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chybností o dostupnosti určité 
ktujte provozovatele sítě nebo 
e služby.

 mobilního telefonu si přečtěte 
pečné a efektivní použití a 
ruka.

H je ochranná známka společnosti 
G, Inc.

p T9™ je registrovaná ochranná 
lečnosti Tegic Communications.

p T9™ je známka licencována v rámci 
o více následujících patentů: patenty 
 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 

 kanadský patent č. 1 331 057; patent 
rálovství č. 2238414B; standardní 
ti Hong Kong č. HK0940329; patent 
ngapur č. 51383; evropský patent č. 
6927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, 
 a další zažádané patenty v různých 
a.
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Ericsson T68m
První vydání (říjen 2001)
Tuto uživatelskou příručku vydala společnost 
Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli 
záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky 
z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních 
informacích nebo zdokonalení programů a 
vybavení mohou být zpracovány pouze společností 
Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli 
a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v 
nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.
©Ericsson Mobile Communications AB, 2001
Číslo publikace: CS/LZT 108 4788 R1A
INNOVATRON PATENTS

Upozornění:
Některé služby zmíněné v této příručce nejsou 
podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká 
také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM 112.

V případě po
služby konta
poskytovatel

Před použitím
kapitoly Bez
Omezená zá

BLUETOOT
Bluetooth SI

Textový vstu
známka spo

Textový vstu
jednoho neb
USA č. 5 818
a 6 011 554;
Spojeného k
patent oblas
Republiky Si
0 842 463 (9
ES, SE, GB;
zemích svět
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Úvod 3

efonu je nutné:

rii. Viz „Údaje o kartě SIM a baterii“ 

 před vložením nebo vyjmutím karty 
on a odpojte nabíječku.
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Úvod

Tato uživatelská příručka
Pro snazší orientaci je určena kapitola „Seznámení s 
telefonem“, která obsahuje stručný přehled hlavních 
funkcí telefonu, zkratek a obecných údajů.

Dostupnost služeb
Některé služby a funkce zmíněné v této příručce 
závisí na typu sítě a předplacených službách. Z tohoto 
důvodu nemusí být všechna menu telefonu dostupná.

Tento symbol označuje službu nebo funkci 
závislou na síti nebo předplacených službách.

O předplacených službách se informujte u 
provozovatele sítě.

Karta SIM
Pokud jste se registrovali u provozovatele sítě, 
obdrželi jste kartu SIM (modul identity předplatitele). 
Karta SIM obsahuje počítačový čip, který umožňuje 
sledování telefonního čísla, služeb obsažených v 
předplatném, a mimo jiné uchovává údaje o telefonním 
seznamu. 

Sestavení
Před použitím tel

• vložit kartu SIM,
• vložit a nabít bate

na straně 4.

Poznámka: Vždy
SIM vypněte telef
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4 Úvod

Údaje o kartě SIM a baterii

Při nabíjení může trvat až třicet minut než 
se na displeji zobrazí ikona.

1. Vložte kartu SIM. Ujistěte se, že je karta SIM umístěna 
pod stříbrnými držáky.

2. Přiložte baterii na zadní část telefonu a zatlačte ji. 
Uslyšíte cvaknutí.

3. Připojte nabíječku k telefonu do zdířky označené 
bleskem. Symbol blesku na konektoru nabíječky musí 
směřovat vzhůru. 

4. Při nabíjení může trvat až třicet minut než se na 
displeji zobrazí ikona nabíjení baterie.

5. Počkejte asi čtyři hodiny než ikona bude signalizovat, 
že baterie je zcela nabitá. 

6. Vykloněním vzhůru odpojte nabíječku.

Před použití
musíte vloži
a nabít bate
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číslo oblasti a telefonní číslo. 

 stisknutím .
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Volání a přijímání hovorů

Stiskněte a přidržte  až uslyšíte tón.
Vyžaduje-li karta SIM zadání kódu PIN (osobní 
identifikační číslo), zadejte kód PIN a stiskněte . 
Kód PIN poskytuje provozovatel sítě.

Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte 
chybné číslo stisknutím .
Pokud zadáte třikrát po sobě PIN chybně, karta SIM 
se zablokuje a zobrazí se zpráva „PIN blokováno“. 
K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK (osobní 
odblokovací kód). Kód PUK poskytuje provozovatel sítě.

• Zadejte směrové 
Stiskněte .

• Ukončit hovor lze

• Pokud telefon zvo
stisknutím .

Zapnutí/

vypnutí

Operátor

12:18
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Stisk pákového ovladače 
nahoru, dolů, doleva a doprava 
umožňuje procházet menu, 
seznamy a texty. Stisk 
pákového ovladače funguje 
stejně jako stisk tlačítka .
Stisk a přidržení zapíná a 
vypíná telefon a přechází do 
pohotovostního režimu. Stisk 
ukončí nebo odmítne hovor, 
přejde o jednu úroveň zpět 
v systému menu a ponechá 
nastavení beze změn.

lear)
Odstraní čísla a písmena z 
displeje. Odstraní položku 
ze seznamu. Stisknutím lze 
ztlumit vyzváněcí signál. 
Stisk a přidržení během 
hovoru vypne mikrofon.
Vkládá #.
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6 Seznámení s telefonem

Seznámení s telefonem

Hlavní funkce
Tlačítko 
nastavení 
hlasitosti

Sníží nebo zvýší hlasitost 
sluchátka nebo reproduktoru 
handsfree během hovoru. 
Prochází menu, seznamy a 
texty. Vstupuje do menu Stav. 
Posunutím tohoto tlačítka 
nahoru nebo dolů lze dočasně 
vypnout signál zvonění. Dvojí 
stisk nahoru nebo dolů odmítne 
příchozí hovor.
Telefonování nebo přijetí 
hovoru. Vybere menu, dílčí 
menu nebo možnost.
Po stisku zobrazí možnosti.

1–9, 0 Zadání číslic 0 až 9 a písmen. 
Přidržením stisknutého 
tlačítka  se zadá znak 
mezinárodní předvolby +. 
Prochází systém menu pomocí 
zkratek.
Vkládá *. Přepíná mezi 
velkými a malými písmeny.

(c
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tu 
rčité 

Stiskněte a přidržte 
některé z tlačítek 

 - .

ího čísla 
ité pozici 

Stiskněte číslo pozice 
a .

tě SIM.

Stiskněte a přidržte 
některou z kláves 

 -  a YES.

 kontaktu 
kontakt

Stiskněte a přidržte .

 dílčího 
nu 

Stiskněte a přidržte .

ého Stiskněte tlačítko 
nastavení hlasitosti 
dolů nebo nahoru.

ho data Stiskněte tlačítko 
nastavení hlasitosti 
dolů nebo nahoru.

 Stiskněte   8888 .

Pohotovostní režim
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Rychlá tlačítka
Tabulka popisuje některé z nejužitečnějších kombinací 
tlačítek.

Činnost Pohotovostní režim

Uskutečnění tísňového 
volání

Zadejte mezinárodní 
tísňové číslo a stiskněte YES.

Vstup a pohyb v systému 
hlavních menu 

Stiskněte  nebo .

Vstup do menu 
Seznam volání

Stiskněte YES.

Vytáčení hlasem Stiskněte a přidržte YES  
nebo vyslovte aktivační 
příkaz.

Vytočení čísla 
Hlasová pošta 

Stiskněte a přidržte .

Zadání znaku mezinárodní 
předvolby +

Stiskněte a přidržte .

Nastavení tichého režimu Stiskněte a přidržte  
a zvolte Zapn. tichý rež., 
YES.

Vyhledání kontak
začínajícího na u
písmeno

Vyvolání telefonn
uloženého na urč
na kartě SIM.

Rychlé vytočení 
telefonního čísla 
uloženého na kar

Nalezení prvního
v seznamu Volat 

Vstup do prvního
menu Vlastní me

Zobrazení použit
profilu

Zobrazení dnešní

Změna jazyka na
Automaticky

Činnost
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V systému menu:

u a Stiskněte (a přidržte) 
tlačítko nastavení 
hlasitosti nahoru nebo 
dolů, nebo použijte 
pákový ovladač.

 nebo Stiskněte YES.

nu 
eb

Stiskněte .

oložky V seznamu stiskněte  
a YES.

hotovostního Stiskněte a přidržte NO.

Během zadávání znaků 
použitím textového 
vstupu multitap:

hého písmena 
a tlačítku

Stiskněte tlačítko 
nastavení hlasitosti 
směrem nahoru, přidržte 
jej a stiskněte některé z 
číselných tlačítek.
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8 Seznámení s telefonem

Změna jazyka na anglický Stiskněte   0000 .

Odmítnutí volání Dvakrát rychle stiskněte 
tlačítko nastavení 
hlasitosti nahoru nebo 
dolů, nebo stiskněte NO.

Zadání pomlky p (pomlka) Při ukládání kódů 
stiskněte a přidržte .

Zadání pomlky p (pomlka) Při úpravě melodie 
stiskněte .

Činnost Během hovoru:

Podržení hovoru Stiskněte YES.

Obnovení hovoru Stiskněte znovu YES.

Vypnutí mikrofonu Stiskněte a přidržte .

Činnost Pohotovostní režim Činnost

Pohyb v men
seznamech

Výběr menu
nastavení

Vstup do me
rychlých vol

Odstranění p

Návrat do po
režimu

Činnost

Vyvolání dru
nebo znaku n
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n a číslic Stiskněte .

todami Stiskněte a přidržte .

Během zadávání znaků 
použitím textového 
vstupu T9:

tivních Stiskněte .

žení Stiskněte .

Stiskněte .

tivních 
namének

Stiskněte , pak 
opakovaně tiskněte .

lkými 
y

Stiskněte  a potom 
písmeno.

Stiskněte a přidržte 
některé z číselných 
tlačítek.

Během zadávání znaků 
použitím textového 
vstupu multitap:
N
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m
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Vyvolání třetího písmena 
nebo znaku na tlačítku

Stiskněte tlačítko 
nastavení hlasitosti 
směrem dolů, přidržte jej 
a stiskněte některé z 
číselných tlačítek.

Přepnutí mezi velkými a 
malými písmeny

Stiskněte  a potom 
písmeno.

Zadání čísel Stiskněte a přidržte 
některé z číselných 
tlačítek.

Zadání otazníku Stiskněte tlačítko 
nastavení hlasitosti dolů, 
přidržte jej a stiskněte 

.

Zadání symbolu @ Stiskněte tlačítko 
nastavení hlasitosti dolů, 
přidržte jej a stiskněte 

.

Zadání mezery Stiskněte .

Činnost Během zadávání znaků 
použitím textového 
vstupu multitap:

Odstranění písme

Přepnutí mezi me
vstupu

Činnost

Zobrazení alterna
slov

Přijetí slova a vlo
mezery

Zadání tečky

Zobrazení alterna
interpunkčních z

Přepnutí mezi ve
a malými písmen

Zadání čísel

Činnost
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, úprava a přejmenování
e položku, např. kontakt, událost nebo 
ky WAP, je možné ji odstranit, upravit 
ovat. 

způsoby odstranění položek:
žku a stiskněte .
žku, stiskněte , vyberte Odstranit 
it vše.

způsoby úpravy položek:
žku, stiskněte  a vyberte Upravit.
oložku, kterou chcete upravit, a stiskněte 
 poté vyberte Upravit.

 způsobem lze přejmenovat položku.

by
y jsou zákaznické služby 
vozovateli sítě nezávisle na 
lefonech a výrobcích mobilních 
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10 Seznámení s telefonem

Použití zkratek
V systému menu se lze rychle pohybovat použitím 
číselných zkratek. Zpřístupněte systém menu 
stisknutím  nebo  a zadejte číslo požadovaného 
menu. Stisknutím a přidržením tlačítka  lze přejít 
zpět do pohotovostního režimu.

Rychlý a snadný způsob, jak vyvolat nejčastěji 
používaná nastavení, je umístěním oblíbených 
nastavení do menu Vlastní menu. Viz „Vlastní menu“ 
na straně 23.

Texty nápovědy
V některých menu jsou texty nápovědy s vysvětlením 
funkce menu.

• Chcete-li texty nápovědy zobrazit, zvýrazněte položku 
menu, stiskněte , zvolte Nápověda, YES.

Odstranění
Pokud přidát
záložku strán
nebo přejmen

Existují dva 
• vyberte polo
• Vyberte polo

nebo Odstran

Existují dva 
• Vyberte polo
• Přejděte na p

dvakrát YES a

Tip: Stejným

Online služ
Online služb
nabízené pro
mobilních te
telefonů.

Odstranění písmen a číslic Stiskněte .

Přepnutí mezi metodami 
vstupu

Stiskněte a přidržte .

Činnost Během zadávání znaků 
použitím textového 
vstupu T9:
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Karta SIM podporující  online služby funguje stejně 
jako normální karta SIM. Po vložení karty SIM a 
zapnutí telefonu odešle provozovatel sítě data do karty 
SIM. Po prvním načtení dat a vypnutí a zapnutí 
telefonu se v systému menu objeví nová položka 
jako první dílčí menu v menu Připojit.
Vstoupit do systému menu lze přechodem na 
Připojit/Online služby.

Poznámka: Toto menu se zobrazuje jen tehdy, pokud 
karta SIM tuto službu umožňuje. Provozovatel sítě 
nemusí vždy použít název „Online služby“. Telefon 
nemusí podporovat všechny nabízené služby.
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Nastavení

Zvuky a varov.
Profily

Možnosti volání
Displej
Jazyk

Čas a datum
Zámky

Ovládání hlasem
Handsfree

Obnovit nastav.

Aktivní hovor *

Přenést zvuk
Vypnout tóny
Podržet hovor
Přepnout hov.

Uvolnit aktivní
Obnovit hovor
Sloučit hovory
Spojit hovory
Vyjmout účast.

Uvolnit všechny
Uvolnit účast.
Účastníci konf.

.
1

í

Hovory

* Dostupné pouze během hovoru.

Upozorňujeme, že některá menu 
závisí na síti a předplacených 
službách.
N
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12 Seznámení s telefonem

Přehled menu

Tel. seznam

Volat kontakt
Najít a odeslat *
Přidat kontakt

Upravit kontakt
Vizitky

Volat ze SIM
Skupiny

Telefonní karty
Možnosti

Stav paměti
Speciální čísla

Zprávy

SMS
Volat hlas.poštu

El. pošta
Možnosti

Hovory

Zmeškané hov.
Místní hovor

Seznam volání
Cena hovoru

Měřiče hovoru
Čítače dat

Násled. hovor
Možnosti

Zábava a hry

Schémata
Pozadí

Hry
Vlastní melodi

Obrázky

Služby WAP

Domovská stránka
Záložky

Doručené Push
Zadat adresu

Návrat
Vybrat profil

Vymazat paměť
Nastavení WAP

Organizátor

Kalendář
Hlasový záznam

Budíky
Časovač
Stopky

Kalkulačka
Záznam kódů

Připojit

Online služby
Infračerv. port

Bluetooth
Synchronizace

Sítě
Datová komun.
Název telefonu
Příslušenství

Vlastní menu

Vybrat profil
Hlasitost vyzv
Přep. na linku 

Moje čísla
Upravit vlastn
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1.
2.

3.

stí
tisknete tlačítko , zobrazí 
ujících možností:
obrazí symboly a interpunkční 
 ? a ,. Mezi symboly lze procházet 
 ovladače.
př. obrázek, melodii nebo zvuk.
ěna stylu, velikosti a zarovnání.

lká písmena – přepínání mezi 
i písmeny.
brazí se dříve vybrané jazyky vstupu.
zobrazí se seznam metod vstupu.
ouze pro textový vstup T9.
 slovo pomocí textového vstupu 

pouze pro textový vstup T9.
í nabídnutého slova.
uze pro textový vstup T9.
 možných slov. 
N
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Zadávání znaků
Při přidávání jmen do telefonního seznamu, psaní zpráv 
nebo zadávání adres stránek WAP se zadávají znaky. 

Kromě standardního zadávání znaků do telefonu 
prostřednictvím textového vstupu multitap je možné 
psát textové zprávy a zprávy elektronické pošty 
pomocí textového vstupu T9™. Tento způsob 
zadávání lze použít jen v případě, že je podporován 
zvolený jazyk vstupu. Textový vstup T9™ je 
prediktivní metoda zadávání a zrychluje psaní textů. 
Viz „Textový vstup T9™“ na straně 15.

Jazyky vstupu
Před zadáváním znaků je nutné zvolit jazyk, ve kterém 
se bude psát.

Volba jazyka vstupu
Přejděte na Nastavení, YES, Jazyk, YES, Vstup, YES.
Přejděte na požadovaný jazyk, který chcete při psaní 
použít, a stiskněte .
Opusťte menu stisknutím tlačítka YES.
Při psaní lze přepnout na jeden ze zvolených jazyků 
zadávání stisknutím  a zvolením možnosti 
Jazyk vstupu. Viz „Seznam možností“ na straně 13.

