riaďte sa pokynmi výrobcu lekárskeho 

elektronického prístroja. V tom prípade, ak ste 

nositeľom implantátu, informujte sa u svojho 

ošetrujúceho lekára ohľadne používania 

mobilného telefónu. 

Nemocnica 

V nemocniciach alebo iných zdravotníckych 

zariadeniach môžu sa nachádzať také prístroje, 

ktoré môžu citlivo reagovať na vonkajšie 

rádiofrekvenčné signály. Vypnite svoj telefón, 

ak vás na to upozornia signály, alebo vás o to 

poprosí personál nemocnice. 

Bezpečnosť cestnej premávky 

Informujte sa o predpisoch a nariadeniach 

týkajúcich sa používania mobilného zariadenia 

pri vedení motorového vozidla. Nepoužívajte 

mobilný telefón počas jazdy. Keď telefonujete, 

pokiaľ je to možné, používajte hlasitý 

odposluch alebo slúchadlá. V prípade 
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prichádzajúceho hovoru odbočte z vozovky 

a zastavte vozidlo. Rádiové signály vysielané 

zariadením môžu spôsobiť poruchu 

elektronického zariadenia automobilu, vrátane 

autohifi a alarmu. Pokiaľ vo vašom vozidle sa 

nachádza airbag, dbajte na to, aby 

príslušenstvá mobilného telefónu neboli 

v ceste.  Nedokonalé fungovanie airbagu môže 

spôsobiť vážne poranenia. 

Užívateľské prostredie 

Zariadenie spĺňa medzinárodné smernice 

o vystavení rádiovým vlnám. Neprekračuje 

odporúčané limity. Držte zariadenie vo 

vzdialenosti minimálne 1,5 cm od ucha. Keď 

mobilný telefón nosíte v puzdre, na opasku 

alebo v držiaku, dbajte na to, aby tieto veci 

neobsahovali kov a tiež na to, aby telefón bol 

trošku ďalej od tela. Pokiaľ sa používajú iné ako 

odporúčané príslušenstvá, výrobca nezaručuje 

smerniciam vyhovujúce frekvencie. Keď 
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nepoužívate puzdro, držte zariadenie 

minimálne vo vzdialenosti 2,5 cm od tela,  

hlavne pri prenose dát. 

 

3 Technické údaje 
Typová jednotka 
• Vstup: (AC), 100 – 240 V – 50/60 Hz – 0.1 A 

• Výstup: (DC), 5 V – 500 mA 

Typ batérie a napätie: 

Batéria Li-ion, 3,7 V, 1000 mAh 

Typ siete: 

• GSM 900/1800 MHz 

Hodnoty SAR: 

• 0,731 W/kg (Hlava) 

• 0,626 W/kg (Telo) 

 

Poznámka: Reálne užívateľské podmienky 

závisia od miestnych podmienok, prostredia 

siete a od zvyklostí užívateľa. 
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4 Tlačidlá, súčasti zariadenia 
 

  Funkcie tlačidiel 
 

 

Tlačidlo softvéru – 
vpravo 
V pohotovostnom 
režime: vstup do sekcie 
Mená 
V režime Menu : 
návratk úvodnej 
obrazovke 

 

Tlačidlo softvéru – 
vľavo 
V pohotovostnom 
režime: vstup do 
Hlavné menu, v iných 
menu bodoch  tlačidlo 
„OK“ 

 Tlačidlo Volanie 
Volanie a prijatie 
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hovoru 
V pohotovostnom 
režime otvorenie 
Zoznamu volaní 

 

Tlačidlo Koniec volania 
Zatlačte a podržte 
zatlačené pre zapnutie 
a vypnutie 
Volanie 

 

Navigačné tlačidlá 
(postupovanie v Menu).  
V pohotovostnom 
režime sa dajú nastaviť 
rôzne funkcie na daný 
smer 
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Tlačidlo Baterka – 
zapnutie, vypnutie 
 

 

SOS.  V prípade núdze 
zatlačením tohto 
tlačidla môžete 
aktivovať alarm 
a volanie na vopred 
nastavené čísla 
 

 

V režime volanie 
zvyšovanie a znižovanie 
hlasitosti 
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0-9 alfanumerická klávesnica: zatlačte 

potrebné tlačidlá pre vyznačenie čísel, keď 

vytáčate  číslo, alebo zatlačte charaktery, ktoré 

sa nachádzajú na tlačidle, keď píšete text. 

Zatlačte tlačidlo   dvakrát „“ a tlačidlo „+“ keď 

voláte do zahraničia. 

 (Hviezda) tlačidlo: v pohotovostnom režime 

zatlačte dlhšie na tlačidlo  a tlačidlo „+“ pre 

písanie predvoľby do zahraničia. V režime 

Menu krátko zatlačte pre vypnutie klávesnice. 

 (Dvojitý kríž) tlačidlo: v pohotovostnom 

režime dlhšie zatlačte pre aktiváciu Tichý režim 

/vypnutie 
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Navigačné 

tlačidlo 

 

Tlačidlo koniec 

volania 

Pravé 

softvérové 
tlačidlové 

softvéro

vé 

tlačidlo 

 

Ľavé 
softvérové 
tlačidlové 

 

Volanie 

(vytáčanie) 

Viacúčelový 

konektor 
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5 Prvé kroky 

5.1 Vloženie SIM karty 
Pre používanie telefónu musíte vložiť do 

zariadenia platnú SIM kartu, pomocou ktorej 

sa môžete napojiť na GSM sieť. Zariadenie 

môže užívať iba jednu SIM kartu. Aby ste 

predišli strate obsahu SIM karty a jej 

poškodeniu, nechytajte kovovú stranu SIM 

karty a držte SIM kartu ďaleko od 

elektronických zariadení. Ak sa poškodí SIM 

karta, nebude sa dať napojiť na sieť GSM. Pred 

vložením SIM karty presvedčte sa, či je 

zariadenie vypnuté . Odstráňte zadný  kryt 

a vyberte batériu. 

Poznámka: Nájdite štrbinu určenú pre SIM 

kartu pod batériou a zasuňte SIM kartu do 

štrbiny v smere šípky až do nárazníka. Pri 

vkladaní dávajte pozor, aby plocha s kontaktmi 

smerovala dole a useknutý roh sa nachádzal na 
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ľavej strane. Telefón je použiť štandardné 

veľkosti SIM kartu. 

Môže sa stať, že vaše zariadenie nebude vedieť 

požívať starší typ SIM karty. Pre prípad výmeny 

karty vyhľadajte svojho poskytovateľa služieb. 

5.2 Vloženie pamäťovej karty 
Pamäťová karta nie je súčasťou základného 

balíka zariadenia, ale je potrebná pre 

využívanie multimediálnych funkcií.  

Skontrolujte, či máte správne vloženú 

pamäťovú kartu. 

Neohýbajte, neškrabte pamäťovú kartu, 

nevystavujte ju statickej elektrickej energii 

alebo prachu, neponárajte ju do vody. Vložte 

pamäťovú kartu do určenej štrbiny tak, aby 

plocha s kontaktmi smerovala nadol (viď 

obrázok). 