Seznam možno
Pokud při psaní s
se seznam násled

• Přidat symbol – z
znaménka jako je
pomocí pákového

• Vložit objekt – na
• Formát textu – zm
• Vyp. vel. písm./Ve

velkými a malým
• Jazyk vstupu – zo
• Metoda vstupu – 
• Upravit slovo – p

Upravte navržené
multitap.

• Přijmout slovo – 
Slouží k potvrzen

• Možná slova – po
Zobrazí se seznam

• Nápověda.
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 se zadá jedním stisknutím tlačítka .
 se zadá rychlým stisknutím tlačítka 
t za sebou.
mezi velkými a malými písmeny použijte 
 a pak zadejte písmeno.

T U V Ü ù 8
W X Y Z 9
+ & @ / ¤ % $ € £ ¥ \ § ¿ ¡ 0 Θ  Ξ  Ψ  

Ω

# * ↵ ¶

Vymazání písmen a číslic
Přepínání mezi velkými a malými 
písmeny
Zadání číslic (stiskněte a přidržte 
tlačítko)

Znaky nebo operace
N
ot f

or C
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m
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l 

Eric
sson M

obile
 C

om
m

un

14 Seznámení s telefonem

Textový vstup multitap
Při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo psaní 
adres WAP se zadávají znaky pomocí textového vstupu 
multitap. Stiskněte několikrát každé tlačítko, dokud 
se nezobrazí požadovaný znak.

V uvedeném příkladu bude zadáno jméno:

Zadání znaků použitím textového vstupu multitap
1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Přidat kontakt, YES. 

Stiskněte znovu YES.
2. Tiskněte opakovaně odpovídající tlačítko,  - 

,  nebo , dokud se na displeji 
nezobrazí požadovaný znak.
Viz následující tabulka s latinskou abecedou: 

Příklad:
• Písmeno „A“
• Písmeno „B“

 dvakrá
• Pro přepnutí 

tlačítko 

Tlačítko Znaky nebo operace
Mezera - ? ! ‚ . : ; " ’ < = > ( ) _ 1
A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
D E F è É 3 ∆ Φ

G H I ì 4
J K L 5 Λ
M N O Ñ Ö Ø ò 6
P Q R S ß 7 Π Σ

 - 

Tlačítko
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1.
2.

né slovo to, které potřebujete:
, pokud chcete slovo přijmout 
 konec mezeru.
slovo přijmout bez přidání mezery, 

 slovo není to, které potřebujete:
 vícekrát. Zobrazí se alternativní 
 slova). Pokud chcete slovo přijmout 
 konec mezeru, stiskněte .

lovo nenajdete stisknutím tlačítka 

. Otevře se seznam možností.
st Upravit slovo a stiskněte YES. 
lovo stisknutím tlačítka , nebo 
tlivá písmena stisknutím a přidržením 
dače vpravo  a pak opakovaně . 
lovo pomocí textového vstupu 
něte YES. 
dáno do slovníku. Při příštím zadání 

 se slovo právě přidané do 
zí jako jedno z alternativních slov.
í zprávy. Viz také „Odesílání 

 na straně 50.
N
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Tip: Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka 
pro nastavení hlasitosti:
Písmeno „B“ lze zadat posunutím tlačítka nastavení 
hlasitosti směrem nahoru, jeho přidržením a stisknutím 
tlačítka .
Písmeno „C“ lze zadat posunutím tlačítka nastavení 
hlasitosti směrem dolů, jeho přidržením a stisknutím 
tlačítka .

Textový vstup  T9™

Textový vstup T9 lze použít pro psaní textu, např. 
v textových zprávách nebo v elektronické poště. 
Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný 
slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova 
pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko 
stačí stisknout pouze jednou, i když požadované 
písmeno není prvním písmenem na tlačítku. 

Následující příklad vysvětluje, jak začít psát 
textovou zprávu:

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9
Přejděte na Zprávy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES.
Například pokud chcete napsat slovo „Ericsson“, 
stiskněte , , , , , , 

, .

3. Pokud je zobraze
• Stiskněte 

a přidat na jeho
(Pokud chcete 

stiskněte .)
Pokud zobrazené
• Stiskněte 

návrhy (možná
a přidat na jeho

Pokud potřebné s
:

• Stiskněte 
• Vyberte možno
• Vymažte celé s

vymažte jedno
pákového ovla

• Napište nové s
multitap a stisk
Slovo bude při

, , 
slovníku zobra

4. Pokračujte v psan
textových zpráv“
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 nastavení telefonu
astavit podle vlastních požadavků.

Při změně nastavení uloženého v určitém 
tualizuje také právě používaný profil. 
 na straně 24.

astavení telefonu
tavení telefonu je možné obnovit na 
avení zvolená výrobcem vybráním 
novit nastav. Pokud chcete současně 
chny kontakty, zprávy a jiná osobní data, 
 toho možnost Obnovit vše.

ýchozích nastavení
astavení, YES, Obnovit nastav., YES.

nost Obnovit nastav. nebo Obnovit vše 
S.
ámku telefonu (0000 nebo nové číslo, 
měněn) a stiskněte YES.
N
ot f

or C
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m
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16 Osobní nastavení telefonu

Tip: Tlačítkem  lze zadat tečku. Pokud chcete 
zadat jiná interpunkční znaménka, stiskněte  
a pak opakovaně . Volbu potvrďte stisknutím 

. Stisknutím a přidržením tlačítka  vyberte 
metodu vstupu.

Vypnutí textového vstupu T9
Textový vstup T9 lze v případě potřeby vypnout. Toto 
nastavení se bude vztahovat na veškeré zadávání textu, 
nikoliv pouze na právě psaný text.

• Zapnout nebo vypnout textový vstup T9 lze přechodem 
na Nastavení/Jazyk/Vstup T9.

Osobní
Telefon lze n

Poznámka: 

profilu se zak
Viz „Profily“

Obnovení n
Všechna nas
výchozí nast
možnosti Ob
odstranit vše
vyberte místo

Obnovení v
1. Přejděte na N
2. Vyberte mož

a stiskněte YE
3. Zadejte kód z

na které byl z
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•
•

•

í obrázku
a a hry, YES, Obrázky, YES, vyberte 

 YES.
 stiskněte YES.
hájit úpravy obrázku. Prohlédněte 
lku.
lte Uložit, YES. Obrázek je uložen 

brázky.

ě nebo kreslení obrázku:

e
 kurzoru nahoru a doleva

 kurzoru nahoru

 kurzoru nahoru a doprava

 kurzoru doleva

utí a položení pera
ěte a přidržte tlačítko, pokud chcete 
ut mezi zobrazením v měřítku a 
ením v plné velikosti.
 kurzoru doprava

 kurzoru dolů a doleva
N
ot f

or C
om

m
erc

ia
l 

Eric
sson M

obile
 C

om
m

un

Schémata
Prostřednictvím schémat lze změnit vzhled displeje, 
např. barvy. V telefonu jsou některá schémata 
předdefinována. Chcete-li vybrat schéma, zvolte 
Schémata v menu Zábava a hry.

Obrázky
Telefon je dodáván s obrázky. Lze:
mít v pohotovostním režimu obrázek na pozadí, 
vložit obrázek do textové zprávy.

Obrázky jsou uloženy v menu Obrázky nebo Pozadí 
v menu Zábava a hry.

Práce s obrázky
Obrázky je možné přidat, upravit nebo odstranit v 
menu Vlastní obrázky. Počet ukládaných obrázků 
závisí na jejich velikosti.

Zobrazení obrázků
Přejděte na Zábava a hry, YES, Obrázky, YES, vyberte 
skupinu obrázků, YES.

Úprava a uložen
1. Přejděte na Zábav

skupinu obrázků,
2. Vyberte obrázek a
3. Nyní je možné za

si následující tabu
4. Stiskněte YES, zvo

v menu Vlastní o

Funkce při úprav

Tlačítko Funkc
Posun

Posun

Posun

Posun

Zvedn
Stiskn
přepno
zobraz
Posun

Posun
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zadí
 řada obrázků pozadí, avšak můžete 
o přijmout i obrázky odeslané jinými 

brázků pozadí
ábava a hry, YES, Pozadí, YES, 
ek, YES, vyberte obrázek a stisknutím 
 obrázek v plné velikosti.

ku jako  pozadí
ábava a hry, YES, Pozadí, YES, 
ek, YES.
zek a stiskněte dvakrát tlačítko YES.

rázků
ůžete vyměňovat s jinými osobami 
ím textových zpráv. Další informace 
rázků ve zprávách lze nalézt v části viz 
straně 50. Obrázky pozadí lze vyměňovat 
červeného portu, technologie bezdrátové 
Bluetooth nebo služeb WAP.
N
ot f

or C
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m
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l 
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18 Osobní nastavení telefonu

Obrázky lze přidat také do seznamu Oblíbené.

Přidání obrázku do seznamu oblíbených položek
1. Přejděte na Zábava a hry, YES, Obrázky, YES, vyberte 

skupinu obrázků, YES.
2. Vyberte obrázek a stiskněte .
3. Stisknutím tlačítka YES přidejte obrázek.

Obrázky po
V telefonu je
si převzít neb
osobami.

Zobrazení o
1. Přejděte na Z

Vybrat obráz
YES zobrazte

Volba obráz
1. Přejděte na Z

Vybrat obráz
2. Vyberte obrá

Výměna ob
Obrázky si m
prostřednictv
o posílání ob
„Zprávy“ na 
pomocí infra
komunikace 

Posun kurzoru dolů

Posun kurzoru dolů a doprava

Přepnutí tloušťky čáry

Zobrazení menu Možnosti

Uložení obrázku a ukončení

Ukončení editoru obrázků

Stisknutím a přidržením tlačítka lze 
obrázek vymazat.
Posun kurzoru o 1, 5 nebo 10 mezer

Přepnutí mezi bílou a černou barvou pera

Tlačítko Funkce
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1.

2.

1.

2.

•

ály a melodie
loženy vyzváněcí signály a melodie. 
y a melodie lze upravit a odeslat 
é zprávě. Melodie lze také načíst 
AP, technologie bezdrátové 
tooth, nebo infračerveného přenosu.
hovory v menu Nastavení/Zvuky a 
sign. a vyberte vyzváněcí signál.

tosti vyzvánění
vení, YES, Zvuky a varov., YES, 
ES.

 nebo  zvyšte nebo snižte 

a YES uložte nastavení.

cího signálu nebo melodie
va a hry, YES, Vlastní melodie, YES.
elodií a stiskněte YES.

Upravit a stiskněte YES.

N

ot f
or C

om
m
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l 
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Odeslání obrázku
Přejděte na Zábava a hry, YES, Pozadí, YES, 
Odeslat obrázek, YES.
Vyberte metodu přenosu.
Při použití infračerveného spojení se ujistěte, že 
jsou infračervené porty nasměrovány proti sobě.

Přijetí a uložení obrázku
V pohotovostním režimu stiskněte  a přejděte 
na Přijmout, YES.
Infračervený port se aktivuje na 10 minut a funkce 
Bluetooth se aktivuje na 3 minuty.
Zobrazí se zpráva Uložit obrázek?. Chcete-li 
uložit obrázek do seznamu Vlastní obrázek v menu 
Zábava a hry/Pozadí/Vybrat obrázek, stisknete 
tlačítko YES.

Když obdržíte obrázek prostřednictvím textové zprávy, 
zobrazí se nová zpráva v menu Doručené. Chcete-li 
uložit obrázek do seznamu Vlastní obrázky v menu 
Zábava a hry/Obrázky, zvýrazněte obrázek, stiskněte 

 a vyberte možnost Uložit obrázek.

Vyzváněcí sign
V telefonu jsou u
Vyzváněcí signál
příjemci v textov
pomocí služby W
komunikace Blue

• Vyberte Hlasové 
varov./Vyzváněcí 

Nastavení hlasi
1. Přejděte na Nasta

Hlasitost vyzv., Y
2. Pomocí tlačítka 

hlasitost.
3. Stisknutím tlačítk

Úprava vyzváně
1. Přejděte na  Zába
2. Vyberte jednu z m
3. Vyberte možnost 
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ie
vuk nebo melodii prostřednictvím 
o portu, technologie bezdrátové 

Bluetooth nebo služby WAP, zobrazí se 
 melodie Uložit melodii?“. Chcete-li 

ii do menu Vlastní melodie, stisknete 

 infračerveného spojení se ujistěte, 
ervené porty nasměrovány proti sobě.

o zapnout vyzváněcí signál lze stisknutím 
  v pohotovostním režimu a výběrem 
n. tichý rež. nebo Vypn. tichý rež.
ály kromě budíku a odečítání času 

.

zvánění
silující vyzvánění, což je typ vyzváněcího 
 se postupně mění od nejtišší do 

úrovně.
ilující vyzvánění zapnout (možnost 
o vypnout (možnost Vypnuto), přejděte 
/Zvuky a varov./Zesilující vyzv.
N
ot f

or C
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20 Osobní nastavení telefonu

• Stisknutím  lze noty 
odstranit.

• Stisknutím tlačítka vložte notu.
• Stisknutím a přidržením tlačítka 

vložte dlouhou notu. Čím delší 
je stisknutí, tím delší bude nota. 
Noty mohou mít čtyři různé 
délky.

• Stisknutím  lze změnit oktávu. Jsou tři 
různé oktávy.

• Jedním stisknutím tlačítka  se nota zvýší 
o půltón.

• Stisknutím tlačítka  dvakrát se nota sníží 
o půltón.

• Zadat pomlku lze stisknutím .
4. Vytvořenou melodii si lze poslechnout po stisknutí 

tlačítka YES.
5. Dalším stisknutím tlačítka YES melodii uložíte. V úpravě 

melodie lze pokračovat po stisknutí tlačítka NO.

Poznámka: Informace o odeslání vyzvánění nebo 
melodie v textové zprávě lze nalézt v části „Vložení 
objektu do textové zprávy“ na straně 50.

Přijetí melod
Obdržíte-li z
infračervenéh
komunikace 
zpráva „Nová
uložit melod
tlačítko YES.

Při použití
že jsou infrač

• Vypnout neb
a přidržením
možnosti Zap
Všechny sign
jsou vypnuté

Zesilující vy
Lze zvolit Ze
signálu, který
nejhlasitější 

• Chcete-li zes
Zapnuto) neb
na Nastavení

H
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1.

2.

3.

4.

ibrování je zapnuto, pokud je 
ypnutý nebo je telefon v tichém 

toru
vení, YES, Zvuky a varov., YES, 

ná nastavení a stiskněte YES.

í/Zvuky a varov. lze také vybrat 
 Zvuk tlačítka a zapnout 

to připomínání minut, ozve se během 
inutu pípnutí.

 menu
 automaticky nastaví jazyk systému 

mě, kde byla karta SIM zakoupena. 
ě je předem nastaveným jazykem 

ystému menu
vení, YES, Jazyk, YES, Jazyk menu, YES.
tiskněte YES.
N
ot f

or C
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m
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Volání s nastaveným vyzváněcím 
signálem
Pokud si předplatíte službu dvou linek, 
můžete pro každou linku nastavit jiný 
vyzváněcí signál. Namísto textu Hlasové hovory se 
zobrazí text Linka 1 a text Linka 2. Pokud předplatné 
karty SIM podporuje faxová a datová volání, můžete 
nastavit odlišné vyzváněcí signály pro hlasová, faxová 
a datová volání.

Je-li součástí předplatného služba identifikace 
volajícího čísla (CLI), lze přiřadit individuální 
vyzváněcí signál až deseti volajícím.

Nastavení individuálního vyzváněcího signálu 
pro volajícího
Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, 
Vyzváněcí sign., YES, Osob. vyzvánění, YES, 
Přidat nové?, YES.
Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte YES.
Vyberte kontakt a stiskněte YES.
Vyberte vyzvánění a stiskněte YES.

Zvuky a varov.
Příchozí hovor může být signalizován vibrováním. 
Vibrátor telefonu lze nastavit na následující režimy:

• Zapnuto – trvale.
• Vibr. při tich. – (v

vyzváněcí signál v
režimu),

• Vypnuto – trvale.

Nastavení vibrá
1. Přejděte na Nasta

Vibrátor, YES.
2. Vyberte požadova

V menu Nastaven
Upoz. na zprávu,
Připomen. minut.

Pokud je zapnu
hovoru každou m

Jazyk systému
Většina karet SIM
menu na jazyk ze
V opačném případ
angličtina.