Prosíme vás, buďte opatrný pri používaní 

pamäťovej karty, hlavne pri jej likvidácii. 
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Niektoré pamäťové karty pred prvým použitím 

je potrebné zosúladiť s počítačom. 

5.3 Vloženie batérie 
Priložte kontakty batérie ku kovovým bodom 

v úložnom priestore batérie a vložte batériu. 

Zatlačte batériu nadol až po bod, kým batéria 

necvakne. 

Nasaďte zadný kryt. 

5.4 Odstránenie batérie 
Pred odstránením batérie vypnite zariadenie, 

zložte kryt a uchopením za hornú časť vyberte 

batériu. 

Poznámka: keď vyberiete batériu, môžu sa 

stratiť údaje a nastavenia z telefónu a zo SIM 

karty. 

Upozorňujeme vás, aby ste batériu vyberali za 

stavu „Vypnuté“, lebo sa môže narušiť 
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fungovanie zariadenia, ak sa vyberie batéria 

počas stavu „Zapnuté“. 

 

5.5 Nabíjanie batérie 
Menší koniec nabíjačky zapojte do 

viacúčelového konektora na zariadení a väčší 

koniec do elektrickej zásuvky. Keď je 

zariadenie v zapnutom stave, v pravom rohu 

displeja sa pohybuje ikona. Keď je nabíjanie 

dokončené, ikona v pravom hornom rohu 

nepretržite svieti. Keď sa nabíja zariadenie vo 

vypnutom stave, objaví sa na displeji symbol 

nabíjania. Keď sa nabíjanie skončilo, vytiahnite 

koniec nabíjačky zo zariadenia. 

Poznámka: keď nabitie batérie je nízke, na 

displeji zariadenia sa objaví upozornenie. 

Nabite batériu podľa možnosti čím skôr, aby 

ste predišli možným problémom. Zariadenie sa 

môže vypnúť počas telefonického hovoru. 
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Zariadenie sa vypne, keď stav nabitia batérie je 

príliš nízky. 

Keď sa zariadenie dlhodobo používa na nízkom 

stupni nabitia, môže to negatívne ovplyvniť 

životnosť batérie a jeho kvalitu. 

Z dôvodu správneho fungovania zariadenia 

používajte len nabíjačky schválené výrobcom. 

Počas nabíjania je zakázané odstraňovať 

batériu. 

Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie 

minimálne 4 hodiny. Toto môže zvýšiť jej 

životnosť aj v prípade dlhšieho cyklu 

používania. 

5.6 Bezpečnostné kódy 
 PIN kód 

PIN kód chráni SIM kartu pred  neoprávneným 

užívateľom. PIN kód zabezpečuje sieťový 

poskytovateľ služieb, spolu so SIM kartou. PIN 

kód zapisujte do zariadenia veľmi opatrne, po 
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troch pokusoch sa karta SIM odblokuje a pre 

odblokovanie musíte udať PUK kód. Prosíme 

vás, spojte sa so svojim poskytovateľom 

služieb za ďalšie informácie.   

 PIN2 kód 

PIN2 kód môžete používať na dosiahnutie 

špeciálnych funkcií (napr. cenníka hovorov 

alebo fixné čísla, pokiaľ to váš dodávateľ 

služieb umožňuje). Opatrne zapíšte PIN2 kód, 

po troch pokusoch PIN2 kód bude blokovaný. 

Pre odblokovanie musíte udať PUK2 kód. Za 

ďalšie informácie spojte sa so svojim 

dodávateľom služieb. 

 PUK kód 

PUK kód slúži na odblokovanie PIN kódu. PUK 

(osobný odblokovací kód) poskytuje sieťový 

poskytovateľ služieb spolu so SIM kartou. Svoj 

PUK kód uložte na bezpečné miesto, nikdy 

nevyhadzujte. Keď náhodou dôjde ku strate, 

spojte sa so svojim poskytovateľom služieb. 



20 
 

Keď SIM karta je zablokovaná, zariadenie si 

pýta PUK kód. Máte 10 možností – pokusov- 

na zadanie PUK kódu. Po 10. pokuse sa vaša 

SIM karta zablokuje natrvalo. 

 Heslo 

Heslo telefónu je číselný kód, ktorý pozostáva 

zo 4-8 čísel. Chráni vaše zariadenie pred 

neoprávnenými užívateľmi. 

Výrobné heslo je „0000“ . Keď je zariadenie 

zapnuté, telefón bude pýtať tento kód pri 

každom zapnutí. Kvôli ochrane údajov zmeňte 

toto heslo (Menu  Nastavenia  Bezpečnosť  

Bezpečnosť telefónu  Zmena hesla), akonáhle 

bude možné. Nastavte také heslo, ktoré si 

ľahko zapamätáte. 
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6 Používanie zariadenia 

6.1 Zapnutie – vypnutie 
Dlhšie zatlačte tlačidlo „Koniec 

volania/zapnutie, vypnutie.  

1. Pokiaľ nie je vložená SIM karta, alebo je 

poškodená, alebo nie je správne vložená, 

objaví sa na displeji upozornenie vo 

forme SMS. Vypnite zariadenie 

a skontrolujte, či SIM karta je správne 

vložená. 

2. Pokiaľ vložíte SIM kartu  do zariadenia 

vtedy, keď žiadosť o zadanie PIN kódu a 

hesla je aktívne, zariadenie hneď po 

zapnutí bude pýtať heslo a PIN kód. 

Následne na to sa nastaví na 

pohotovostný režim. 

Po zapnutí zariadenie si automaticky vyhľadá 

sieť. Keď si zariadenie nájde nastavenú sieť, 

vyznačí jej meno prípadne silu signálu. 
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Keď zariadenie nenájde vhodnú sieť, je možné 

uskutočniť len tiesňové volanie alebo je možné 

využívať služby, ktoré sa neviažu k sieti. 

6.2 Volanie 
6.2.1 Miestne (vnútroštátne) volania 
V pohotovostnom režime zatlačte číselné 

tlačidlá zodpovedajúce vybratému 

telefónnemu číslu, zatlačte pravé softvérové 

tlačidlo keď chcete vymazať chybné čísla. 

Zatlačte ľavé softvérové tlačidlo (Opcie), potom 

Volanie, potom stredné navigačné tlačidlo 

a znovu ľavé softvérové tlačidlo (Výber), alebo 

vytáčacie tlačidlo, pokiaľ je udané číslo 

správne. 

6.2.2 Volanie na pevnú sieť 
Niektoré čísla v pevnej sieti nie je možné volať 

bez udania klapky. Pre udanie hlavnej siete 

alebo ústredne zatlačte dlhšie tlačidlo [*], 
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pokiaľ sa na displeji neobjaví „P/W“. Potom 

vytáčajte klapku. 

 

6.2.3 Medzinárodné volanie 
Pre uskutočnenie medzinárodného volania 

dlhšie zatlačte tlačidlo [*], pokiaľ sa znak „+“ 

neobjaví na displeji. 

Udajte smerové číslo krajiny, smerové 

telefónne číslo oblasti (NDC), nakoniec 

telefónne číslo volaného účastníka. 