Změna jazyka s
1. Přejděte na Nasta
2. Vyberte jazyk a s
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on v pohotovostním režimu, lze zobrazit 
m v menu Stav. Datum a formát data je 
it v menu Nastavení/Čas a datum.

ení času
astavení času v menu 
s a datum lze nastavit časové 

í čas. Po této změně se 
 způsobem změní časy událostí a úkolů 

 vybaven funkcí automatické aktualizace 
je zapnuta automatická aktualizace 
ma, nabídne se aktualizace času v 
lefon změní síť a čas odeslaný 
em sítě se liší od času v telefonu. Po 
 čas automaticky aktualizuje.

mání
váte přenosné handsfree, lze nastavit 
orů stisknutím libovolného tlačítka 
ebo nastavit telefon na automatické 
orů.

m přijímání lze přechodem na 
andsfree/Režim odpovědi.
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22 Osobní nastavení telefonu

Poznámka: Nastavení Automaticky lze v pohotovostním 
režimu vybrat kdykoliv stisknutím  8888 .
Angličtinu lze v pohotovostním režimu vybrat kdykoliv 
stisknutím  0000 .

Osvětlení displeje
Osvětlení telefonu může být zapnuté, automatické 
nebo vypnuté. V automatickém režimu se osvětlení 
displeje vypne několik sekund po stisku posledního 
tlačítka.

• Nastavit osvětlení displeje lze přechodem na 
Nastavení/Displej/Osvětlení.

• Nastavit kontrast displeje lze přechodem na 
Nastavení/Displej/Kontrast.

Nastavení času
V pohotovostním režimu je vždy zobrazen čas.

• Nastavit čas lze přechodem na Nastavení/
Čas a datum/Nastavit čas.

Používat lze 12hodinový nebo 24hodinový 
formát času.

• Nastavit formát času lze přechodem na Nastavení/
Čas a datum/Nastavení času/Formát času.

Je-li nastaven 12hodinový formát času, lze měnit 
mezi dopolednem a odpolednem tlačítkem .

Datum
Když je telef
aktuální datu
možné nastav

Další nastav
V možnosti N
Nastavení/Ča
pásmo a letn
odpovídajícím
v kalendáři.

Telefon je
času. Pokud 
časového pás
případě, že te
provozovatel
stisku YES se

Režim přijí
Pokud použí
přijímání hov
(kromě NO) n
přijímání hov

• Nastavit reži
Nastavení/ H
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1.

2.

•

tože je klávesnice uzamčena, můžete 
í tísňové číslo 112.

ek klávesnice
čení po 25 sekundách od posledního 

omaticky klávesnici uzamkne.
tického uzamčení klávesnice Zapnuto 
it přechodem na Nastavení/Zámky/

out klávesnici ručně, stiskněte 
 vyberte Zamknout kláv.

e uzamčena do příchozího volání 
demknutí.
out klávesnici, stiskněte a přidržte 
demknout klávesy?.

řístup k často používaným funkcím 
h umístění do menu nazvaného 
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Pozdrav
Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji zobrazí 
pozdrav Ericsson. Místo toho se může zobrazit 
pozdrav operátora sítě.

Zobrazení lze přerušit stisknutím tlačítka NO.

Výběr pozdravu
Přejděte na Nastavení, YES, Displej, YES, Pozdrav, YES.
Vyberte pozdrav a stiskněte YES.

Vlastní pozdrav
Zadáním textu můžete vytvořit vlastní pozdravy.
Vytvořit vlastní pozdrav můžete přechodem na 
Nastavení/Displej/Pozdrav/Vlastní.

Zobrazení telefonního čísla
Své vlastní telefonní číslo si lze zobrazit.
Zkontrolovat vlastní telefonní číslo je možné přechodem 
na Tel. seznam/Speciální čísla/Moje čísla. Pokud není 
vlastní číslo uložené na kartě SIM, můžete ho zadat sami.

Uzamčení klávesnice
Klávesnici telefonu lze uzamknout, aby nedošlo 
k nechtěnému vytočení čísel.

Poznámka: Přes
volat mezinárodn

Automatický zám
Automatické uzam
stisku tlačítka aut

• Možnosti automa
a Vypnuto lze vol
Aut. zámek kl.

• Chcete-li uzamkn
a přidržte  a

Klávesnice zůstan
nebo do ručního o

• Chcete-li odemkn
 a vyberte O

Vlastní menu
Snadný a rychlý p
lze získat po jejic
Vlastní menu.
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lená výrobcem.

tavení lze obnovit na výrobcem zadané 
hodem na Nastavení/Profily/
ily.

 aktivace
ily, např. Ve vozidle, se aktivují 
při použití určitého příslušenství. 
se zvolí předchozí profil.
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24 Osobní nastavení telefonu

Přidání nastavení do Vlastního menu
1. Přejděte na Vlastní menu, YES, Upravit vlastní, YES.
2. Vyberte funkci ze seznamu stisknutím tlačítka .
3. Zadejte požadované číslo pozice této funkce v menu 

a stiskněte YES.
4. Opusťte seznam stisknutím tlačítka YES.

Profily
V telefonu jsou předem nastaveny vhodné profily pro 
určitá prostředí. Tyto profily lze měnit, přejmenovat 
nebo k nim přiřadit příslušenství. Jdete-li např. na 
schůzku, zvolte profil Schůzka a provedou se příslušná 
nastavení (např. se vypne vyzvánění).

• Vybrat profil lze přechodem na Nastavení/Profily/
Vybrat profil.

Změna nastavení profilu
1. Přejděte na Nastavení, YES, Profily, YES, 

Upravit profil, YES.
2. Vyberte nastavení a stiskněte YES.
3. Změňte nastavení profilu a potvrďte stisknutím YES.
• Profil je možné přejmenovat přechodem na 

Nastavení/Profily/Upravit profil/Název profilu.

Nastavení pr
nastavení zvo

• Všechna nas
hodnoty přec
Obnovit prof

Automatická
Některé prof
automaticky 
Po odpojení 
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1.

2.

3.

•

nu během hovoru
te , až se na displeji zobrazí 
ikrof. Chcete-li pokračovat v 
u stiskněte .

pakované vytáčení
 přijat, zobrazí se na displeji text 
 YES. Telefon bude vytáčení opakovat 

 je hovor přijat,
ete libovolné tlačítko nebo 
or.

m čekání není nutné držet telefon 
ovor spojen, ozve se hlasitý 

ované vytáčení není dostupné při 
ch voláních.

lání
te tlačítko , dokud se na displeji 
.
 mezinárodní předvolbu používanou 
.
, směrové číslo oblasti (bez počáteční 
číslo. Stiskněte YES. 
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Volání
Aby bylo možné telefonovat a přijímat hovory, musí 
být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. 
Viz „Volání a přijímání hovorů“ na straně 5.

Volání
Zadejte kód země, směrové číslo oblasti 
a telefonní číslo.
Vytočte číslo stisknutím tlačítka YES.
Chcete-li hovor ukončit, stiskněte NO.

Tip: Lze vytáčet čísla ze seznamu volání a telefonního 
seznamu. Viz „Seznam volání“ na straně 26 a 
„Telefonní seznam“ na straně 27. Volání lze také 
uskutečnit hlasovým povelem. Viz „Ovládání telefonu 
hlasem“ na straně 30.

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru
Zvýšit nebo snížit hlasitost sluchátka během hovoru 
je možné stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru 
nebo dolů.

Vypnutí mikrofo
• Stiskněte a přidrž

zpráva Vypnutý m
konverzaci, znov

Automatické o
Pokud není hovor
Znovu? Stiskněte
(až desetkrát):
• do té doby než
• dokud nestiskn

nepřijmete hov

Poznámka: Běhe
u ucha. Když je h
zvukový signál.
Automatické opak
faxových a datový

Mezinárodní vo
1. Stiskněte a přidrž

nezobrazí znak +
Znak + nahrazuje
v zemi volajícího

2. Zadejte kód země
nuly) a telefonní 
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olání

ze také přijmout nebo odmítnout hlasovým 
„Ovládání telefonu hlasem“ na straně 30.

olání
áte volání, zobrazí se v pohotovostním 
pleji text Zmeškané hovory: 1. Číslo 

zmeškaných volání.

eškaných volání
. Zobrazí se zmeškané hovory.
očit číslo ze seznamu, přejděte na číslo 
S.

lání
ytočená čísla se ukládají do seznamu 
d předplatné zahrnuje službu identifikace 
la a je identifikováno číslo volajícího, 

o seznamu volání také telefonní čísla 
eškaných hovorů. 
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Tísňová volání
• Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) 

a stiskněte YES.
Tento telefon Ericsson podporuje mezinárodní tísňová 
čísla 112, 911,999 a 08. Tato čísla lze běžně použít pro 
volání v tísni v libovolné zemi a to s vloženou kartou 
SIM či bez ní a pokud je telefon v dosahu sítě GSM.

Poznámka: Někteří provozovatelé sítě vyžadují 
zasunutí karty SIM a v určitých případech i zadání 
kódu PIN.

V některých zemích se mohou používat jiná tísňová 
čísla. Proto může provozovatel sítě na kartu SIM uložit 
další místní tísňová čísla.

• Zobrazit místní tísňová čísla lze přechodem na 
Tel. seznam/Speciální čísla/Tísňová čísla.

Přijímání volání
Při přijímání telefon zazvoní a na displeji se zobrazí 
zpráva Přijmout?.

Pokud předplacené služby zahrnují službu 
identifikace volajícího čísla (CLI) a číslo volajícího je 
identifikováno, zobrazí se toto číslo na displeji. Pokud 
je číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se 
jméno volajícího. 

Přijetí volán
• Stiskněte YES

Odmítnutí v
• Stiskněte NO.

Tip: Volání l
povelem. Viz 

Zmeškaná v
Pokud zmešk
režimu na dis
udává počet 

Kontrola zm
1. Stiskněte YES
2. Chcete-li vyt

a stiskněte YE

Seznam vo
Naposledy v
volání. Poku
volajícího čís
ukládají se d
přijatých a zm
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1.

2.

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

ontaktu
 režimu lze stisknutím a přidržením 
ézt kontakt, jehož první písmeno 
u tlačítka (nebo nejbližší následující). 
nutím a přidržením tlačítka 5 lze 
ntakt začínající písmenem J. 

kontakt začínající na K, stiskněte 
taktů tlačítko 5 dvakrát.

, který chcete volat, zvýrazněn, 

ré chcete vytočit, a stiskněte YES.
tu přiřazeno jen jedno číslo, stiskněte 
 2 tlačítko YES.

aké pomocí volby Volat kontakt 
m.

fonního seznamu
 možné jednoduchým způsobem 
 smazat.

znam, YES, Upravit kontakt, YES.
eno jména kontaktu a stiskněte YES.

výrazní, stiskněte YES.
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Vytočení čísla ze seznamu volání
Vstoupit do seznamu volání lze stisknutím YES v 
pohotovostním režimu.
Přejděte na číslo, na které chcete volat, a stiskněte YES.

Chcete-li vymazat Seznam volání, přejděte na Hovory, 
YES, Možnosti, YES, Vymazat sezn., YES.
Zapnout nebo vypnout seznam volání lze přechodem 
na Hovory, YES, Možnosti, YES, Nastavit seznam, YES.

Telefonní seznam
Do telefonního seznamu se ukládají všechny potřebné 
informace pro kontaktování osob.

Přidání kontaktu
Přejděte na Tel. seznam, YES, Přidat kontakt, YES.
Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte YES.
Zadejte údaje a stiskněte YES.
Zvolte další pole a tak postupujte dále.
Po zadání všech údajů přejděte na Uložit a konec? 
a stiskněte YES.

Vytočení čísla k
1. V pohotovostním

tlačítek 2 až 9 nel
odpovídá písmen
• Například stisk

otevřít první ko
Chcete-li najít 
v seznamu kon

2. Pokud je kontakt
stiskněte YES.

3. Vyberte číslo, kte
Je-li ke kontak

a přidržte v kroku

Tip: Zavolat lze t
v menu Tel. sezna

Aktualizace tele
Údaje kontaktu je
aktualizovat nebo

Úpravy kontaktu
1. Přejděte na Tel. se
2. Zadejte první písm
3. Když se kontakt z
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ýchozího telefonního čísla
el. seznam, YES, Upravit kontakt, YES.
í písmeno jména kontaktu a stiskněte YES.
akt zvýrazní, stiskněte YES.
nost Výchozí číslo a stiskněte YES. 
, které chcete nastavit jako výchozí, 
S.

 sdružit do skupin. Potom lze odeslat 
ávu několika příjemcům najednou. Viz 
xtových zpráv“ na straně 50. 

ntaktů do skupiny
el. seznam, YES, Skupiny, YES, 
u, YES.

v skupiny a stiskněte YES.
nost Přidat člena a stiskněte YES.
í písmena kontaktu, který chcete přidat. 
.
ačítka YES vyberte kontakt.
onní číslo a stiskněte YES.
eny skupiny opakujte kroky 3 až 5.
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4. Vyberte možnost Upravit jméno nebo 
Upravit čísla, YES. 

5. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte YES.
6. Zadejte údaje a stiskněte YES.
7. Zvolte další pole a tak postupujte dále.
8. Po zadání údajů přejděte na Uložit a konec?. 

Stiskněte YES.

Odstranění kontaktu
1. Přejděte na Tel. seznam, YES, Upravit kontakt.
2. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete odstranit. 

Stiskněte YES.
3. Stisknutím tlačítka  proveďte odstranění kontaktu.
4. Stiskněte YES.

Chcete-li odstranit všechny kontakty, zvolte Tel. seznam, 
YES, Možnosti, YES, Odstranit vše?, YES.

Poznámka: Kontakty uložené na kartě SIM se 
neodstraní.

Výchozí (standardní) číslo
Každý kontakt má výchozí telefonní číslo. První 
zadané číslo telefonního kontaktu se automaticky stává 
výchozím číslem. Pokud přejdete na určitý kontakt v 
menu Volat kontakt, stisknete a přidržíte YES, vytočí se 
výchozí číslo.

Nastavení v
1. Přejděte na T
2. Zadejte prvn
3. Když se kont

Vyberte mož
Vyberte číslo
a stiskněte YE

Skupiny
Kontakty lze
textovou zpr
„Odesílání te

Sdružení ko
1. Přejděte na T

Přidat skupin
2. Zadejte náze
3. Vyberte mož
4. Zadejte prvn

Stiskněte YES
5. Stisknutím tl
6. Vyberte telef
7. Pro ostatní čl
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•

8.

9.

 režimu stiskněte  a přejděte 

eného portu i funkce Bluetooth se 
nuty.
stiskněte YES.
nutím tlačítka YES uložíte vizitku 
znamu.

tu
znam, YES, Vizitky, YES, 

YES. 
ena kontaktu, který chcete odeslat. 

a YES vyberte kontakt.
řenosu a stiskněte YES. 
rveného spojení se ujistěte, že 

 porty nasměrovány proti sobě.

všechny kontakty, přejděte na 
 Vizitky, YES, Odeslat vše, a zvolte 
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Vizitky
Do telefonního seznamu lze přidat vlastní vizitku.
Přidat vlastní vizitku lze přechodem na Tel. seznam/
Vizitky/Vlastní. Pak zvolte možnost Přidat vlastní.

Výměna vizitek
Vizitky lze vyměňovat mezi tímto telefonem a jiným 
podobným telefonem, přenosným počítačem nebo 
osobním počítačem pomocí technologie bezdrátové 
komunikace Bluetooth, infračerveného portu nebo ve 
zprávě SMS.

Odeslání vizitky
Přejděte na Tel. seznam, YES, Vizitky, YES, 
Odeslat vlastní, YES.
Vyberte metodu přenosu a stiskněte YES.
Při použití infračerveného spojení se ujistěte, že 
jsou infračervené porty nasměrovány proti sobě.

Pokud jste obdrželi vizitku prostřednictvím textové 
zprávy, můžete ji přijmout stisknutím YES. Pro příjem 
vizitek prostřednictvím infračerveného portu nebo 
Bluetooth je nutné vybrat menu Příjem, aby byl 
aktivován infračervený port nebo byl telefon zjistitelný.

Přijetí vizitky
1. V pohotovostním

na Přijmout, YES.
Funkce infračerv
aktivuje na tři mi

2. Po přijetí vizitky 
3. Opětovným stisk

do telefonního se

Odeslání kontak
1. Přejděte na Tel. se

Odeslat kontakt, 
2. Zadejte první písm

Stiskněte YES.
3. Stisknutím tlačítk

Vyberte metodu p
Při použití infrače
jsou infračervené

• Chcete-li odeslat 
Tel. seznam, YES,
metodu přenosu.
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l pozic
el. seznam, YES, Možnosti, YES, 
, YES.
, které chcete přesunout, a stiskněte YES.
ci, na kterou chcete číslo přesunout, 
S.
í stiskněte NO.
otvrďte změny stisknutím YES.

avu paměti
paměti umožňuje v telefonním seznamu 
, kolik zbývá v paměti volných pozic.
 stav paměti telefonu lze přechodem na 
tav paměti.

lefonu hlasem
žňuje:
vým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu 
ména osoby a typu čísla,
o odmítnout volání hlasovým příkazem, 
řipojen v sadě handsfree,
 pomocí hlasu,
yslechnout si hlasové záznamy pomocí 

íkazů,
kci ovládání telefonu hlasem vyslovením 

ího příkazu.
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Kopírování kontaktů
Kontakty lze kopírovat mezi pamětí telefonu a kartou 
SIM. Počet kontaktů, které je možné uložit, závisí na 
typu karty SIM.