Medzinárodné volanie uskutočnite 

nasledovne: znak „+“, smerové číslo krajiny, 

úplné telefónne číslo volaného účastníka, 

tlačidlo Volanie. 

6.3 Prijatie hovoru 
Keď máte prichádzajúci hovor, vaše zariadenie 

vyšle zvukový signál a na displeji sa objaví číslo 

volajúceho účastníka a jeho meno (v závislosti 
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od toho, či ste si predtým uložili toto číslo do 

telefónneho zoznamu). 

1. Zatlačte tlačidlo Vytáčanie  alebo ľavé 

softvérové tlačidlo  a hovorte do telefónu. 

2. Keď máte všetky funkcie aktivované 

(Nastavenia/Nastavenia 

hovorov/Špeciálne nastavenia/Možnosti 

odpovede/Ľubovoľné tlačidlo), môžete 

prijať hovor ľubovoľným tlačidlom, 

vyjmúc tlačidlá pravé softvérové tlačidlo 

a tlačidlo Vypnutie/Zapnutie. 

3. Keď máte k zariadeniu napojené 

slúchadlá a (Auto) funkcia je aktivovaná 

(Nastavenia/ Nastavenia hovorov / 

Pokročilé nastavenia /Rezim odpovede / 

Automatické prijatie vo forme headset), 

prichádzajúci hovor bude automaticky 

prijatý zariadením po 5 sekundách 

zvonenia resp. bzučenia. 
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4. Ak nechcete prijať hovor, zatlačte tlačidlo 

Koniec/ Zapnutie-Vypnutie. Tlačidlo 

Zapnutie/ Vypnutie sa požíva aj na 

prerušenie hovoru. 

5. Počas hovoru môžete zvýšiť, znížiť 

hlasitosť pomocou tlačidiel Hlasitosť 

6. Tiesňové volanie môžete uskutočniť aj 

bez SIM karty. Siete môžu používať 

odlišné telefónne čísla, preto za účelom 

zistenia týchto čísel sa informujte 

u svojho poskytovateľa služieb. 

6.4 Tiesňové volania 
Môžete uskutočniť tiesňový hovor aj bez SIM 

karty. Rôzne siete môžu požívať odlišné čísla, 

z tohto dôvodu sa vopred informujte u svojho 

poskytovateľa služieb. 
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6.5 Dostupné funkcie 
Niektoré operácie a služby sú dostupné aj 

počas volaní. Ich dostupnosť závisí od podpory 

vášho poskytovateľa služieb. O podrobné 

informácie požiadajte svojho poskytovateľa 

služieb. 

Zatlačením tlačidla ľavé softvérové tlačidlo 

aktivujete hlasitý odposluch počas hovoru. 

Takým istým spôsobom môžete nastaviť hovor 

naspäť na ručný odposluch. Zatlačením tlačidla 

ľavé softvérové tlačidlo (Opcie) počas trvania 

hovoru môžete použiť nasledovné funkcie: 

Podržanie/Pokračovanie: aktívne volanie 

môžete nastaviť na podržanie, respektíve 

môžete zrušiť podržanie. 

Koniec volania: môžete zrušiť aktuálne volanie. 

Kontakty: poskytuje možnosť vyhľadania 

v telefónnom zozname, pridanie vizitky a iné 

funkcie súvisiace s telefónnym zoznamom. 
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Výpis hovorov: môžete pozrieť zoznam 

predošlých volaní 

Správy: Môžete vstúpiť do menu Správy 

Diktafón: Nahrá prebiehajúci hovor, nakoľko je 

táto funkcia aktivovaná. K tejto službe je 

potrebná karta SD. 

Vypnúť mikrofón: môžete vypnúť mikrofón, 

keď chcete počas telefonovania uskutočniť 

hovor a nechcete, aby účastník na druhej 

strane telefónnej linky počul tento hovor. 

Hlasitosť: Pomocou tlačidiel na boku zariadenia 

môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť. 

Vymenit‘:* môžete vymeniť hovory, t.j aktívny 

hovor za hovor podržaný. 

Konferencia:* môžete spojiť prichádzajúce 

hovory. 

Poznámka: funkcie  označené [*] fungujú len 

za špeciálnych okolností. Ako napríklad 

„Výmena“, ktorá je dostupná len vtedy keď 

jeden hovor je podržaný a druhý aktívny.  
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Služby „Konferencia“ si musíte aktivovať 

u svojho poskytovateľa služieb. 

  

7 Menu funkcie 

7.1 Nakladanie so správami 
Poskytovanie tejto služby závisí od vášho 

poskytovateľa služieb, ktorý vám umožní 

zasielanie SMS. Za ďalšie informácie spojte sa 

so svojim poskytovateľom služieb. 

 

7.1.1. Písanie správy   
Funkcie: Písanie novej správy, uloženie a/alebo 

zaslanie adresátovi.  

V programe menu vyberte program Správy  

Napisat‘ správu. 

Poznámka: Pre zasielanie SMS musíte mať 

k dispozícii správne číslo ústredia správ. Toto 

číslo vám poskytne váš poskytovateľ služby. 
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Ústredie správ môžete kontrolovať, meniť. 

Postupujte nasledovne:  Menu  Správy  

Nastavenia SMS  SIM  Meno profilu  Adresa 

SMSC. Zmeny môžete uskutočniť pomocou 

tlačidiel opcie  uloženie. 

Počas písania správy pomocou tlačidla  

môžete urobiť výmenu v možnostiach 

uloženia. 

Zatlačte tlačidlo ľavé softvérové tlačidlo [Opcie] 

počas písania správy pre využitie nasledovných 

funkcií: 

Adresát: môžete udať adresáta správy 

manuálne alebo ho môžete vybrať zo Zoznamu 

(Pridanie z Telefónneho zoznamu). 

· Metóda zadávania: vyberte vhodný spôsob 

zadávania. 

· Vloženie šablóny: môžete vložiť vopred 

napísanú SMS 

· Špeciálne: Vyberte tento bod, keď chcete 

vložiť číslo alebo meno. 
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· Uloženie: Správu môžete uložiť medzi 

koncepty. Keď je nastavená funkcia uloženia 

(Nastavenia SMS/Uloženie SMS/Zapnuté/, 

potom zariadenie automaticky uloží úspešne 

zaslané správy do súboru Odoslané správy. 

Keď táto funkcia nie je aktivovaná, potom 

zaslané správy nebude zariadenie ukladať. 

 

7.1.2. Prijaté správy 
Prijaté správy môžete uložiť na zariadení alebo 

na SIM karte. Keď dostanete správu, upozorní 

vás zvukový signál alebo vibrácia (podľa toho, 

ako je v menu nastavené) ([Nastavenie 

/Profily/Opcie/Prispôsobit/Správa]), respektíve 

sa objaví na displeji obrázok. Zatlačte ľavé 

softvérové tlačidlo [Náhľad] za účelom 

prečítania správy. Pomocou pravého 

softvérového tlačidla sa môžete vrátiť do SMS 

menu a prečítať si ostatné správy. 
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Keď sa pamäť SMS zaplní, upozorní vás 

zariadenie obrázkom „Plná pamäťová karta“ 

a ikona SMS bliká. Skôr ako prijmete správu, 

vymažte zopár starších správ. Ak rozsah novej 

správy prevýši kapacitu prijatých správ, môže 

sa stať, že niektoré informácie zmiznú alebo sa 

stanú neúplnými. 

V zozname správ zatlačte ľavé tlačidlo pre 

prečítanie správy. Keď zatlačíte ľavé softvérové 

tlačidlo viackrát, môžete vybrať z nasledujúcich 

možností: 

· Odpoveď: Ihneď môžete odpovedať na 

správu. 

· Volanie odosielateľovi: Môžete zavolať 

odosielateľovi správy. 

· Poslať ďalej: Môžete preposlať správu inému 

adresátovi 

· Vymazanie: Mažete správu. 

· Pokročilé: 
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• Použit číslo: V tom prípade, keď 

správa obsahuje číslo, na toto číslo 

môžete zavolať alebo ho môžete 

uložiť do telefónneho zoznamu. 

• Kopírovanie na SIM/na telefón: 

prekopíruje správu na SIM kartu/na 

telefón (záleží na tom, kde ste 

pôvodne uložené). 

• Presunút‘ na SIM/na telefón:  

prenesie správu na SIM kartu/na 

telefón (zo zariadenia sa vymaže) 

7.1.3. Koncepty 
Tu si môžete pozrieť nedokončené uložené 

správy. 

7.1.4. Odoslané správy 
Keď máte aktivovanú funkciu 

Uloženie/Zasielanie, neodoslané správy 

zariadenie uloží do archívu. 

V zozname správ zatlačte tlačidlo „Profil“ (ľavé 

softvérové tlačidlo) pre prečítanie správy. 
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7.1.5. Odoslané správy 
Pokiaľ je odoslanie správy úspešné, odoslanú 

správu zariadenie uloží medzi „Odoslané 

správy“. 

7.1.6. Nastavenia SMS 
Na SIM karte môžete meniť alebo uložiť 

parametre SMS služieb. Na SIM menu môžete 

nastaviť: 

• Meno profilu: meno, SMSC, adresu 

• Doba platnosti 

• Oznámenie o doručení: keď táto funkcia je 

aktivovaná, dostanete oznam, že sa 

správa doručila. 

• Cesta odpovede 

• Server hlasovej pošty 

Pre uplatnenie zmeny zatlačte ľavé softvérové 

tlačidlo (Uloženie), a Voľby> Uložiť overiť. 

Ukladanie odoslaných SMS môžete aktivovať 

možnosťou Nastavenia SMS/Odoslané správy. 

Môžete si vybrať, že budete správy ukladať na 
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zariadenie alebo na SIM kartu (Preferované 

úložisko), alebo môžete skontrolovať stav SMS 

pamäti. 

7.2 Volanie 
7.2.1. Výpis hovorov 
Zariadenie časovo ukladá neprijaté hovory, 

volané čísla, prijaté hovory a ich čas. Len v tom 

prípade vie zariadenie časovať volania, keď je 

táto funkcia aktivovaná. 

Zoznam hovorov v pohotovostnom režime 

môžete pozrieť pomocou tlačidla Vytáčanie, 

alebo zatlačením tlačidla v režime  Menu  

Výpis hovorov 

 Neprijaté/Volané/Prijaté/Všetky volania 

Zariadenie zobrazí 

Neprijaté/Volané/Prijaté/Zoznam všetkých 

volaní 

 Vymazat‘ zoznamy hovorov 
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Zariadenie vymaže 

Neprijaté/Volané/Prijaté/Zoznam všetkých 

volaní. 

Pre volanie vybratého telefónneho čísla raz 

zatlačte na zozname volaní tlačidlo Volanie. 

Pre zobrazenie podrobností zatlačte ľavé 

softvérové tlačidlo (Opcie) pre dosiahnutie 

nasledovných funkcií: 

· Zobrazit‘: môžete pozrieť podrobnosti 

volania 

· Volanie: môžete znovu volať na dané číslo 

· Poslat‘ SMS: môžete poslať textovú správu 

na dané číslo 

· Uloženie na kontakty: dané číslo uložíte na 

telefónny zoznam (iba v prípade 

neuložených čísel sa objaví tento bod) 

· Pridat‘ na blacklist: pridá vybraté číslo na 

čiernu listinu. 

· Upravit‘ pred volaním: pred volaním môžete 

redigovať, korigovať číslo 
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· Vymazat: vymaže daný údaj 

 

7.2.2 Nastavenia volaní 

Môžete nájsť tu: Menu > Nastavenie. 
Môžete vybrať z nasledovných nastavení: 

· Čakajúci hovoru (záleží od podpory siete): 

môžete zapnúť, vypnúť, alebo môžete 

skontrolovať stav. 

Pri zapnutom režime zašle varovný signál, 

ktorý počuť aj počas hovoru s inou osobou, 

na displeji sa objaví číslo volajúceho alebo 

jeho meno ( podľa toho, či toto číslo už bolo 

uložené). 

· Presmerovanie volania (závisí od podpory 

siete):  

Touto funkciou presmerujete prijaté volania na 

hlasovú poštu alebo na iné telefónne číslo, 

v závislosti od nastavenia. Presmerovanie 

môže byť bezpodmienečné (každé volanie sa 

presmeruje), alebo sa môže viazať na 
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podmienku (príklad: presmerovanie, keď je 

príjemca nedostupný; presmerovanie, keď nie 

je odpoveď; presmerovanie, keď číslo je 

obsadené). Navigačnými šípkami môžete 

vybrať vhodný typ presmerovania. Správnosť 

potvrdíte tlačidlom OK alebo zatlačením 

ľavého softvérového tlačidla. Možnosti: 

• Aktivácia: Presmerujete prijatý 

hovor na Nové číslo alebo na 

Hlasovú poštu: 

                    Na nové číslo: Navigačným 

tlačidlom označte tento riadok, potom 

pomocou ľavého softvérového tlačidla alebo 

pomocou tlačidla OK vstúpte do tejto 

funkcie. Tu zapíšte vybraté telefónne číslo 

(kompletné), na ktoré chcete presmerovať 

volania. 

                     Na hlasovú poštu: Pokiaľ máte 

k dispozícii hlasovú poštu, nastavte 

presmerovanie na hlasovú poštu pomocou 
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tlačidla OK alebo pomocou ľavého 

softvérového tlačidla (Menu  Vybavovanie 

správ  SMS nastavenia  Server hlasovej 

pošty). 

· Špeciálne nastavenia: 

▪ Čierna listina (Blacklist): Na čiernu 

listinu môžete uložiť telefónne čísla, 

z ktorých nebudete môcť prijímať 

hovory (dokedy budú zapísané na 

čiernej listine). 

▪ Záznam hovorov: automaticky 

zaznamená hovor. 

▪ Automatické opakované volanie: Keď 

volaný účastník je obsadený, 

zariadenie opakovane zavolá na toto 

číslo. 

▪ Vyznačenie trvania hovoru 

▪ Upozornenie na dĺžku hovoru:  

zariadenie v nastavenom čase 
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hlasovým signálom upozorní na 

nastavený čas hovoru. 