• Zkopírovat kontakty lze přechodem na Tel. seznam/
Možnosti/Kopír. do SIM.

Poznámka: Všechna data na kartě SIM budou 
zaměněna.

Pokud je do telefonu vložena karta SIM s uloženými 
kontakty, lze kontakt vytočit volbou Volat ze SIM 
v menu Tel. seznam. Pokud chcete upravit kontakt 
uložený na kartě SIM, musíte ho nejdříve zkopírovat 
do paměti telefonu.

• Zkopírovat kontakt do paměti telefonu lze přechodem 
na Tel. seznam/Možnosti/Kopír. ze SIM.

Rychlé vytáčení
Čísla, která chcete mít snadno k dispozici, lze uložit 
na pozice 1 až 9 karty SIM.

Volání těchto čísel v pohotovostním režimu:
• Zadejte číslo pozice a stiskněte YES.

Změna číse
1. Přejděte na T

Seznam pozic
2. Vyberte číslo
3. Vyberte pozi

a stiskněte YE
4. Po dokončen

Po dotázání p

Kontrola st
Funkce Stav 
zkontrolovat

• Zkontrolovat
Tel. seznam/S

Ovládání te
Telefon umo

• vytáčet hlaso
vyslovením j

• přijmout neb
je-li telefon p

• změnit profil
• nahrát nebo v

hlasových př
• aktivovat fun

tzv. aktivačn
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

e nutné nahrát také pro jednotlivá 
apř. jméno „Jan“.

ho příkazu pro jméno kontaktu
vení, YES, Ovládání hlasem, 
azy, YES, Kontakty, YES, 
ES.
 stiskněte YES.
pokynů na displeji.
hlasovým příkazem se zobrazí ikona.

o
a se má při přijetí hovoru přehrát 
lajícího.
í jména volajícího Zapnuto nebo 
přechodem na Nastavení/Ovládání 
í hlas./Jméno volajícího.

a kontaktu lze vytáčet hlasem.
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Uložit lze maximálně 50 hlasových příkazů. Pro 
nahrávání hlasových příkazů zajistěte tiché prostředí.

Příprava na vytáčení pomocí hlasu
Nejprve je nutné aktivovat funkci vytáčení jména 
pomocí hlasu a nahrát hlasové příkazy.

Zapnutí funkce vytáčení jména hlasem 
a nahrání typů čísel
Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, 
Nastavení hlas., YES, Vytáčení hlasem, YES.
Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte YES. Nyní 
nahrajte hlasové příkazy pro všechny typy čísel 
používané kontakty v telefonním seznamu, např. 
„domácí“ nebo „mobil“.
Zobrazí se pokyny. Stiskněte YES.
Vyberte typ čísla a stiskněte YES.
Přiložte telefon k uchu, počkejte na zvukový signál 
a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Příkaz se 
zopakuje.
Pokud je záznam v pořádku, uložte hlasový příkaz 
stisknutím YES. Pokud ne, stiskněte NO a opakujte krok 4.
Pro všechny potřebné příkazy opakujte kroky 4 a 5.

Hlasové příkazy j
jména kontaktů, n

Nahrání hlasové
1. Přejděte na Nasta

YES, Hlasové přík
Přidat hlas. jm., Y

2. Vyberte kontakt a
3. Postupujte podle 

Vedle kontaktu s 

Jméno volajícíh
Můžete zvolit, zd
nahrané jméno vo

• Možnosti přehrán
Vypnuto lze volit 
hlasem/Nastaven

Vytáčení hlasem
Vyslovením jmén
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azů pro přijetí hovoru hlasem
astavení, YES, Ovládání hlasem, YES, 

as., YES, Odpověď hlasem, YES.
ušenství, které chcete používat při 
lasem stisknutím tlačítka . 
.
kyny. Stiskněte YES.

on k uchu, počkejte na zaznění tónu a 
mout“, nebo jiné slovo. Pokud je záznam 
iskněte YES. Pokud ne, stiskněte NO a 
k 5.
sazeno“, nebo jiné slovo. Stiskněte YES.

í hlasovým příkazem
 zvoní, řekněte „Přijmout“.
jí.

olání hlasovým příkazem
 zvoní, řekněte „Obsazeno“.
ítnuto. Volající uslyší obsazovací tón.

rofilů
lasových příkazů k profilům lze přepínat 
cí hlasu.
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Volání
1. V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko 

YES, dokud se neozve tón.
2. Uvolněte tlačítko YES, přiložte telefon k uchu a řekněte 

jméno, např. „Jan“. Jméno se zopakuje.
3. Pokud je pro kontakt uloženo několik čísel, vyslovte 

po druhém zvukovém signálu typ čísla, např. „domácí“.
Telefon přehraje typ čísla a potom hovor spojí.

Vytáčení hlasem, hlasové profily a ovládání hlasových 
záznamů hlasem lze zahájit také z pohotovostního 
režimu následujícím způsobem:
• Posuňte a přidržte tlačítko pro nastavení hlasitosti.
• Stiskněte tlačítko pro hlasitý odposlech (při použití 

přenosného handsfree nebo náhlavní soupravy 
Bluetooth).

• Vyslovte aktivační příkaz. Viz „Aktivační příkaz“ 
na straně 34.

Příjem hovoru hlasovým příkazem
Příchozí hovory můžete přijmout nebo odmítnout 
svým hlasem, když máte zapojenu přenosnou soupravu 
pro hlasitý odposlech nebo sadu handsfree ve vozidle.

Nahrání přík
1. Přejděte na N

Nastavení hl
2. Vyberte přísl

odpovídání h
Stiskněte YES

3. Zobrazí se po
4. Přiložte telef

řekněte „Přij
v pořádku, st
opakujte kro

5. Řekněte „Ob

Příjem volán
• Když telefon

Hovor se spo

Odmítnutí v
• Když telefon

Volání je odm

Přepínání p
Po nahrání h
profily pomo
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

ání příkazů pro nahrávání
vení, YES, Ovládání hlasem, YES, 
ES, Hlasový záznam, YES.
Zapnuto a stiskněte YES.
y. Stiskněte YES.
 uchu, počkejte na zaznění tónu 
“. Stiskněte YES.
“ a stiskněte YES.

ání hlasovým příkazem
 režimu stiskněte a přidržte tlačítko 
zve tón.

 YES, přiložte telefon k uchu a řekněte 
ý příkaz je zopakován a tón oznámí 
.
ní ukončit, stiskněte YES.

namů pomocí hlasového příkazu
 režimu stiskněte a přidržte tlačítko 
zve tón.

 YES, přiložte telefon k uchu a řekněte 
 se zopakuje.
znam. Stisknutím tlačítka NO zastavte 
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Aktivace a nahrání příkazů pro přepínání profilů
Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, 
Nastavení hlas., YES, Hlasové profily, YES.
Vyberte možnost Zapnuto a stiskněte YES.
Zobrazí se pokyny. Stiskněte YES.
Vyberte profil a stiskněte YES.
Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu a 
řekněte název profilu. Opakujte kroky 4 a 5 a nahrajte 
hlasové příkazy pro ostatní profily. 

Změna profilu hlasovým příkazem
V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko 
YES, dokud se neozve tón.
Uvolněte tlačítko YES, přiložte telefon k uchu a řekněte 
příkaz pro požadovaný profil. Příkaz se zopakuje a 
profil se změní.

Hlasové nahrávky
Místo použití menu lze nahrát hlasové příkazy pro 
spuštění nahrávání hlasových záznamů nebo pro 
vyslechnutí hlasových záznamů.

Aktivace a nahr
1. Přejděte na Nasta

Nastavení hlas., Y
2. Vyberte možnost 
3. Zobrazí se pokyn
4. Přiložte telefon k

a řekněte „Nahrát
5. Řekněte „Přehrát

Spuštění nahráv
1. V pohotovostním

YES, dokud se neo
2. Uvolněte tlačítko

„Nahrát“. Hlasov
zahájení záznamu

3. Chcete-li nahrává

Vyslechnutí záz
1. V pohotovostním

YES, dokud se neo
2. Uvolněte tlačítko

„Přehrát“. Příkaz
3. Poslechněte si zá

přehrávání. 
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 úspory energie baterie vypněte funkci 
říkazu, když nepotřebujete mít při 

efonu trvale volné ruce.

ových příkazů
ové příkazy mohou být aktuální, protože 

 lze odstranit a ostatní znovu nahrát. Viz 
říklad.

rávky hlasového příkazu
astavení, YES, Ovládání hlasem, YES, 
azy, YES.
lasového příkazu a stiskněte YES.
vý příkaz a stiskněte YES.

nost Zaměnit hlas. a stiskněte YES.
on k uchu, počkejte na zaznění tónu 
az.

az pro jméno kontaktu lze také upravit 
pravit kontakt v menu Tel. seznam.

rávání
n nenahraje žádnou řeč, může to být 
ch důvodů:
říliš potichu. Zkuste mluvit hlasitěji.

lefon příliš daleko od úst. Držte telefon 
ři telefonování.
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Aktivační příkaz
Nahráním aktivačního příkazu a jeho použitím jako 
hlasového příkazu lze ovládat telefon hlasem bez 
jakéhokoli použití rukou. Místo stisknutí a přidržení 
tlačítka YES stačí vyslovit aktivační příkaz a po něm 
jeden z nahraných hlasových příkazů. Aktivační příkaz 
je mimořádně výhodný při řízení motorového vozidla 
s nainstalovanou soupravou pro hlasitý odposlech 
(handsfree).

Tip: Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo, které lze 
snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Zapnutí a záznam aktivačního příkazu
1. Přejděte na Nastavení, YES, Ovládání hlasem, YES, 

Nastavení hlas., YES, Aktivační příkaz, YES.
2. Stisknutím tlačítka  vyberte příslušenství, 

která chcete používat pomocí aktivačního příkazu. 
Stiskněte YES.

3. Zobrazí se pokyny. Stiskněte YES.
4. Přiložte telefon k uchu, počkejte na zaznění tónu 

a řekněte aktivační příkaz.

Tip: V zájmu
aktivačního p
používání tel

Úprava hlas
Všechny hlas
nepoužívané
následující p

Oprava nah
1. Přejděte na N

Hlasové přík
2. Vyberte typ h
3. Vyberte hlaso
4. Vyberte mož
5. Přiložte telef

a řekněte přík
Hlasový přík
v možnosti U

Tipy pro nah
Pokud telefo
z následující

• Mluvili jste p
• Drželi jste te

stejně jako p
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•

•

•
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asové pošty
nu uloženo číslo hlasové služby, 
 zavolat službu hlasové pošty 
žením . Číslo lze získat u 
ě.
echodem na Zprávy/Možnosti/

ovoru
 na displeji zobrazuje délka 
ředplaceno zobrazování 
 hovoru, zobrazuje cena 
et jednotek volání).

osledního hovoru, dobu odchozích 
 dobu.
u volání lze přechodem na Hovory/

 výběrem volby. Vynulovat počítadlo 
olbou Vynul. měřiče.

vat cenu posledního volání a 
lání.
u volání lze přechodem na Hovory/
ýběrem volby. Vynulovat počítadlo 
olbou Vynulovat cenu.
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Hlasový příkaz byl příliš krátký. Příkaz by měl 
trvat přibližně jednu sekundu a obsahovat alespoň 
jednu slabiku.
Mluvili jste příliš pozdě nebo příliš brzy. Mluvte 
ihned po zaznění tónu.
Nahrávka hlasového příkazu nebyla provedena s 
připojeným handsfree. Má-li se hlasové ovládání 
použít s připojeným handsfree, proveďte i nahrání 
s připojeným handsfree.
Použili jste jinou intonaci. Použijte stejnou intonaci 
jako při nahrávání.

Hlasová pošta
Zahrnují-li předplacené služby použití 
schránky, může volající v případě, že nemůžete 
hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Příjem zpráv hlasové pošty
O zanechání zprávy jste informováni, v závislosti na 
provozovateli sítě, textovou zprávou nebo indikací 
hlasové pošty. Poslechněte si zprávu stisknutím YES.

Volání služby hl
Pokud je v telefo
můžete jednoduše
stisknutím a přidr
provozovatele sít

• Číslo lze zadat př
Číslo hlas. pošty.

Délka a cena h
Během hovoru se
hovoru. Máte-li p
informace o ceně
hovoru (nebo poč

Zjistit lze délku p
volání a celkovou

• Zkontrolovat délk
Měřiče hovoru/ a
doby volání lze v

Můžete zkontrolo
celkovou cenu vo

• Zkontrolovat cen
Cena hovoru/ a v
ceny volání lze v
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reditního limitu
ovory, YES, Cena hovoru, YES, 
it, YES.
IN2 a stiskněte YES.

nost Změnit kredit a stiskněte YES.
u a stiskněte YES.

ání hovorů
zodpovědět příchozí hlasové, 
datové volání, je možné volání 
na jiné číslo, např. do schránky.
 hlasových volání jsou k dispozici 
ožnosti přesměrování:
ždy – přesměruje všechna hlasová volání.
– přesměruje hovory v případě, že již 
vor.
lný – přesměruje hovory, pokud je 

pnutý nebo mimo dosah.
tí – přesměruje hovory, které nejsou 
em určeného časového limitu (služba 
.

Když je zapnuta funkce Omezit hovory, 
 možnosti menu Přesm. hovory aktivovat.
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Poznámka: Máte-li předplaceno zobrazování 
ceny hovoru, musíte před vynulováním měřiče zadat 
kód PIN2.

Nastavení ceny hovoru
Pomocí funkce Tarif lze zadat cenu za jednotku volání. 
Pokud cenu nezadáte, bude se zobrazovat pouze počet 
jednotek volání.

Určení ceny za jednotku volání
1. Přejděte na Hovory, YES, Cena hovoru, YES, 

Nastavit tarif, YES.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte YES.
3. Vyberte možnost Změnit tarif a stiskněte YES.
4. Zadejte měnu, např. Kč pro české koruny, a stiskněte YES.
5. Zadejte cenu za jednotku volání a stiskněte YES.

Oddělovač desetinných míst zadejte stisknutím 
tlačítka .

Kreditní limit hovorů
Můžete zadat celkové množství peněz, které 
se mají na volání použít. Po vyčerpání částky 
bude možné pouze přijímat volání. 
Povšimněte si, že kreditní limit je pouze 
odhadovaná hodnota.

Nastavení k
1. Přejděte na H

Nastavit kred
2. Zadejte kód P
3. Vyberte mož
4. Zadejte částk

Přesměrov
Pokud nelze 
faxové nebo 
přesměrovat 

V případě
následující m
• Přesměr. v
• Obsazeno 

probíhá ho
• Nedosažite

telefon vy
• Při nepřije

přijaty běh
operátora)

Poznámka: 

nelze některé
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1.

2.

3.

4.

•

•

m volání se menu Aktivní hovor 
vory.

na služba signalizace čekajícího 
ři přijetí druhého hovoru ve 

eaktivovat čekající hovory lze 
stavení/Možnosti volání/
ozího hovoru.

hého hovoru
ovor stisknutím tlačítka YES.
ré chcete volat, a stiskněte YES, 
jte z telefonního seznamu.

žet lze pouze jeden hovor.

ovoru
ovor a přijmout druhý hovor lze 

 volání a pokračovat v aktivním 
 Obsazeno.

ovor a ukončit aktivní lze volbou 
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Zapnutí přesměrování hovoru
Přejděte na Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, 
Přesm. hovory, YES.
Vyberte kategorii volání a pak druh přesměrování. 
Stiskněte YES.
Vyberte možnost Aktivovat a stiskněte YES.
Zadejte telefonní číslo, na které chcete volání 
přesměrovat, a stiskněte YES, nebo vyvolejte číslo 
z telefonního seznamu.

Vypnout přesměrování lze volbou Zrušit.

Kontrola stavu
Přejděte na Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, 
Přesm. hovory, YES. Vyberte typ volání a stiskněte YES. 
Přejděte na požadované přesměrování  a stiskněte YES. 
Vyberte možnost Zjistit stav, stiskněte YES. 
Zkontrolovat stav všech přesměrovaných volání lze 
přechodem na Zkont. všechny v menu Přesm. hovory.

Obsluha více než jednoho hovoru
Telefon umožňuje obsluhovat současně více 
než jeden hovor. Můžete například podržet 
probíhající hovor a současně zavolat na jiné 
číslo nebo odpovědět na další volání a přepínat 
mezi oběma hovory. 