▪ Spôsob prijatia hovoru: zariadenie sa 

dá nastaviť, že môžete prijať hovor 

ktorýmkoľvek tlačidlom, alebo pri 

nastavení headset automaticky. 

Nastavenie totožnosti volajúceho: môžete 

nastaviť, aby vaše telefónne číslo bolo 

viditeľné pre volaného účastníka alebo nie. 

 

7.2.3 Rýchle vytáčanie 
Často volané čísla môžete nastaviť na 

numerickú klávesnicu zariadenia. Takto budete 

môcť rýchlo volať  jediným zatlačením tlačidla. 

Nastavenie rýchleho volania: Menu  

Nastavenia  Rýchle volania. V bode Stav 

zariadenia nastavte funkciu pomocou tlačidla 

OK (ľavým softvérovým tlačidlom) a potom 

zatlačte tlačidlo Zapnúť. Pri bode Nastavenie 

čísla nastavte číslo na ľubovoľné tlačidlo 
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klávesnice (2 – 9). Tlačidlom s číslom 1 voláte 

hlasovú poštu (pokiaľ ste si ju už skôr nastavili). 

7.3 Kontakty 
V pohotovostnom režime môžete hľadať 

v kolónke Mená pomocou pravého 

softvérového tlačidla, alebo postupom: Menu 

 Kontakty. V telefónnom zozname môžete 

ukladať a revidovať často volané telefónne 

čísla. 

Telefónne čísla a mená môžete ukladať na SIM 

kartu alebo na zariadenie. Počet uložených 

údajov závisí od kapacity karty. V telefónnom 

zariadení môžete uložiť 200 mien (vizitiek). 

Vstupom do telefónneho zoznamu zariadenia 

môžete pozrieť všetky čísla, nielen tie, ktoré sú 

uložené v telefóne, ale aj tie, ktoré sú uložené 

na SIM karte. 

Ikony informujú užívateľa, kde je uložené dané 

číslo. 
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Kliknutím na začiatočné písmeno mena 

môžete ľahko nájsť hľadanú osobu. 

Po nájdení osoby zatlačte na tlačidlo Volanie . 

Po skončení hovoru zatlačením tlačidla Koniec 

hovoru ukončíte hovor. 

Pridat‘ novy kontakt 

V pohotovostnom režime udajte telefónne 

číslo a prejdite na Vol‘by  Uložiť do kontaktov 

(pomocou ľavého tlačidla). Vyberte úložisko 

(SIM kartu alebo telefón), kde mienite uložiť 

telefónne číslo. 

Zadajte údaje: meno, telefónne číslo. Pre 

uloženie zatlačte tlačidlo Opcie (ľavá strana) 

a potom kliknite na Uložiť. 

Zatlačením tlačidla Opcie (ľavé softvérové 

tlačidlo) môžete vybrať z nasledovných 

možností: 

· Zobraziť: môžete pozrieť podrobnosti 

mena a čísla. 
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· Poslať SMS:  môžete poslať textovú 

správu pre vybratého účastníka 

· Volať: môžete zavolať na vybraté číslo. 

· Upraviť: môžete revidovať, upraviť 

vybraté číslo. 

· Vymazať: môžete vymazať vybratý 

kontakt 

· Kopírovať: môžete kopírovať vybratý 

kontakt zo zariadenia na SIM kartu 

a opačne. 

· Presun: môžete preložiť vybratý kontakt 

z telefónu na SIM kartu a opačne. 

· Pridať na blacklist 

· Označiť viacerých: Vyznačte viacero 

kontaktov a môžete im poslať SMS alebo 

môžete vymazať tieto kontakty. 

· Foto kontakty: nastaviť obrázok ku 

kontaktu. 

· Nastavenia 
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Preferované úložisko: Môžete vybrať, že ktoré 

úložisko (SIM karta alebo telefón, prípadne 

obe) budú vaše prvoradé miesto na uloženie 

mien. 

Extra čísla: Môžete upraviť telefónne číslo 

a môžete nastaviť fixné volanie (pokiaľ to váš 

poskytovateľ služieb podporuje). 

Stav pamäti: Môžete pozrieť počet uložených 

kontaktov na SIM karte a na telefóne, prípadne 

aj to, že aký je maximálny počet miest na 

uloženie. Kapacita SIM karty môže byť rozličná 

závisiac od typu karty.  

7.4 Fotoaparát 
Zariadenie obsahuje kameru, ktorou môžete 

fotiť. Pre úschovu fotiek musíte mať pamäťovú 

kartu. Postupujte nasledovne: Menu  

Fotoaparát . Ak chcete fotiť, stlačte tlačidlo 

„0“. 
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Pre fotenie môžete vybrať z nasledovných 

možností pomocou Opcií (ľavé softvérové 

tlačidlo): 

• Galéria: otvorí uložené fotografie. 

• Nastavenia fotoaparátu: navigačným 

tlačidlom: prechádzať Zvuk uzávierky, EV, 

režim scény, vyváženie bielej, samospúšť, 

sériové snímanie funkcie. Medzi 4 a 6 

tlačidiel prechádzajte možnosťami. Tieto 

zmeny, stlačte tlačidlo Uložiť pre uloženie 

voľby ju (ľavé funkčné tlačidlo). 

• Nastavenia fotky: V tomto bode môžete 

nastaviť veľkosť fotografie a jeho kvalitu. 

7.5 Multimédiá 
7.5.1 Galéria 
V tomto bode môžete pozrieť fotky uložené na 

pamäťovú kartu. Zatlačte tlačidlo OK pri 

vybratej fotke a následne potom Opcie (ľavé 
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softvérové tlačidlo) a môžete vybrať 

z nasledovných funkcií: 

Zobraziť: môžete pozrieť vybratú fotku 

Štýl zobrazenia: môžete vybrať medzi štýlom 

mriežka a zobrazenie zoznamu. 

Poslať: zaslanie vybratej fotky cez bluetooth. 

Použiť ako: môžete nastaviť fotky ako pozadie. 

Premenovať: môžete pozmeniť názov fotky 

Vymazať: vymaže aktuálnu fotku. 

Označiť viac: môžete mazať, kopírovať 

označený, ako aj poslať cez bluetooth. 

Archív: ukáže zoznam fotiek na pamäťovej 

karte. 

Fotoinformácie: tu môžete pozrieť podrobnosti 

o fotke, napríklad veľkosť, čas fotenia, 

rozlíšenie obrazu. 

7.5.2 Videorekordér 
Ak chcete urobiť videonahrávku, musíte vložiť 

do zariadenia pamäťovú kartu. Postupujte 

nasledovne: Menu  Multimédiá  
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Videorekordér. Pre spustenie videa stlačte 

tlačidlo 5. Ak chcete prerušiť nahrávanie, 

znovu stlačte tlačidlo 5. Pre skončenie 

nahrávania stlačte pravé softvérové tlačidlo. 

Zatlačením tlačidla Opcie /ľavé softvérové 

tlačidlo) si môžete vybrať z nasledovných 

možností. 

· Nastavenia videokamery: zatlačte tlačidlá 

4-6 pre nastavenie blokácie blikania. 

· Pamäť: predvolené ukladanie na 

pamäťovú kartu. 

· Nastavenia videa: v tomto bode môžete 

nastaviť kvalitu videa. 

· Návrat k základným nastaveniam: 

zariadenie nastaví parametre snímku na 

základné parametre. 

7.5.3 Video prehrávač 
V tejto aplikácii môžete prehrať tie 

videonahrávky, ktoré máte uložené na 

pamäťovej karte. 
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Zatlačením na tlačidlo Opcie (ľavé softvérové 

tlačidlo) môžete vybrať z nasledovných 

funkcií: 

Prehrávanie: Prehraje video. Kľúčom 

prehrávanie 5 Spustite stlačením rovnakého 

tlačidla pozastavíte. 4 a 6 prejsť prehrávanie 

videí z pohľadu. Stlačte navigačné tlačidlo 

hore, dole k zastaveniu navigačného tlačidla 

pre prehrávanie na celej obrazovke. 

Odoslanie: Video môžete odoslať cez 

Bluetooth. 

Zmena názvu:  Môžete zmeniť názov videa. 

Vymazanie: Môžete vymazať video. 

 

7.5.4 Hudba 
V sekcii „Prehrávanie“ zatlačte tlačidlo 5  a   /

  prehrávanie/ pauza tlačidlo a tlačidlami 4 a 6 

vstúpite na predošlú/predchádzajúcu /  

zvukovú stranu. Hlasitosť môžete nastaviť 
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pomocou gombíka nachádzajúceho sa na boku 

zariadenia. 

Ľavým softvérovým tlačidlom môžete vstúpiť 

na Prehrávanie. Opätovným zatlačením ľavého 

softvérového tlačidla môžete urobiť ďalšie 

operácie: prehrávanie, podrobnosti, obnova 

strany, nastavenia. 

V položke Nastavenia môžete nastaviť 

opakovanie, miešanie, prehratie ako 

pozadie. 

 

 

7.5.5 Diktafón 
S touto funkciou môžete urobiť zvukový 

záznam. 

Vyberte možnosť „ Nový záznam“.  Pomocou 

tlačidla ľavé softvérové tlačidlo odštartujte 

nahrávanie resp. dočasne zastavte (pauza). 

Pravým softvérovým tlačidlom môžete zastaviť 
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nahrávanie. Zariadenie uloží záznam, na 

displeji sa objaví upozornenie. 

Po urobení záznamu pomocou  ľavého 

softvérového tlačidla môžete urobiť 

nasledovné operácie: 

· Nový záznam: môžete nahrať nový 

zvukový záznam. 

· Zoznam: môžete pozrieť zoznam 

nahrávok. Pomocou ľavého softvérového 

tlačidla (Opcie) si môžete vybrať 

z nasledovných možností: 

o Prehrať: prehratie aktuálneho 

zvukového záznamu. 

o Premenovanie: môžete zmeniť 

názov záznamu. 

o Pripojiť: pokračovaním vybrané 

nahrávky. 

o Vymazanie: môžete vymazať 

záznam. 
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o Odoslanie: môžete odoslať 

záznam cez Bluetooth. 

Nastavenia: môžete nastaviť kvalitu záznamu. 

 

7.5.6 FM Rádio 
V režime Menu vstúpte do sekcie Multiédia / 

FM Rádio. Pre počúvanie rádia pripojte 

slúchadlo, ktoré slúži ako anténa. Keď 

nepripojíte slúchadlo, môže sa stať, že 

nebudete počuť rádio, alebo len vo veľmi zlej 

kvalite. 

V programe FM Rádio zatlačte tlačidlo „5“ pre 

prehrávanie/pauzu; tlačidlo 2 a 8 pre hľadanie 

kanálov. Hlasitosť môžete nastavovať 

pomocou gombíkov na boku zariadenia. 

Poznámka: 1. Keď funkcia Prehrávanie v pozadí 

je aktívna, môžete počúvať rádio aj 

v pohotovostnom režime aj v režime menu. 

Môžete počúvať rádio aj nahlas (hlasitý 

odposluch), ale nevyberajte slúchadlá.2. 
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Kvalitu vysielania z rádia ovplyvňuje viacero 

faktorov. Môžete vylepšiť kvalitu odposluchu 

ručným hľadaním kanálov resp. môžete 

umiestniť rádio bližšie k oknu. 

Zatlačením tlačidla Opcie (ľavé softvérové 

tlačidlo) môžete vstúpiť do Zoznamu kanálov, 

tiež môžete manuálne zadať frekvenciu (Ručné 

ovládanie), alebo môžete nastaviť automatické 

vyhľadávanie. 

7.6 Nástroje 
7.6.1 Kalendár 
Pre otvorenie tejto funkcie (v režime menu) 

vstúpte do sekcie Nástroje  Kalendár. 

Kalendár ukazuje aktuálny mesiac a deň 

farebným rozlíšením. Navigačným tlačidlom 

môžete vyznačiť požadovaný dátum. Pomocou 

tlačidla OK alebo ľavým softvérovým tlačidlom 

môžete vybrať z nasledujúcich možností: 
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Vyznačenie dátumu, Vyznačenie dnešného 

dňa, Vyznačenie týždňa, Začiatok týždňa. 

 

7.6.2 Budík 
V režime menu urobte nasledovné kroky: 

Organizér  Budík. Môžete nastaviť päť 

rôznych alarmov. Funkcia budíka funguje aj 

vtedy, keď je zariadenie vypnuté. 

Keď budík zazvoní, zatlačte ľavé softvérové 

tlačidlo alebo tlačidlo Položiť. Pre 

„Zdriemnutie“ zatlačte Pravé softvérové 

tlačidlo. 

Pre zmenu prvkov alarmu vyberte zo zoznamu 

jedno a zatlačte ľavé softvérové tlačidlo: 

1. Môžete Zapnúť/Vypnúť alarm 

(tlačidlami 4 a 6 môžete vyberať 

z možností. V zozname alarmov 

aktívny čas zvýrazňuje ikona. 

2. Pre zmenu času alarmu postupujte 

pomocou navigačných tlačidiel 
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a pomocou numerických tlačidiel 

zadajte čas. 

3. Čas zdriemnutia (minúty) môžete 

vybrať pomocou tlačidiel 4 a 6. 

4. Pre zopakovanie zvonenia zatlačte 

tlačidlo Opcie (ľavé softvérové 

tlačidlo)  Výber možností a potom 

vyznačte: Jedenkrát, Každý deň, 

Zvyk. Pomocou tlačidla Opcie  

Uloženie uložte nastavenie. 

5. Vyberte riadok Hlas budíka pre 

zmenu hlasu budíka. Zatlačením na  

ľavé softvérové tlačidlo [Opcie  

Výber] sa vám ukáže zoznam 

zvonení. Pomocou navigačných 

tlačidiel hore dole môžete 

postupovať a vypočuť si jednotlivé 

zvonenia. Výber urobte pomocou 

ľavého softvérového tlačidla [OK]. 
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Pre uloženie parametrov alarmu zatlačte ľavé 

softvérové tlačidlo [Uloženie]. 