Poznámka: Běhe
nahradí menu Ho

Čekající hovor
Pokud je aktivová
hovoru, ozve se p
sluchátku tón.

• Aktivovat nebo d
přechodem na Na
Signalizace přích

Uskutečnění dru
1. Podržte aktivní h
2. Zadejte číslo, kte

nebo číslo vyvole

Poznámka: Podr

Přijetí druhého h
• Podržet aktivní h

stisknutím YES.
• Odmítnout druhé

hovoru lze volbou
• Přijmout druhý h

Uvolnit a odpov. 
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ou hovorů do konferenčního hovoru
ktivní hovor, YES, Sloučit hovory, YES.

ého účastníka
erenční hovor stisknutím tlačítka YES.
ší osobu, kterou chcete připojit do 
skupiny.
ktivní hovor, zvolte Sloučit hovory, YES.
ky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

astníka konference
ktivní hovor, zvolte Uvolnit účast., YES.
tníka a stiskněte YES.

nferenčního hovoru

onverzace s účastníkem
tníka lze vyjmout k soukromé konverzaci 
tníky podržet.
ktivní hovor. Pak lze zvolit účastníka, 
cete mluvit, volbou Vyjmout účast.
račovat v konferenčním hovoru, vyberte 
čit hovory.
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Obsluha dvou hovorů
Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, 
lze použít následující možnosti:

• Stisknutím YES lze přepínat mezi hovory.
• Přejděte na Aktivní hovor. Pak lze sloučit oba 

hovory do konferenčního hovoru volbou možnosti 
Sloučit hovory.

• Přejděte na Aktivní hovor. Pak lze spojit hovory 
volbou Spojit hovory. Odpojíte se od obou hovorů.

• Stisknutím NO ukončíte aktivní hovor a stisknutím YES 
přijmete čekající hovor.

• Chcete-li hovory ukončit, stiskněte dvakrát NO.

Poznámka: Bez ukončení jednoho ze dvou hovorů 
nelze třetí hovor přijmout.

Konferenční hovory
Při konferenčním hovoru lze mluvit současně 
až se čtyřmi dalšími účastníky. Konferenci lze 
také podržet a zavolat na jiné číslo.

Vytvoření konferenčního volání
Konferenční hovor lze zahájit, pokud je jeden hovor 
aktivní a druhý podržený.

Sloučení ob
• Přejděte na A

Přidání nov
1. Podržte konf
2. Zavolejte dal

konferenční 
3. Přejděte na A

Další účastní

Uvolnění úč
1. Přejděte na A
2. Vyberte účas

Ukončení ko
• Stiskněte NO.

Soukromá k
Jednoho účas
a ostatní účas

• Přejděte na A
se kterým ch

• Chcete-li pok
možnost Slou
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u telefonních karet nelze použít pro 
olání.

tivace služby telefonních karet
eznam, YES, Možnosti, YES, 
S.
u telefonu a stiskněte YES.

Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte YES.

rty
znam, YES, Telefonní karty, YES.
u telefonu a stiskněte YES. 
Přidat nové? a stiskněte YES.
 karty (přístupové číslo, název 
věřovací kód). Tyto údaje poskytuje 
by telefonních karet. Vyberte, zda se 
t volané číslo nebo ověřovací kód. 
isknutím YES. 

znam, YES, Telefonní karty, YES.
u telefonu a stiskněte YES.
iskněte YES.
Aktivovat kartu a stiskněte YES.
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Dvě hlasové linky
Telefon může používat dvě hlasové linky s 
odlišnými telefonními čísly. Tato funkce je 
užitečná, pokud potřebujete volat služebně 
a soukromě z různých linek.
Zvolit linku lze přechodem na Hovory/Násled. hovor.

Všechna odchozí volání jsou uskutečňována na 
zvolené lince do té doby, než linku změníte. Příchozí 
volání mohou využívat obě linky.

Názvy linek lze měnit. Každá linka může požívat 
jiná nastavení, např. jiná vyzvánění.
Změnit název linky lze přechodem na Nastavení/ 
Displej/Upr. názvy linek.

Použití telefonních karet
Služba telefonních karet umožňuje přesměrovat 
účtování telefonních poplatků z normálního 
účtu na účet kreditní karty nebo na účet 
telefonní karty. Tato možnost může být užitečná např. 
při volání na velké vzdálenosti.

Uložit lze dvě čísla telefonních karet. Čísla a kódy 
přidružené ke kartám jsou chráněna kódem zámku 
telefonu. 

Před voláním prostřednictvím karty je nutné kartu 
vybrat a aktivovat.

Poznámka: Služb
faxová a datová v

Aktivace a deak
1. Přejděte na Tel. s

Nastavit karty, YE
2. Zadejte kód zámk
3. Vyberte možnost 

Uložení čísla ka
1. Přejděte na Tel. se
2. Zadejte kód zámk
3. Vyberte možnost 

Zadejte nastavení
serveru služby a o
provozovatel služ
má nejdříve posla
Volbu potvrďte st

Výběr karty
1. Přejděte na Tel. se
2. Zadejte kód zámk
3. Vyberte kartu a st
4. Vyberte možnost 
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hozí mezinárodní volání, kromě volání 
mě – Od. mez. roam.
hozí volání – Všechny přích.
hozí volání do zahraničí (při roamingu) – 
ng.

bo zrušení služby omezení hovorů
astavení, YES, Možnosti volání, YES, 

ry, YES.
nost a stiskněte YES.
nost Aktivovat nebo Zrušit a stiskněte YES.
 a stiskněte YES.
nout všechna omezení hovorů, vyberte 

šit vše.
ěnit heslo, vyberte možnost Změnit heslo.

čení
ého vytáčení umožňuje volat 
itá čísla uložená na kartě SIM. 
yžaduje kartu SIM, která 

ládat čísla pro pevné vytáčení. Čísla 
táčení jsou chráněna kódem PIN2.

Přestože je zapnuto pevné vytáčení, 
no mezinárodní tísňové číslo 112.
N
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Hovor s telefonní kartou
1. Zadejte číslo, které chcete volat, nebo číslo vyvolejte 

z telefonního seznamu
2. Stiskněte a přidržte YES.

Vytočí se přístupové číslo serveru telefonní karty. 
Během připojování k serveru se zobrazí výzva k 
odeslání volaného telefonního čísla a ověřovacího kódu.

3. Stiskněte YES, když se na displeji zobrazí text Odeslat 
volané číslo?, nebo počkejte několik sekund a číslo a 
kód se odešlou automaticky.

Omezení vytáčení
Příchozí a odchozí volání lze blokovat. Tato 
možnost může být užitečná, např. pokud jste 
v zahraničí. Tuto službu můžete použít pouze 
s heslem, které obdržíte od provozovatele sítě.

Poznámka: Pokud přesměrujete příchozí volání, 
nebudou dostupné některé možnosti menu 
Omezit hovory.

Blokovat lze následující hovory:
• Všechna odchozí volání – Všechny odch.
• Všechna odchozí mezinárodní volání – Odchozí mez.

• Všechna odc
do vlastní ze

• Všechna příc
• Všechna příc

Přích. roami

Aktivace ne
1. Přejděte na N

Omezit hovo
2. Vyberte mož
3. Vyberte mož
4. Zadejte heslo
• Chcete-li vyp

možnost Zru
• Chcete-li zm

Pevné vytá
Funkce pevn
pouze na urč
Tato funkce v
umožňuje uk
pro pevné vy

Poznámka: 

může být volá
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•

•

1.

2.

3.

•

vení, YES, Možnosti volání, YES, 
ES, Upravit seznam, YES.
ost Přidat nové? a stiskněte YES.
vatelské skupiny a stiskněte YES.
 číslo a stiskněte YES.
skáte od operátora.

y
vení, YES, Možnosti volání, YES, 
ES, Upravit seznam, YES.
 stiskněte YES.

 YES.
volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.

imo uzavřenou skupinu, vyberte 
ak vyberte Zapnuto.

rů
h hovorů umožňuje nastavit telefon 

volání pouze z určitých telefonních 
ní jsou automaticky odmítnuta 
m. Odmítnuté hovory se uloží do 
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Je možné uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 
0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla 
začínající touto sekvencí 0123456.
Lze ukládat i čísla, která obsahují zástupný znak 
(otazník). Např. po uložení čísla 01234567?0 lze volat 
na čísla mezi 0123456700 a 0123456790.Otazník lze 
zadat stisknutím a přidržením tlačítka .

Zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení
Přejděte na Tel. seznam, YES, Možnosti, YES, 
Pevné vytáčení, YES.
Zadejte kód PIN2 a stiskněte YES.
Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte YES.

Uložit pevné číslo lze přechodem na Tel. seznam/
Speciální čísla/Pevná čísla/výběrem Přidat nové? 
a zadáním čísla.

Uzavřené uživatelské skupiny
Funkce uzavřené uživatelské skupiny je jeden ze 
způsobů snížení ceny hovoru. V některých sítích je 
volání v rámci skupiny volajících levnější. Skupin 
může být maximálně 10.

Přidání skupiny
1. Přejděte na Nasta

Uzavřené skup., Y
2. Přejděte na možn
3. Zadejte název uži
4. Zadejte pořadové

Pořadové číslo zí

Aktivace skupin
1. Přejděte na Nasta

Uzavřené skup., Y
2. Vyberte skupinu a
3. Zvolte Aktivovat,

Od této chvíle lze 

• Chcete-li volat m
Otevř. hovory a p

Povolení hovo
Služba povolenýc
tak, aby přijímal 
čísel. Ostatní volá
obsazovacím tóne
seznamu volání.
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e 

ály
í služeb, jako jsou telefonické 
žby nebo ovládání záznamníku, 
během volání tónové signály 

MF). 
ly je možné odeslat stisknutím 

čítek 0 až 9 a stisknutím  a .
volání lze znaky z displeje odstranit 
.

ete během hovoru zapsat telefonní číslo, 
ít telefon jako zápisník. Stisknete-li 
o, osoba se kterou hovoříte uslyší tónový 

e-li vypnout tónové signály v průběhu 
něte , vyberte možnost Vypnout tóny, 
. Po ukončení volání zůstane číslo na 
o pak lze vytočit stisknutím YES.

krytí vlastního čísla
lacené služby obsahují službu 
tifikace volajícího čísla (CLIR), 
é číslo nechat ukázat či skrýt.
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Přidání čísel do seznamu povolených volajících
1. Přejděte na Nastavení, YES, Možnosti volání, YES, 

Povolené hov., YES, Seznam povol., YES.
2. Přejděte na možnost Přidat do sezn.? a stiskněte YES.

Tímto postupem se dostanete do telefonního seznamu.
3. Vyberte položku a stiskněte YES.

• Zvolit některou z možností povolených hovorů lze 
přechodem na Nastavení/Možnosti volání/Povolené 
hov./Povolit hovory.

Sítě
Pokud se telefon nachází v dosahu domovské 
sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud 
síť není v dosahu, lze použít jinou síť, existuje-
li mezi vaším operátorem a operátorem provozujícím 
jinou síť propojení, které to umožňuje. Tato funkce se 
nazývá roaming.

Požadovanou síť můžete zvolit sami. Lze také 
přidat síť do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, 
ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítě 
vybírány, lze také měnit. Tyto možnosti jsou přístupné 
přechodem na Připojit, YES, Sítě, YES.

Další funkc

Tónové sign
Při používán
bankovní slu
se používají 
(také tóny DT

• Tónové signá
číselných tla

• Po ukončení 
stisknutím NO

Zápisník
Pokud si chc
můžete použ
číselné tlačítk
signál. Chcet
hovoru, stisk
stiskněte YES
displeji. Čísl

Ukázání a s
Pokud předp
omezení iden
lze můžete sv
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1.

2.

3.

 služby 
ernet
používat Internet zobrazený 
lužeb WAP nebo posílat a 
lektronické pošty, musí být 
 a předplacené služby musí 
 přenosy.

on může být při zakoupení již 
á nastavení lze obdržet od operátora 

le služeb. Nastavení lze získat také na 
son.com/consumers.

í v textové zprávě
 GSM nebo poskytovatel služeb 
t schopen poslat potřebná nastavení 

užeb WAP a elektronické pošty do 
nictvím textové zprávy.

vení od společnosti Ericsson
či přejděte na adresu 

m/consumers. V části pro konfiguraci 
ktronické pošty si můžete vyžádat 
rávy s potřebným nastavením. 
N
ot f

or C
om

m
erc

ia
l 

Eric
sson M

obile
 C

om
m

un
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Skrytí nebo ukázání telefonního čísla
Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
Přejděte na Hovory, YES, Násled. hovor, YES.
Vyberte možnost Skrýt moje číslo nebo Ukázat mé 
číslo a volejte stisknutím YES.

Nastavení
Mobile Int
Aby bylo možné 
prostřednictvím s
přijímat zprávy e
zadána nastavení
obsahovat datové

Poznámka: Telef
nastaven. Potřebn
nebo poskytovate
adrese www.erics

Přijetí nastaven
Provozovatel sítě
Internetu může bý
datového účtu, sl
telefonu prostřed

Vyžádání nasta
1. V osobním počíta

www.ericsson.co
služeb WAP a ele
zaslání textové zp
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Podrobnosti o zpoplatnění této služby 
ovozovatele sítě.

t typ účtu Data GPRS, nebo Data GSM.

ral Packet Radio Service) je 
ňující rychlejší datové přenosy 
řipojením. 

Přenosy GPRS lze využít jen u 
h služeb, které je podporují.

stavení GPRS:
N (adresa přístupového bodu) – adresa 

tové sítě, ke které se připojujete. Je to 
ebo textový řetězec.

le – uživatelské jméno pro přihlášení k 
tové síti.
slo pro přihlášení k externí datové síti.
o – pokud je toto nastavení zapnuto, 
at heslo při každém přihlášení k externí 
.
vory (preferovaná služba) – pokud chcete 
íchozí volání během GPRS, vyberte 
utomaticky. Pokud ne, zvolte možnost 
RS.
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44 Nastavení služby Mobile Internet

2. Po obdržení zprávy se zobrazí text Nová nastavení. 
Zobrazí se zpráva Instalovat?.
• Stisknutím tlačítka YES lze nainstalovat nová 

nastavení. 
Poznámka: Pokud již nastavení v telefonu existují, 
můžete je zachovat, nebo nahradit. Další informace lze 
nalézt v „Další informace k nastavení“ na straně 44.
• Stisknutím tlačítka NO lze instalaci stornovat. 

Vyžádejte si nové nastavení podle popisu v kroku 1.
3. Po instalaci si přečtěte část „Použití služby Mobile 

Internet“ na straně 55.

Další informace k nastavení
Služba Mobile Internet, včetně služby WAP a 
elektronické pošty, vyžaduje následující nastavení:
• datový účet – nastavení přístupu k serveru pro 

procházení stránek WAP a zpráv elektronické pošty,
• profil WAP – nastavení procházení stránek WAP,
• účet elektronické pošty – nastavení zpráv 

elektronické pošty.

Nastavení datového účtu
Pro různé příležitosti může být v telefonu 
uloženo několik datových účtů s odlišným 
nastavením. Hlavní nastavení datového účtu 
je Typ účtu (metoda připojení). 

Poznámka: 

získáte od pr

Můžete zvoli

GPRS (Gene
služba umož
s neustálým p

Poznámka: 

předplaceníc

Dostupná na
• Adresa AP

externí da
adresa IP n

• ID uživate
externí da

• Heslo – he
• Žádat hesl

musíte zad
datové síti

• Povolit ho
přijímat př
možnost A
Pouze GP
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1.

2.

3.

 získaná od provozovatele sítě nebo 
žeb.
potvrďte stisknutím tlačítka YES.
ost Uložit? a stiskněte YES.

o účtu
jit, YES, Datová komun., YES, 

čet a stiskněte YES.
Upravit.
í, které chcete upravit, a stiskněte YES. 
í a stiskněte YES.
vení, která chcete upravit, opakujte 

žba
 režim lze nastavit GPRS nebo GSM. 
é pro všechny datové účty. 
ý režim lze přechodem na Připojit/

refer. služba a výběrem možnosti 
o Pouze GSM.

te-li zobrazit stav pokrytí a připojení 
ačítko pro nastavení hlasitosti 
ebo dolů v pohotovostním režimu. 
tav. Přejděte na nastavení GPRS.
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Nasta

• IP adresa – adresa IP, kterou používá telefon při 
komunikaci se sítí. Pokud není adresa zadána, síť 
přidělí dočasnou adresu.

• Další nastavení – volitelné. Konzultujte s 
provozovatelem sítě. 