 

7.6.3 Baterka  
Baterku (svetlo) môžete zapnúť/vypnúť 

pomocou tlačidla „Baterka“, ktoré sa nachádza 

na boku zariadenia. Posuňte gombík vyššie pre 

zapnutie a nižšie pre vypnutie. 

 

7.6.4 Kalkulačka 
Ak je zariadenie v režime menu, pre otvorenie 

Kalkulačky postupujte nasledovne: Operátor 

 Kalkulačka. Kalkulačka dokáže počítať vo 

všetkých štyroch základných operáciách. 

 

7.6.5 Bluetooth 
Pre otvorenie programu Bluetooth v režime 

menu postupujte nasledovne: Nástroje  

Bluetooth. V tomto programe môžete urobiť 

nasledovné nastavenia: 
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• Bluetooth: pomocou ľavého 

softvérového tlačidla môžete 

zapnúť/ vypnúť funkciu. 

• Viditeľnosť: keď je táto funkcia 

aktívna, je viditeľná aj na iných 

bluetooth prístrojoch. 

• Moje zariadinea: hľadanie nových 

prístrojov, respektíve zviditeľnenie 

popárených prístrojov. 

• Hľadať zariadenia: možná zmena, 

viditeľnosť mena na iných bluetooth 

prístrojoch. 

• Pokročilé: je možné nastaviť audio 

trasu, tiež je možné vybrať pozadie 

(Pozor! Pre uloženie je potrebné mať 

pamäťovú kartu). 

7.7 Súbory 
V režime menu vstúpte do tohto programu 

Operátor  Správca súboru. Tus si môžete 
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pozrieť, koľko máte voľných miest na 

pamäťovej karte, tiež, že aká je celková 

kapacita pamäťovej karty (pokiaľ máte 

pripojenú pamäťovú kartu). Pre nahliadnutie 

do súborov označte zariadenie alebo 

pamäťovú kartu pomocou navigačných 

tlačidiel, potom pomocou ľavého softvérového 

tlačidla Opcie vstúpte do Menu a vyberte 

možnosť Otvorenie. 

Nová zložka: Môžete vytvoriť nový súbor 

(knižnicu) na tejto záložke. 

Zmena názvu: Môžete zmeniť názov súboru 

alebo knižnice. 

Vymazanie: Vymaže vybratý súbor (knižnicu). 

V rámci menu Opcie môžete formovať záložku 

pomocou možnosti Formovanie. 

Ak budete formovať záložku, vymažú sa všetky 

údaje a súbory, ktoré sa nachádzajú na danej 

záložke. Pozor! Operácia sa nedá vrátiť, údaje 

zmiznú nenávratne. 
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7.8 Nastavenie 
7.8.1 Profily 
Nastavenie tichého režimu – zapnutie/vypnutie 

Pre aktiváciu Tichého režimu zatlačte dlhšie 

tlačidlo . Keď znovu zatlačíte dlhšie tlačidlo , 

Všeobecný spôsob (alebo ten spôsob, ktorý bol 

nastavený pri aktivácii Tichého režimu), viete 

aktivovať. 

V režime menu vstúpte do sekcie 

Nastavenia/Profily užívateľa, vyberte možnosť 

Tichý režim. Vrátiť sa do Všeobecného profilu 

môžete v tomto istom bode. 

Profily na mieru 

V režime menu vstúpte do sekcie 

Nastavenia/Profily užívateľa a vyberte profil, 

ktorý chcete meniť. V zariadení sa nachádza 5 

druhov profilov: Všeobecný, Tichý, Stretnutie, 

Headset, Vonkajší. 
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Pre zmenu profilu zatlačte tlačidlo Opcie 

a vyberte možnosť Profil na mieru. V tomto 

bode máte možnosť meniť na nasledovných 

nastaveniach: typ upozornenia, typ zvonenia, 

hlasitosť a spôsob zvonenia prichádzajúcich 

hovorov a správ, hlasitosť zvonenia, hlas 

klávesnice, zvuk klávesnice, upozornenie 

zariadenia, inteligentné upozornenie na 

volanie. 

V položke Spätné nastavenie môžete nastaviť 

základné hodnoty nastavené výrobcom. 

Pridanie typu zvonenia z pamäťovej karty 

V režime menu postupujte nasledovne: Profily 

užívateľa  Opcie  Profily na mieru  Prijatý 

hovor. V poslednom bode vyberte možnosť 

Výber súboru. 

Po týchto krokoch zariadenie vstúpi do 

Operátora súboru, kde z uložených hudobných 

skladieb pamäťovej karty (pokiaľ je vložená) si 
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môžete vybrať ľubovoľnú hudbu zatlačením 

ľavého softvérového tlačidla. 

 

7.8.2 Nastavenia telefónu 
· Nastavenie dátumu a času vo vedľajšom 

menu. Tu môžete urobiť nasledovné 

operácie: 

• Nastavenie domovského mesta: 

môžete vybrať hlavné mesto 

krajiny v ktorej žijete. 

• Nastavenie času a dátumu: 

pomocou navigačných tlačidiel 

označte vybratý riadok a potom 

pomocou numerických tlačidiel 

vyznačte čas a dátum. Pre 

uloženie zatlačte tlačidlo Uloženie  

(ľavé softvérové tlačidlo). 

• Nastaviť formát: môžete nastaviť 

formát času a dátumu. 
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• Aktualizácia pri časovom pásme: 

keď je táto funkcia aktívna, čas sa 

aktualizuje podľa časového pásma.  

· Jazyk: môžete vybrať jazyk, ktorý 

chcete používať. 

· Uprednostnené vstupné metódy: Tu 

môžete redigovať klávesnicu podľa 

potreby. 

· Zobrazenie: Môžete nastaviť displej 

podľa svojho vkusu. 

• Pozadie: vyberte pozadie z vopred 

uložených obrazov alebo 

umiestnite vlastný obraz zo svojho 

súboru. Tento obrázok bude 

viditeľný na displeji 

v pohotovostnom režime. 

• Umiestnenie dátumu a času: 

Môžete nastaviť, aby dátum a čas 

bol viditeľný na displeji  

v pohotovostnom režime. 
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• Umiestnenie názvu 

prevádzkovateľa služieb: Môžete 

nastaviť, aby názov vášho 

prevádzkovateľa služieb bol alebo 

nebol viditeľný na displeji 

v pohotovostnom režime. 

· Režim lietadlo 

V tejto sekcii môžete zapnúť/vypnúť režim 

lietadlo. Táto funkcia vypína všetky sieťové 

funkcie. 

· Rôzne nastavenia: 

• Osvetlenie LCD: môžete nastaviť 

čas a intenzitu osvetlenia displeja. 

7.8.3 Bezpečnostné nastavenia 
V tejto sekcii môžete meniť bezpečnostné 

nastavenia, aby neoprávnené osoby nemohli 

používať vaše zariadenie a SIM kartu. 

· Bezpečnosť SIM karty 

Pre zmenu bezpečnostného nastavenia 

telefónu alebo SIM karty prejdite na 
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Nastavenia  Bezpečnostné nastavenia. Pre 

nastavenie kódu SIM karty vyberte možnosť 

Bezpečnosť SIM, potom zatlačte tlačidlo OK 

(ľavé softvérové tlačidlo). V rámci tejto sekcii 

môžete vybrať z nasledovných možností: 

• Zatvorenie PIN: zatlačte ľavé 

softvérové tlačidlo 

(Zapnúť/Vypnúť) za účelom 

aktivácie alebo deaktivácie. 

Aktuálny status (zatvorenie PIN) 

ukazuje zariadenie. Pre udanie 

SIM PIN kódu zadajte PIN kód. Keď 

táto funkcia bude aktivovaná, 

potom pri každom zapnutí budete 

musieť zadať PIN kód. Pre ďalšie 

informácie sa spojte so svojim 

prevádzkovateľom služieb. 

Poznámka: Keď trikrát za sebou 

zadáte zlý kód, karta SIM sa 

zablokuje a bude sa dať 
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odblokovať pomocou PUK kódu. 

PIN kód a PUK kód je priložený 

v balíku SIM karty. V iných 

prípadoch sa spojte so svojim 

poskytovateľom služieb. 

• Zmena PIN a PIN2: tu môžete 

meniť PIN/PIN2 kódy. Nové kódy 

musíte zadať dvakrát. Na tento 

postup vás upozorní správa na 

displeji. Kód pozostáva zo 4 - 8 

čísel. PIN kód môžete meniť len 

vtedy, keď žiadosť o zmenu PIN 

kódu je aktívna. 

· Zabezpečenie telefónu 

Zatlačte tlačidlo OK pre zapnutie/vypnutie 

telefónneho zámku. Aktuálny stav vyznačí 

zariadenie. 

Pre aktiváciu telefónneho zámku musíte zadať 

heslo. Keď je táto funkcia aktívna, potom sa 

musí zadávať heslo pri každom zapnutí. 
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Poznámka: Základné heslo telefónu je 0000. 

Prosíme, zmeňte toto heslo čím skôr. Zadané 

heslo môže pozostávať zo 4 – 8 čísel. 

· Automatický zámok klávesnice:  

Pri tejto položke môžete vypnúť zámok 

klávesnice, alebo nastaviť, aby sa zámok 

klávesnice automaticky zatvoril po určitom 

čase ( po 15 sekundách, po 30 sekundách, po 1 

minúte, po 5 minútach). 

 

7.8.4  Nastavenia siete 

V sekcii Nastavenia  Nastavenia siete môžete 

si vybrať, či zariadenie si automaticky vyhľadá 

sieť alebo si manuálne nastavíte sieť (sieť sa 

vyberá zo zoznamu uvedených). 

 

7.8.5 SOS nastavenia 
Pre nastavenie SOS funkcií postupujte 

nasledovne: Menu  Nastavenia  SOS 

nastavenia. 
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• Stav: aktivácia funkcie SOS 

(tlačidlo SOS sa nachádza na 

zadnej strane zariadenia) 

• Čísla SOS: V prípade zatlačenia 

tlačidla SOS, zariadenie vytáča 

zadané čísla alebo pošle SMS 

(pokiaľ je táto funkcia aktivovaná). 

Volanie pokračuje dovtedy, kým 

niektoré číslo neprijme hovor. 

Pozor! Nezadávajte také číslo, kde 

príjem volaní prebieha 

automaticky. 

• SOS SMS  zapnúť/vypnúť: funkcia 

sa môže zapnúť alebo vypnúť. 

• SOS SMS: V tejto položke sa môže 

zostaviť správa, ktorá bude 

zaslaná v prípade núdze. Po 

vytvorení správy uložte túto 

správu pomocou tlačidla Uložiť 

(ľavé softvérové tlačidlo). 



66 
 

Ak chcete začať s SOS  tlačidlo SOS na zadnej 

strane držať prístroj. Tlačová reťaz opäť zrušiť. 

 

7.8.6 Blokovanie 

Postupom Menu  Nastavenia  Blokovanie sa 

dostanete do sekcie, kde budete môcť zakryť 

niektoré funkcie z hlavného menu. Vstúpte do 

hlavného menu a postupujte pomocou 

navigačných tlačidiel. Vyberte funkciu, ktorú 

nechcete mať a označte ju pomocou ľavého 

softvérového tlačidla. Potom toto potvrďte 

pravým softvérovým tlačidlom (Hotovo). 

Nakoniec uložte túto zmenu. 

 

7.8.7 Obnoviť nastavenia 
V režime menu postupujte nasledovne: 

Nastavenia  Obnoviť nastavenie. Tu môžete 

svoje nastavenia zrušiť a vrátiť sa späť k 

základným výrobným nastaveniam. 

K uskutočneniu udajte heslo. Zatlačením 
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možnosti [Áno] sa spätné nastavenie začne 

a zariadenie sa reštartuje. Pozor! Nastavenie 

nie je možné vrátiť späť. Zariadenie vymaže 

všetky údaje, mená, správy zo zariadenia. 

 

8 Rýchla voľba 
K navigačnému tlačidlu, ku dvom šípkam (hore, 

dole) máte možnosť priradiť funkcie. 

Postupujte nasledovne: Menu  Nastavenia  

Rýchla voľba. Vyberte smer, na ktorý chcete 

priradiť funkciu, potom zatlačte tlačidlo 

Redigovanie (ľavé softvérové tlačidlo). 

Pomocou navigačného tlačidla vyberte zo 

zoznamu čo sa vám páči a zatlačte tlačidlo OK 

(ľavé softvérové tlačidlo) 

9 Údržba batérie 
Zariadenie obsahuje batériu, ktorú je možné 

opakovane nabíjať. Keď je napätie v batérii 
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nízke, je treba ju nabiť čím skôr. Predlžuje to 

životnosť batérie.  

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju 

z elektrickej siete. Prílišné nabitie skracuje 

životnosť batérie. Nikdy nenechávajte telefón 

na nabíjačke dlhšie ako jeden týždeň. 

Teplota prostredia má vplyv na kapacitu 

batérie. 

Môže nastať situácia, že batériu bude treba 

ochladiť alebo zohriať pred začatím nabíjania. 

Keď je teplota batérie nižšia ako 0 °C , alebo 

vyššia ako 45 °C, nenabíjajte batériu. 

Batériu používajte len na určený účel. Zabráňte 

tomu, aby vznikol skrat medzi pólmi batérie. 

Nepoužívajte poškodenú batériu. 

Keď používate zariadenie v extrémnych 

teplotách, batéria nebude riadne fungovať 

a zníži sa životnosť batérie. 
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Nevhadzujte batériu do ohňa. Dodržiavajte 

miestne zákony a predpisy v súvislosti 

s likvidáciou batérií. 

 

 

 

 

 

 

 

10 Vyhlásenie o zhode 
Výrobok – model číslo Blaupunkt BS 02- spĺňa 

základné požiadavky a vyhovuje smerniciam 

2014/53/EU,  tiež požiadavkám 2011/65/EU 

RoHs. Pre nahliadnutie vyhlásenia o zhode sa 

obráťte na nás. Naša adresa je: 

info@blaupunkt-mobile.eu. 

 

 

mailto:info@blaupunkt-mobile.eu
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Dováža: HTM  Mobile Kft. 
1119  Budapest, Fehérvári út 83. Hungary  