GSM obsahuje podobná nastavení 
nastavením GPRS. Ostatní nastavení 
následují:
• Telefonní číslo – telefonní číslo 

poskytovatele internetových služeb.
• Rychlost dat – vyberte rychlost připojení.
• Typ vytáčení – vyberte analogové nebo 

připojení ISDN.

Poznámka: Chcete-li změnit typ přístupu, je nutné 
vytvořit nový datový účet a vybrat požadovaný typ 
přístupu.

Ruční vytvoření datového účtu
Přejděte na Připojit, YES, Datová komun., YES, 
Datové účty, YES, Přidat účet?, YES.
Vyberte typ přístupu.
Zadejte název datového účtu.

4. Zadejte nastavení
poskytovatele slu
Každé nastavení 

5. Přejděte na možn

Úprava datovéh
1. Přejděte na Připo

Datové účty, YES.
2. Vyberte datový ú
3. Vyberte možnost 
4. Vyberte nastaven

Upravte nastaven
5. Pro všechna nasta

krok 4.

Preferovaná slu
Jako preferovaný
Nastavení je platn

• Vybrat preferovan
Datová komun./P
GPRS a GSM neb

Poznámka: Chce
GPRS, posuňte tl
směrem nahoru n
Otevře se menu S
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ožnost Uložit do a stiskněte YES. Zvolte, 
záložky přidané během prohlížení k 
všech profilech WAP, nebo pouze v 
žívaném profilu WAP, a stiskněte YES.
ožnost Brána a stiskněte YES.

 GPRS a GSM zvolte Nastavení IP a 
. Pokračujte podle části „Zadání nastavení 

 SMS přejděte na Změnit typ/SMS/
S. Pokračujte podle části „Zadání 
S“ níže.

avení IP
nost Připojit pomocí a stiskněte YES. 
ý účet, který chcete používat při 
stiskněte YES.
ožnost IP adresa a stiskněte YES. 
u IP brány WAP a stiskněte YES.
ožnost ID uživatele a stiskněte YES. 

živatele pro bránu WAP.
ožnost Heslo a stiskněte YES. Zadejte 

nu WAP a stiskněte YES.
ožnost Režim dat a stiskněte YES. 

 datového připojení a stiskněte YES.
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46 Nastavení služby Mobile Internet

Odeslaná a přijatá data
Objem dat odeslaných a přijatých metodou připojení 

GPRS můžete zkontrolovat.
• Přejděte na Hovory/Čítače dat a zvolte Poslední relace 

nebo Dat celkem.

Nastavení profilu WAP
Nastavení služeb WAP jsou uložena v profilu WAP. 
V mnoha případech je nutný pouze jeden profil.

Můžete nastavit a používat další profily WAP, 
například pro přístup ke stránkám sítě Internet 
s bankovními službami nebo podnikové síti. 
Potřebujete-li změnit připojení k síti, můžete 
jednoduše přepínat mezi profily.

Ruční zadání nastavení profilu WAP
1. Zkontrolujte, zda je nastaven datový účet telefonu pro 

připojení k serveru sítě Internet podle popisu v části 
„Nastavení datového účtu“ na straně 44.

2. Přejděte na Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES.
3. Vyberte profil, který chcete upravit, a stiskněte YES.
4. Přejděte na možnost Přejmenovat a stiskněte YES. 

Zadejte název profilu.
5. Přejděte na možnost Změnit dom. str. a stiskněte YES. 

Zadejte adresu stránky WAP, kterou chcete nastavit 
jako svou domovskou stránku.

6. Přejděte na m
zda mají být 
dispozici ve 
aktuálně pou

7. Přejděte na m

Pro možnost
stiskněte YES
IP“ níže.
Pro možnost
Nastavení SM
nastavení SM

Zadání nast
1. Vyberte mož

Zvolte datov
prohlížení, a 

2. Přejděte na m
Zadejte adres

3. Přejděte na m
Zadejte ID u

4. Přejděte na m
heslo pro brá

5. Přejděte na m
Zvolte režim
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6.

7.

8.

1.

2.

ost ID uživatele a stiskněte YES. 
ele pro bránu WAP.
ost Heslo a stiskněte YES. Zadejte 
AP.

ost Zabezpečení a stiskněte YES. 
ezpečné připojení, zvolte 
. Nechcete-li bezpečné připojení, 

ost Zavést obrázky a stiskněte YES. 
y se při prohlížení zobrazovaly 
možnost Zapnuto. Pokud nechcete, 
brazovaly, vyberte Vypnuto.
ost Časovač odezvy a stiskněte YES. 
mit, po jehož uplynutí se zastaví 

ečného připojení služby WAP
čného připojení při použití 
lužeb WAP je třeba mít v telefonu 
y. Certifikáty mohou již být uloženy 
efonu. Certifikáty je možné načíst 
 WAP nebo je obdržet od 
žeb.
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Přejděte na možnost Zabezpečení a stiskněte YES. 
Chcete-li použít bezpečné připojení, zvolte 
možnost Zapnuto. Nechcete-li bezpečné připojení, 
zvolte Vypnuto.
Přejděte na možnost Zavést obrázky a stiskněte YES. 
Pokud chcete, aby se při prohlížení zobrazovaly 
obrázky, vyberte možnost Zapnuto. Pokud nechcete, 
aby se obrázky zobrazovaly, vyberte Vypnuto.
Přejděte na možnost Časovač odezvy a stiskněte YES. 
Zadejte časový limit, po jehož uplynutí se zastaví 
pokus o načítání.

Poznámka: Adresa IP se skládá ze čtyř skupin číslic. 
Každá skupina obsahuje maximálně tři číslice. Pokud 
některá ze skupin číslic obsahuje pouze jednu nebo dvě 
číslice, musí být místo každé chybějící číslice doplněna 
úvodní nula (0). Příklad: Pokud je adresa 
123.4.67.901, napište 123.004.067.901.

Zadání nastavení SMS
Vyberte možnost Servis. středisko a stiskněte YES. 
Zadejte telefonní číslo servisního střediska sítě 
operátora.
Přejděte na možnost Brána SMS a stiskněte YES. 
Zadejte telefonní číslo brány SMS sítě operátora.

3. Přejděte na možn
Zadejte ID uživat

4. Přejděte na možn
heslo pro bránu W

5. Přejděte na možn
Chcete-li použít b
možnost Zapnuto
zvolte Vypnuto.

6. Přejděte na možn
Pokud chcete, ab
obrázky, vyberte 
aby se obrázky zo

7. Přejděte na možn
Zadejte časový li
pokus o načítání.

Nastavení bezp
K navázání bezpe
certifikovaných s
uloženy certifikát
v zakoupeném tel
z určitých stránek
poskytovatele slu
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trolovat, jaké transakce byly při prohlížení 
ontrakt obsahující podrobnosti o transakci 
telefonu.
traktů lze provést přechodem na 
Nastavení WAP/Společné/Zabezpečení/

čtu elektronické pošty
ické pošty specifikuje, např. server 
o zprávy elektronické pošty. 

čtu elektronické pošty
právy, YES, Možnosti, YES, El. pošta, YES. 
nost Upravit účet a stiskněte YES.
nost Přidat nový? a stiskněte YES.
v účtu, např. Domov nebo Kancelář.
nost Připojit přes a stiskněte YES. 
znam datových účtů uložených v 

vý účet, který chcete použít s tímto účtem 
pošty, a stiskněte YES.
ající nastavení seznamu. Používají se 
ení elektronické pošty jako při nastavení 
ktronické pošty v počítači. Pokud nemáte 
N
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48 Nastavení služby Mobile Internet

Zapnutí bezpečného připojení
1. Přejděte na Služby WAP, YES, Nastavení WAP.
2. Vyberte profil, který chcete upravit, a stiskněte YES.
3. Zvolte Brána, YES, Nastavení IP nebo Nastavení SMS, 

YES, Zabezpečení, YES, Zapnuto, YES.

Zobrazení certifikátů v telefonu
1. Přejděte na Služby WAP, YES, Nastavení WAP, YES, 

Společné, YES, Zabezpečení, YES. 
2. Vyberte možnost Ověřené certif. nebo Klientské certif.

Zámky (kódy PIN)
Kódy PIN chrání předplacené služby před 
neoprávněným použitím při přístupu k určitým 
stránkám WAP a k autorizaci transakcí. Kód PIN 
slouží jako podpis při potvrzení transakce.

Poznámka: Tyto kódy poskytuje operátor 
nebo poskytovatel služeb, pokud je podporuje.
V dílčím menu Zabezpečení se může 
vyskytovat nastavení Zámek: 

• Chcete-li přejít do menu Zámek, přejděte na Služby 
WAP/Nastavení WAP/Společné/Zabezpečení/Zámek.

Kontrakty
Můžete zkon
provedeny. K
lze uložit do 

• Kontrolu kon
Služby WAP/
Kontrakty.

Nastavení ú
Účet elektron
používaný pr

Vytvoření ú
1. Přejděte na Z
2. Vyberte mož
3. Vyberte mož
4. Zadejte náze
5. Vyberte mož

Zobrazí se se
telefonu.

6. Vyberte dato
elektronické 

7. Zadejte zbýv
stejná nastav
programů ele
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•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

– vyberte, jak často se má telefon 
 elektronické pošty a zkontrolovat 
í zprávy. Tato možnost je výhodná, 
no připojení GPRS.

čty (Domov a Kancelář), lze jeden 
o výchozí.
Nastavit účet v menu Zprávy/
a a vyberte účet.
 použití elektronické pošty lze nalézt 
cká pošta“ na straně 53.
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Nasta

službu elektronické pošty, můžete všechna potřebná 
nastavení získat od operátora.
Server POP3 – zadejte název a adresu IP 
poskytovatele služeb. Např. postovni.server.cz nebo 
10.1.1.1.
Port POP3 – v případě nutnosti změňte číslo portu 
použitého protokolem POP3.
Schránka – zadejte ID uživatele pro svůj účet 
elektronické pošty.
Heslo – zadejte heslo pro svůj účet elektronické pošty.
Server SMTP – zadejte název nebo adresu IP serveru 
SMTP, pomocí kterého se odesílají zprávy 
elektronické pošty.
Port SMTP – v případě nutnosti změňte číslo portu 
použitého protokolem SMTP.
El. adresa – zadejte svou adresu elektronické pošty.
Odesílatel: – zadejte své jméno.
Podpis – zvolte, zda chcete ke zprávám elektronické 
pošty přidat svou vizitku.
Kopírovat odch. – vyberte možnost Zapnuto, pokud 
chcete, aby zprávy elektronické pošty odesílané z 
telefonu byly odesílány i na zvolenou adresu 
elektronické pošty. Tímto způsobem se vyváří kopie 
odesílaných zpráv, které lze uložit pro budoucí použití.

• Kontrol. interval 
připojit k serveru
doručené poštovn
máte-li předplace

Pokud máte oba ú
z nich nastavit jak

• Vyberte možnost 
Možnosti/El. pošt
Další informace o
v části „Elektroni
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extových zpráv
vání znaků najdete v části „Zadávání 
aně 13. 

desílání textové zprávy
právy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES.
vu a stiskněte YES.
onní číslo příjemce nebo číslo nebo 
lejte z telefonního seznamu stisknutím 

. Zpráva se odešle.

Pokud pošlete textovou zprávu skupině, 
tněny zprávy všem členům skupiny.

ktu do textové zprávy
právy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES.
ávy stiskněte tlačítko .
nost Vložit objekt a stiskněte YES.
ek, Zvuk, Melodie nebo Animace, YES.
kt a stiskněte YES.
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50 Zprávy

Zprávy
Tento telefon podporuje služby pro odesílání a 
příjem zpráv - textových zpráv a elektronické 
pošty. Podrobnosti o použití jednotlivých 
služeb si vyžádejte u poskytovatele služeb.

Textové zprávy
Textovou zprávu lze poslat jednomu příjemci nebo 
skupině příjemců uložené v telefonním seznamu. 
Textové zprávy mohou obsahovat také obrázky, 
animace, melodie a zvuky.

Příprava
• Nejdříve se ujistěte, že je nastaveno telefonní číslo 

servisního střediska. Toto číslo poskytuje provozovatel 
sítě a je zpravidla uloženo na kartě SIM.

Nastavení telefonního čísla servisního střediska
1. Přejděte na Zprávy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES, 

Servis. střediska, YES.
Pokud je telefonní číslo servisního střediska uloženo 
na kartě SIM, zobrazí se na displeji.

2. Neobsahuje-li seznam žádné číslo, zvolte 
Přidat nové?, YES.

3. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby „+“ 
a směrového čísla země a stiskněte YES.

Odesílání t
Údaje o zadá
znaků“ na str

Napsání a o
1. Přejděte na Z
2. Napište zprá
3. Zadejte telef

skupinu vyvo
tlačítka .

4. Stiskněte YES

Poznámka: 

budou zpopla

Vložení obje
1. Přejděte na Z
2. Při psaní zpr
3. Vyberte mož
4. Zvolte Obráz
5. Vyberte obje
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1.

2.

3.

4.

zprávy můžete například přejít na 
AP nacházející se v textové zprávě.
tové zprávy zvolte stisknutím tlačítka 
dujících možností, např. Odpovědět, 
ranit. Stisknutím tlačítka NO se 
é zprávy ukončí.

zích textových zpráv
e ukládají do paměti telefonu. Když 
 plná, ukládají se příchozí textové 
IM. Na kartě SIM zůstávají zprávy 
y, než je vymažete.

 z textové zprávy
fonního čísla, obrázku či melodii 
 zvolte uložení položky a stiskněte YES.
ží do menu Obrázky.
ží do menu Vlastní melodie.
 se uloží do menu Tel. seznam.

ůže obsahovat až 160 znaků. Delší 
odeslat spojením dvou nebo více 
eme, že zpráva je zpoplatněna podle 
práv.
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Formátování textu
V textové zprávě je možné vytvořit nový odstavec, 
změnit zarovnání a styl textu a velikost písma. 

Formátování textu v textové zprávě
Přejděte na Zprávy, YES, SMS, YES, Napsat novou, YES.
Před napsáním textové zprávy stiskněte .
Vyberte možnost Formát textu a stiskněte YES. 
Pak zvolte Velikost textu, Styl textu, Zarovnání nebo 
Nový odstav., YES.
Vyberte jednu z dostupných možností a stiskněte YES.
Chcete-li provést nebo zrušit volbu nastavení Styl textu, 
stiskněte , YES.

Přijímání textových zpráv
Když obdržíte textovou zprávu, telefon zapípá a na 
displeji se zobrazí zpráva Nová zpráva Přečíst nyní?.

Přečtení textové zprávy
Pokud chcete přečíst zprávu nyní, stiskněte YES. Chcete-
li zprávu přečíst později, stiskněte NO. Zpráva se uloží 
do seznamu Doručeno v menu SMS. Všechny části 
dlouhé zprávy možná nebudou doručeny současně.

Při čtení textové 
adresu stránky W

Po přečtení tex
YES jednu z násle
Předat nebo Odst
prohlížení textov

Uložení přícho
Příchozí zprávy s
je paměť telefonu
zprávy na kartu S
uložené do té dob

Uložení objektu
Po zvýraznění tele
stiskněte YES. Pak
• Obrázek se ulo
• Melodie se ulo
• Telefonní číslo

Dlouhé zprávy
Textová zpráva m
zprávu je možné 
zpráv. Upozorňuj
počtu spojených z
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ti. Jestliže se nepodaří doručit odeslanou 
protože příjemce má vypnutý telefon, může 
isko zprávu uložit a odeslat ji později.
ěď. Pokud požadujete od příjemce 
ěď, můžete při odeslání zprávy zapnout 

í. Chcete-li zkontrolovat, zda byla zpráva 

ýchozích možností zprávy
právy, YES, Možnosti, YES, SMS, YES.
nost správy a stiskněte YES.
nost a stiskněte YES.

pnutí nastavení možností zpráv 
í
oky 1 a 2 uvedené výše a pak vyberte 
sl., YES.

vu odeslané zprávy
právy, YES, SMS, YES, Odeslané, YES, 
vou zprávu a stiskněte YES.
ožnost Pokračovat? a stiskněte YES. 

nost Zobrazit stav a stiskněte YES.
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52 Zprávy

• Dlouhé zprávy lze zapnout nebo vypnout volbou 
možnosti Dlouhé zprávy v menu Zprávy/Možnosti/SMS.

Šablony
Používáte-li často jednu nebo více zpráv, lze tyto 
zprávy uložit do telefonu jako šablony. Provozovatel 
sítě do telefonu možná také uložil některé šablony.

Vytvoření šablony
1. Přejděte na Zprávy, YES, SMS, YES, Šablony, YES, 

Přidat nové?, YES.
2. Napište zprávu a stiskněte YES.
3. Pokud se má zpráva odeslat ihned, stiskněte YES. 

Stisknutím NO se šablona uloží.

Možnosti zpráv
Pro možnosti zpráv uvedené dále lze nastavit výchozí 
hodnoty, nebo zapnout možnost Nast. při odesl. 
Pak budete nastavovat tyto možnosti při odesílání 
každé zprávy.

• Typ zprávy. Telefon podporuje různé typy zpráv. 
Poskytovatel služeb pravděpodobně nabízí převod 
textové zprávy na jiný, pro přijímající zařízení 
(elektronická pošta, fax atd.), vhodnější formát.

• Délka platnos
zprávu, např. 
servisní střed

• Požad. odpov
zprávy odpov
tuto volbu.

• Stav doručen
doručena.

Nastavení v
1. Přejděte na Z
2. Vyberte mož
3. Vyberte mož

Zapnutí a vy
při odesílán

• Zopakujte kr
Nast. při ode

Kontrola sta
1. Přejděte na Z

vyberte texto
2. Přejděte na m

Vyberte mož
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•

•

•

staven. Viz „Nastavení datového 
.
 pošty je zvolen a nastaven. Viz 
lektronické pošty“ na straně 48.

mání zpráv elektronické pošty
ob odeslání zpráv uložených v 
é a kontroly nových zpráv je možnost 

lání zprávy elektronické pošty
y, YES, El. pošta, YES, 
.

dejte jméno, zadejte adresu 
šty, nebo ji vyvolejte z telefonního 
enou adresu lze také vyvolat ze 
ých zpráv.
chcete někomu poslat kopii zprávy.
vte prioritu zprávy.
šte název a stiskněte YES.
právu a stiskněte YES.
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Informace z oblasti
Informace z oblasti je typ textových práv, které se 
odesílají uživatelům sítě v dané oblasti, např. zprávy 
o dopravě. Pokud obdržíte zprávu tohoto typu, zpráva 
se automaticky zobrazí na displeji. Tyto zprávy nelze 
uložit. Další informace o kódech informací z oblasti 
lze získat u provozovatele sítě.
Zapnout nebo vypnout informace z oblasti lze 
přechodem na Zprávy/Možnosti/SMS/Inform. z oblasti/
Příjem.
Zadat kód informace z oblasti je možné přechodem 
na Zprávy/Možnosti/SMS/Inform. z oblasti/Upravit 
seznam/Přidat nové?.

Informace oblastní buňky
Informační kanál buňky používají někteří provozovatelé 
sítě k odesílání textových zpráv svým předplatitelům v 
rámci určité oblasti sítě.
Zapnout kanál lze přechodem na Zprávy/Možnosti/
SMS/Inform. buňky.

Elektronická pošta
Telefon lze použít k přijímání a odesílání zpráv 
elektronické pošty. Upozorňujeme, že v takovém 
případě je nutné předplatné obsahující datové přenosy. 
Další informace poskytne provozovatel sítě.

Příprava
Ujistěte se, že:

• Datový účet je na
účtu“ na straně 44

• Účet elektronické
„Nastavení účtu e

Odesílání a přijí
Nejrychlejší způs
seznamu Odeslan
Poslat a přijm.

Napsání a odes
1. Přejděte na Zpráv

Nová zpráva, YES
2. Zvolte:

• Komu: Pak při
elektronické po
seznamu. Ulož
seznamu přijat

• Kopie: Pokud 
• Priorita: Nasta
• Předmět: Napi
• Text: Napište z



U
se

ic
atio

ns A
B

ím nebo dolním levém rohu displeje 
a serveru jsou další zprávy. Pokud chcete 
 poštovní zprávy, přejděte na šipku a 
.

 na zprávu elektronické pošty
vu elektronické pošty.
zor do textu a stiskněte .
nost Odpovědět nebo Odpověď všem 
S.
t novou nebo Vložit zprávu a stiskněte YES.

vu a stiskněte YES.

esy elektronické pošty nebo 
čísla
onní číslo nebo adresa elektronické pošty 
kněte YES.
it, YES.

 zpráv
ronické pošty lze archivovat, aby bylo 
řečíst později nebo z ní uložit důležité 
rchivovat lze pouze text, který je 
ispleji.
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54 Zprávy

3. Vyberte jednu z následujících možností:
• Odeslat nyní. Zpráva je odeslána.
• Odeslat nyní s přílohou Ke zprávě lze přidat 

obrázek z digitálního fotoaparátu připojeného 
pomocí infračerveného rozhraní. Vyberte obrázek 
a odešlete jej stisknutím YES.

• Uložit do pošty K odeslání Zpráva se uloží do 
seznamu Odeslané.

• Uložit mezi koncepty? Zpráva elektronické pošty se 
uloží do seznamu Koncepty.

Napsané zprávy, které nejsou odeslány ani uloženy 
do seznamu Odeslané se automaticky uloží do složky 
Koncepty.

Přijetí a přečtení zprávy elektronické pošty
1. Přejděte na Zprávy, YES, El. pošta, YES, 

Poslat a přijm., YES.
2. Když jsou zprávy pošty načteny do telefonu, lze je 

přečíst přechodem na Doručené v menu El. pošta.

Poznámka: V telefonu lze uložit až 6 úplných zpráv 
elektronické pošty. Všechny poštovní zprávy se také 
ukládají na server elektronické pošty.

Šipka v horn
indikuje, že n
vyvolat další
stiskněte YES

Odpovídání
1. Otevřete zprá
2. Umístěte kur
3. Vyberte mož

a stiskněte YE
4. Zvolte Napsa
5. Napište zprá

Uložení adr
telefonního 

1. Když se telef
zvýrazní, stis

2. Vyberte Ulož

Archivování
Zprávu elekt
možno si ji p
informace. A
viditelný na d



U
se

ic
atio

ns A
B

užití služby Mobile Internet 55

1.

2.

3.

4.

žby Mobile 

 vestavěný prohlížeč WAP (Wireless 
col) a aplikaci elektronické pošty, 
vat obdobu Internetu. Uživatel má 
u okruhu služeb, kterými jsou např. 
zdní řády, rezervace, bankovní 
ké obchodování, určení polohy nebo 
a.

onní služby podporují přenos dat. 
edena nastavení pro Internet, WAP 

iz „Nastavení služby Mobile Internet“ 

í informace o nastavení elektronické 
 uvedeny v částech „Nastavení účtu 
“ na straně 48 a „Elektronická 
53.
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Archivace zprávy elektronické pošty
Otevřete zprávu elektronické pošty.
Ujistěte se, že text, který chcete archivovat, 
je viditelný na displeji.
Umístěte kurzor do textu a stiskněte .
Vyberte možnost Kopie do arch. a stiskněte YES. 
Text je uložen v seznamu Archiv v menu El. pošta.

Použití slu
Internet
Telefon obsahuje
Application Proto
kterými lze využí
přístup k širokém
zprávy, zábava, jí
služby, elektronic
elektronická pošt

Příprava
Ujistěte se, že:

• Předplacené telef
• Jsou správně prov

a zprávy pošty. V
na straně 43.

Poznámka: Dalš
pošty a zpráv jsou
elektronické pošty
pošta“ na straně
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stupné během prohlížení
rohlížení lze zobrazit různé možnosti 

.
ností je dynamické. Jeho obsah závisí 
ch stránkách WAP.
ností vždy obsahuje následující:

omovskou stránku aktuálního profilu WAP.
á právě prohlíženou stránku do seznamu 
 zobrazí seznam záložek aktuálního profilu.
: umožní zadat adresu stránky WAP, 
 zobrazit.
S: odešle textovou zprávu s odkazem 

tránku WAP do jiného telefonu.
vu načte obsah stránky WAP.
u: přejde zpět do menu služeb WAP, ze 

oužít jiná menu telefonu. Připojení k síti 
přeruší. Jakmile chcete pokračovat v 

řejděte na Služby WAP, YES, Návrat, YES
čí připojení WAP.
 aktuální stav, např. délku prohlížení 
.
r.: nastaví aktuální stránku jako domovskou 
 používaného profilu.
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Použití prohlížeče WAP

Spuštění prohlížení
1. Zvolte profil WAP, který chcete použít. Přejděte 

na Služby WAP, YES, Vybrat profil, YES.
2. Vraťte se na možnost Služby WAP stisknutím tlačítka 

NO.
3. Vyberte jednu z následujících možností: 
• Otevřete domovskou stránku (Jako výchozí je 

nastavena stránka Ericsson Mobile Internet).
• Přejděte na jednu ze záložek. Vyberte možnost Záložky 

a stiskněte YES. 
• Zadejte adresu WAP. Novou adresu zadejte přechodem 

na možnost Zadat adresu, YES, Nová adresa?, nebo 
vyberte jednu z deseti posledně zadaných adres.

Tip: Když zadáváte adresu WAP, není obvyklá 
předpona http:// nutná. Předponu je nutné zadat např. 
při použití protokolu https://.

Ukončení prohlížení stránek WAP
• Stiskněte a přidržte tlačítko NO. Zobrazí se otázka 

Zachovat připojení?. Stiskněte NO.
• Chcete-li prohlížeč ponechat dočasně zapnutý, 

stiskněte  a zvolte Přejít do menu.

Možnosti do
Po začátku p
stisknutím 

Menu mož
na prohlížený

Menu mož
• Přechod na d
• Záložky: přid

záložek, nebo
• Zadat adresu

kterou chcete
• Odeslat v SM

na aktuální s
• Obnovit: zno
• Přejít do men

kterého lze p
Internet se ne
prohlížení, p

• Konec: ukon
• Stav: zobrazí

stránek WAP
• Nová dom. st

stránku právě
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1.

2.

3.

•

í informace služby WAP se zobrazují 
.

sh
it, aby zprávy Push odmítal nebo 
avení je platné ve všech profilech WAP. 

ání zpráv Push
y WAP, YES, Nastavení WAP, YES, 
volení Push, YES.
ásledujících nastavení:
y Push jsou automaticky načteny.
y Push nejsou povoleny.

u Push, uloží se do seznamu 
a zprávu je pak možné reagovat.

vu Push
y WAP, YES, Doručené Push, YES 
ásledujících možností:
eč začne načítat stránku WAP a 
ah.

traní zprávu Push.
právu. Obsah lze načíst později.
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Použití záložek
Záložky v mobilním telefonu se používají stejně jako v 
prohlížeči Internetu v počítači. Záložek může být až 25.

Práce se záložkami
Přejděte na Služby WAP, YES, Záložky, YES.
Vyberte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte YES.
Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte YES:
• Jít na záložku: přejde na označenou stránku WAP.
• Upravit záložku: umožní úpravu názvu a adresy 

záložky WAP. Další informace lze nalézt v části 
„Možnosti dostupné během prohlížení“ na straně 56.

• Odstranit: odstraní záložku.
• Odeslat v SMS: vytvoří textovou zprávu, do které 

vloží adresu WAP jako odkaz.

Zprávy Push
Prostřednictvím služeb WAP lze přijímat zprávy WAP. 
Poskytovatel služeb může sám odesílat obsah stránek 
WAP do telefonu. Můžete od poskytovatele služeb 
dostávat např. aktuální zprávy nebo nastavení WAP.

Jsou dva druhy zpráv Push:
Textové zprávy informující o službách WAP 
prostřednictvím odkazu. Na službu WAP se přejde 
klepnutím na odkaz.

• Odesílané aktuáln
v prohlížeči WAP

Přijetí zprávy Pu
Telefon lze nastav
přijímal. Toto nast

Nastavení přijím
1. Přejděte na Služb

Společné, YES, Po
2. Vyberte jedno z n

• Zapnuto: zpráv
• Vypnuto: zpráv

Obdržíte-li zpráv
Doručené Push. N

Reakce na zprá
• Přejděte na Služb

a zvolte jednu z n
• Zavést: prohlíž

zobrazí její obs
• Odstranit: ods
• Odložit: uloží z
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e bezdrátové komunikace 

huje vestavěnou technologii bezdrátové 
Bluetooth, která umožňuje propojit 
ízeními vybavenými technologií 
př. náhlavní soupravou, počítačem 
ím fotoaparátem. Můžete například 
 prostřednictvím náhlavní soupravy 
bo prohlížet Internet bez připojení 
lem. Lze automaticky synchronizovat 
elefonu a počítači. Můžete také například 
izitky, položky kalendáře a obrázky.

Doporučujeme, aby 
m a dalším zařízením 
byla při komunikaci 
tší než 10 metrů. 
nikace lze zlepšit, 
i telefonem a 

uetooth nebudou 
né předměty.
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Vymazání urychlovací paměti
Urychlovací paměť obsahující dříve navštívené 
stránky WAP lze vymazat. Takto lze vymazat 
například informace o provedených transakcích.

Vymazání urychlovací paměti
1. Přejděte na Služby WAP, YES, Vymazat paměť, YES.
2. Vymazat urychlovací paměť? Zobrazí se zpráva.  

Stiskněte YES.

Přenos

Technologi
Bluetooth™
Telefon obsa
komunikace 
telefon se zař
Bluetooth, na
nebo digitáln
komunikovat
Bluetooth ne
telefonu kabe
informace v t
vyměňovat v

Poznámka: 

mezi telefone
Bluetooth ne
vzdálenost vě
Kvalitu komu
pokud se mez
zařízením Bl
nacházet pev
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1.

ízení Bluetooth. Na displeji se zobrazí 
ch zařízení zvoleného typu. Vyberte 
te YES.
6 číslic) zařízení v telefonu i v 
např. počítači. (Pokud nebyl klíč 
ení se zařízením Bluetooth, musíte 
)
zení je možné upravit jmenovku 
ut YES.

í se zařízením
jit, YES, Bluetooth, YES, Spárovaná 
ařízení, YES, Telefon přijme, YES a 

ařízení.

namu spárovaných zařízení
jit, YES, Bluetooth, YES, Spárovaná 
e provést následující akce:
ky zařízení: přejděte na upravované 

něte YES, přejděte na Upravit, YES. 
vku a stiskněte YES.
ízení ze seznamu: přejděte na zařízení 

, YES.
zařízení: přejděte na zařízení, jehož 
měnit, a stiskněte YES. Vyberte 
N
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Příprava
Aby bylo možné komunikovat s dalším zařízením 
Bluetooth, je nutné nejdříve telefon a zařízení spárovat. 
To znamená přidat zařízení do seznamu spárovaných 
zařízení telefonu. K synchronizaci dat s daty v 
osobním počítači a k prohlížení sítě Internet je 
zapotřebí si stáhnout a nainstalovat software ze 
zákaznické stránky společnosti Ericsson na adrese 
www.ericsson.com/consumers. Bez spárování telefonu 
a jiného zařízení lze vyměňovat položky a hrát hry.

Párování
Spárování je vzájemné přičlenění zařízení Bluetooth, 
takže se mohou připojit, pokud jsou vzájemně v 
dosahu. Telefon může být spárován až s 10 zařízeními 
Bluetooth. Po spárování je provozní režim automaticky 
nastaven na možnost Zapnout. Viz „Provozní režimy“ 
na straně 60.

Zahájení párování se zařízením
Přejděte na Připojit, YES, Bluetooth, YES, Spárovaná 
zař., YES, Přidat zařízení, YES, Telefon zahájí, YES.
Zobrazí se seznam typů zařízení, která lze spárovat 
s telefonem. Přejděte na typ zařízení a stiskněte YES.

2. Telefon hledá zař
seznam dostupný
zařízení a stiskně

3. Zadejte klíč (až 1
druhém zařízení, 
dodán při zakoup
ho vytvořit sami.

4. Po spárování zaří
zařízení s stiskno

Přijetí spárován
• Přejděte na Připo

zař., YES, Přidat z
čekejte na další z

Uspořádání sez
1. Přejděte na Připo

zař., YES. Dále lz
• Úprava jmenov

zařízení a stisk
Upravte jmeno

• Odstranění zař
a stiskněte 

• Změna pořadí 
pořadí se má z
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V některých zemích není technologie 
volena. V těchto zemích je nutné nastavit 
oth na Vypnout.
telný a Zapnuto zkracují dobu výdrže 
ním režimu a dobu hovoru.

zní režim lze přechodem na Připojit/
ovozní režim.

 být zjistitelný, aby ho ostatní zařízení 
hla detekovat nebo aby mohl přijímat 
bo přijmout párování.

elefonu do zjistitelného stavu
řipojit, YES, Bluetooth, YES, Zjistitelný, 
lefon je pak zjistitelný po dobu tří minut.

ízení
ledat zařízení Bluetooth a pak ho 
rovat s telefonem.
ní je možné přechodem na Připojit/
stit zařízení.
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možnost Upravit pořadí a stiskněte YES. Zadejte 
číslo pozice (2-20), které má zařízení mít (pozice 
1 je vyhrazena pro náhlavní soupravu). 

Název telefonu
Je možné zvolit název telefonu. Tento název je zobrazen 
jinými zařízeními, když je telefon ve zjistitelném režimu 
a také při použití infračerveného portu.

• Název lze zadat přechodem na Připojit/Název telefonu/
Upravit.

Provozní režimy
Dostupné jsou následující provozní režimy:

• Vypnout: telefon nemůže přijímat ani odesílat žádné 
informace.

• Automatický: funkce Bluetooth je automaticky 
zapnuta, jakmile se zahájí odesílání informací, jako 
je vizitka, nebo při volání prostřednictvím náhlavní 
soupravy Bluetooth.

• Zapnout: funkce Bluetooth je neustále aktivní (dokud 
nezměníte režim). Telefon může odesílat a přijímat 
informace ze spárovaného zařízení Bluetooth.

• Zjistitelný: telefon může vždy přijímat informace 
z libovolného zařízení Bluetooth.

Poznámka: 

Bluetooth po
funkci Blueto
Režimy Zjisti
v pohotovost

• Změnit provo
Bluetooth/Pr

Telefon musí
Bluetooth mo
informace ne

Nastavení t
• Přejděte na P

YES. Tento te

Hledání zař
Je možné vyh
například spá

• Hledat zaříze
Bluetooth/Zji
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•

•

•

zace
tlo: funkce Bluetooth je zapnuta 
í.

alu bliká: funkce Bluetooth je 
ahu není žádná síť GSM.
le bliká: funkce Bluetooth je zapnutá 

položku nebo požadavek na párování.
bliká modré a zelené světlo: funkce 
utá a síť GSM je v dosahu.

ort
onu a počítače nebo jiného zařízení 
červeným portem lze použít 
rvený modem.

rveného portu
ařízení prostřednictvím 
rtu je nutné aktivovat port telefonu.

rvený port přechodem na Připojit/
okud chcete, aby se port vypnul 
dním přenosu dat, a šetřila se tak 
žnost 10 minut.
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Odesílání a přijímání
Při odesílání položky prostřednictvím technologie 
Bluetooth je nutné zajistit, aby vzdálenost mezi 
zařízeními nebyla větší než 10 metrů a provozní režim 
byl nastaven na možnost Automatický nebo Zapnout.

Odeslání položky
Když zvolíte jako metodu přenosu Bluetooth, telefon 
vyhledá zařízení. Zobrazí se seznam zařízení. Zvolte 
zařízení, kterému se má položka odeslat, a stiskněte YES. 

Tip: Lze odeslat určité položky z telefonu (přehledy 
kalendáře, události a úkoly, vizitky, textové zprávy) 
na určité tiskárny Bluetooth.
Vyberte odpovídající tiskárnu ze seznamu zařízení.

Příjem položky
Aby bylo možné přijmout položku, proveďte 
následující postup:
Přejděte na menu Přijmout a stiskněte YES. 
Chcete-li například přijmout událost kalendáře, 
přejděte na Organizátor, YES, Kalendář, YES, 
Přijmout, YES.
Nastavte telefon na Zjistitelný režim.

Světelná signali
• Trvalé modré svě

a telefon se nabíj
• Modré světlo pom

zapnutá, ale v dos
• Modré světlo rych

a telefon přijímá 
• Střídavě pomalu 

Bluetooth je zapn

Infračervený p
K propojení telef
vybaveného infra
vestavěný infrače

Aktivace infrače
Před připojením z
infračerveného po

• Aktivujte infrače
Infračerv. port. P
10 minut po posle
baterie, zvolte mo
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ce s blízkými zařízeními
ání synchronizačního programu ze 

tránky společnosti Ericsson na adrese 
n.com/consumers můžete synchronizovat 
u s daty v osobním počítači. 
e může být zahájena z počítače nebo z 
ud používáte k propojení kabel, začne 
e, jakmile připojíte kabel. 

nchronizace
řipojit, YES, Synchronizace, YES, 
at, YES.
du synchronizace a stiskněte YES.

č. port: komunikace prostřednictvím 
ného portu.
ooth: komunikace prostřednictvím 
e bezdrátové komunikace Bluetooth. 
u spárovaných zařízení zvolte zařízení, 
má synchronizace proběhnout, a stiskněte 
Párování“ na straně 59.
P – Viz „Synchronizace s Internetem“ na 
N
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Připojení dvou zařízení
1. Umístěte telefon podle obrázku. Infračervený port 

telefonu musí mířit na infračervený port druhého 
zařízení. 

Poznámka: Pokud se připojujete k počítači, ujistěte 
se, že počítač má aktivovánu infračervenou komunikaci 
(Start/Nastavení/Ovládací panely/Infračervený přenos/
karta Možnosti/Povolit infračervenou komunikaci).

2. Telefon se nyní propojuje s druhým zařízením. 

Synchronizace
Kalendář a telefonní seznam lze synchronizovat s 
obdobnými programy v počítači, přenosném počítači 
nebo mobilním telefonu, a obdobnými programy na 
Internetu. 

Synchroniza
Po nainstalov
zákaznické s
www.ericsso
data v telefon
Synchronizac
telefonu. Pok
synchronizac

Zahájení sy
1. Přejděte na P

Synchronizov
2. Vyberte meto

• Přes infra
infračerve

• Přes Bluet
technologi
V seznam
se kterým 
YES. Viz „

• Použít WA
straně 63. 

3' 3" 
1 m

30°
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1.

2.

3.

4.

5.

Cesta na kalen. a stiskněte YES. 
vou adresu, ID uživatele a heslo pro 
ernet.
Cesta na sezn. a stiskněte YES. 
vou adresu, ID uživatele a heslo pro 
 v síti Internet.

nizaci
at zvukové znamení po dokončení 

bo při zahájení synchronizace z 

 znamení synchronizace lze 
ipojit/Synchronizace/Zvuk.

olání

 datových volání
uskutečnění datových volání 
lefon s počítačem a spustit 
arový program.

tových volání
u a datových volání závisí na typu sítě 

lužeb. Pokud máte samostatná čísla 
vá a datová volání, telefon typ volání 
N
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Synchronizace s Internetem
Kalendář a kontakty v telefonu lze pomocí služeb 
WAP synchronizovat s podobnými programy v síti 
Internet. Další informace o těchto programech lze 
získat u provozovatele sítě. Získat je možné ID 
uživatele, heslo a adresy různých programů. V telefonu 
musí být také nastaven profil WAP. Viz „Nastavení 
profilu WAP“ na straně 46.

Zadání nastavení synchronizace 
prostřednictvím služby WAP
Přejděte na Připojit, YES, Synchronizace, YES, 
Nast. serveru, YES.
Vyberte možnost Profil WAP a stiskněte YES. Ze 
seznamu profilů WAP vyberte profil, který chcete 
použít pro synchronizaci.
Vyberte možnost ID uživ. serveru a stiskněte YES. 
Zadejte ID uživatele pro internetový kalendář a 
telefonní seznam.
Vyberte možnost Heslo serveru a stiskněte YES. 
Zadejte heslo pro internetový kalendář a telefonní 
seznam.
Vyberte možnost URL serveru a stiskněte YES. Zadejte 
adresu internetového kalendáře a telefonního seznamu.

6. Vyberte možnost 
Zadejte interneto
kalendář v síti Int

7. Vyberte možnost 
Zadejte interneto
telefonní seznam

Zvuk při synchro
Telefon může vyd
synchronizace ne
jiného zařízení.

• Zapnout zvukové
přechodem na Př

Fax a datová v

Odeslání faxu a
K odeslání faxu a 
je nutné propojit te
odpovídající softw

Přijetí faxu a da
Způsob příjmu fax
a předplacených s
pro hlasová, faxo
rozpozná.
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stavit, aby zvonil v libovolnou dobu 
din, opakovaně v určitý čas nebo některé 
ianty je možné použít současně. Signál 
vače se ozve i v případě, že telefon se 

hém režimu.

udíku
rganizátor, YES, Budíky, YES, 

dík, YES.
 stiskněte YES.

uzení lze přechodem na Organizátor/
ejný budík/Nový čas.
nál budíku lze vypnout stisknutím 
tlačítka.
vonění opakovat, stiskněte YES.
ík lze přechodem na Organizátor/Budíky/
dík/Zrušit.
kovaný budík je možné přechodem na 
Budíky/Opakov. budík. Pak procházením 

 zadejte čas a dny, ve kterých se 
pakovat. Opusťte menu stisknutím 
N
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m
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Přijetí faxu nebo datového volání (z různých čísel)
1. Připojte telefon k počítači.
2. Přijměte volání v softwarovém programu (není-li 

nastaven automatický příjem).
Přijmout fax nebo datové volání nelze stisknutím 
tlačítka YES na telefonu.

Jedno číslo
Pokud karta SIM nepodporuje samostatná čísla pro 
faxová a datová volání, telefon nerozpozná typ 
příchozího volání.

Pokud chcete přijímat faxy nebo datová volání, 
musíte telefon na jednu z těchto možností nastavit. 
Je-li telefon nastaven na určitá příchozí volání, 
nastavení zůstane zachováno do další změny.

•Nastavit typ následujícího volání lze přechodem na 
Hovory/Násled. hovor/Typ násl. volání.

Další fu

Budík
Budík lze na
během 24 ho
dny. Obě var
budíku i časo
nachází v tic

Nastavení b
1. Přejděte na O

Obyčejný bu
2. Zadejte čas a

• Změnit čas b
Budíky/Obyč

• Zvukový sig
libovolného 
Nemá-li se z

• Vypnout bud
Obyčejný bu

• Nastavit opa
Organizátor/
a stisknutím 
má zvonění o
tlačítka YES.
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•

•
•
•
•

•

•
•
•

li pamatovat různé bezpečnostní 
 karty apod., můžete je uložit do 
telefonu. Potom si stačí zapamatovat 
o pro otevření záznamu kódů. Do 
 uložit maximálně 10 kódů.

a zabezpečení
ení správného hesla pro záznam kódů 
oprávněným přístupem ke kódům 
trolní slovo. Po zadání hesla pro 

 kódů se kontrolní slovo krátce zobrazí 
eslo správné, zobrazí se správné kódy. 
heslo nesprávné, zobrazí se nesprávné 
také nesprávné kódy.
ující úroveň zabezpečení funkce 

a telefon neinformuje jinak než 
m. Pouze vy znáte správné 

u zakódovány v telefonu.
ístupnění zobrazeny pouze 
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Signál budíku zvolíte přechodem na Nastavení/
Zvuky a varov./Zvuk budíku.

Stopky
Přejděte na Organizátor, YES, Stopky, YES.
Spustit, zastavit a znovu spustit stopky lze stisknutím YES.
Uložit až devět mezičasů lze stisknutím . 
Procházet uložené mezičasy lze pákovým ovladačem.
Vynulovat stopky je možné stisknutím .

Poznámka: Stopky se vypnou při přijetí příchozího 
volání nebo po opuštění menu stopek.

Časovač
Telefon má vestavěn 24 hodinový časovač.
Nastavte časovač přechodem na Organizátor/Časovač. 
Pokud se ozve zvukový signál, lze ho vypnout 
stisknutím libovolného tlačítka.

Kalkulačka
V telefonu je vestavěna kalkulačka se sčítáním, 
odečítáním, dělením a násobením.
Znaménka +, -, x a / lze zadat stisknutím . 
Odstranit číslo lze stisknutím .
Zadat desetinnou čárku lze stisknutím .

Záznam kódů
Abyste si nemuse
kódy pro kreditní
záznamu kódů v 
pouze jediné hesl
záznamu kódů lze

Kontrolní slovo 
Za účelem potvrz
a ochrany před ne
je nutné zadat kon
otevření záznamu
na displeji. Je-li h
Jestliže je zadané 
kontrolní slovo a 

Okolnosti zvyš
záznamu kódů:

• O správnosti hesl
kontrolním slove
kontrolní slovo.

• Všechny kódy jso
• Kódy jsou po zpř

omezenou dobu. 
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a
nam kódů podle výše uvedeného popisu.

ožnosti, YES, Změnit heslo, YES.
 heslo a stiskněte YES.
u nové heslo a stiskněte YES.
rolní slovo a stiskněte YES.

í hesla
zapomenete, zadejte libovolné heslo. 
p k funkci Záznam kódů. Zobrazené 

vo a kódy jsou nesprávné. Nyní musíte 
 vymazat. 

áznamu kódů
ožnosti, YES, Vymazat, YES.
ráva Vymazat záznam kódů?. 
. 
 je vymazán a všechna zadání jsou 
ři příštím přístupu k záznamu kódů je 

odle popisu v části „První otevření 
ů“ na straně 66.

 použít ke sledování důležitých schůzek, 
ů.
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66 Další funkce

První otevření záznamu kódů
1. Přejděte na Organizátor, YES, Záznam kódů, YES.

Zobrazí se zpráva s instrukcemi.
2. Stiskněte YES.
3. Zadejte čtyřmístné číselné heslo pro otevření položky 

Záznam kódů a stiskněte YES.
4. Znovu zadejte nové heslo.
5. Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků) 

a stiskněte YES.
Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice. 
Pokud chcete zadat číslo, stiskněte a přidržte tlačítko.

Přidání nového kódu
1. Přejděte na Organizátor, YES, Záznam kódů, YES.
2. Zadejte heslo.
3. Vyberte možnost Přid. nový kód? a stiskněte YES.
4. Zadejte název spojený s kódem, např. název banky, 

u které máte kreditní kartu, a stiskněte YES. 
5. Zadejte kód a stiskněte YES.

Otevření záznamu kódů
1. Přejděte na Organizátor, YES, Záznam kódů, YES.
2. Zadejte heslo a stiskněte YES.

Zobrazí se zadané kontrolní slovo. Po skončení 
dekódování se zobrazí požadované kódy.

Změna hesl
1. Otevřete záz
2. Přejděte na M
3. Zadejte nové
4. Zadejte znov
5. Zadejte kont

Zapomenut
Pokud heslo 
Získáte přístu
kontrolní slo
záznam kódů

Vymazání z
1. Přejděte na M
2. Zobrazí se zp

Stiskněte YES

Záznam kódů
odstraněna. P
nutné začít p
záznamu kód

Kalendář
Kalendář lze
volání a úkol
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

orií telefonní hovor, zadejte telefonní 
e YES.
 stiskněte YES.
iskněte YES.
álosti nastavit připomenutí, zvolte 
kněte YES. Potvrďte výběrem 
 zavřít a stiskněte YES.

dáře
lze zobrazit přechodem na 
, Kalendář, YES a volbou jedné 
ožností:
í. Zobrazí se všechny události 
 nedokončené úkoly.
. Zobrazí všechny zadané úkoly. 
l, který chcete zobrazit, a stiskněte 

zobrazit dostupné možnosti pro daný 
skněte YES.
. Mezi jednotlivými týdny lze 
vým ovladačem. Určitý den 

nutím YES. Dny obsahující události 
tučně.
. Mezi jednotlivými dny lze přecházet 
ačem. Určitý den zobrazíte 

.
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Události a úkoly
Do kalendáře lze uložit až 300 událostí a 80 úkolů. 
Počet však závisí na jejich velikosti. Při vytváření lze 
přidat novou událost nebo úkol, nebo použít starou 
událost nebo úkol jako šablonu, zkopírovat ji a upravit.

Přidání nové události
Přejděte na Organizátor, YES, Kalendář, YES, 
Přidat událost, YES.
Zadejte odpovídající údaje, např. předmět, místo, 
ikonu a časy. Každou položku potvrďte stisknutím YES.
Pokud se má k události nastavit připomenutí, zvolte 
připomenutí a stiskněte YES.
Zobrazí se seznam možností. 
Opakování události:
• Vyberte možnost Opakov. událost a stiskněte YES.

Vyberte požadované opakování a stiskněte YES.
Potvrďte výběrem možnosti Uložit a zavřít a 
stiskněte YES.

Přidání nového úkolu
Přejděte na Organizátor, YES, Kalendář, YES, 
Úkoly, YES.
Vyberte kategorii a stiskněte YES.

• Pokud je kateg
číslo a stisknět

3. Zadejte předmět a
4. Zadejte popis a st
5. Pokud se má k ud

připomenutí a stis
možnosti Uložit a

Zobrazení kalen
Obsah kalendáře 
Organizátor, YES
z následujících m
• Zobrazit dnešn

dnešního dne a
• Zobr. vš. úkoly

Přejděte na úko
YES. Chcete-li 
úkol, znovu sti

• Zobrazit měsíc
přecházet páko
zobrazíte stisk
jsou označeny 

• Zobrazit týden
pákovým ovlad
stisknutím YES
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vu
dní synchronizace kalendáře a místo 
dálosti a úkoly lze zkontrolovat.
 stav lze přechodem na Organizátor/
žnosti/Stav.

li odstranit všechny události a úkoly 
zvolte možnost Odstranit vše v menu 

ložek kalendáře
ím technologie bezdrátové komunikace 
bo infračerveného portu lze odesílat a 
osti a úkoly.

álosti nebo úkolu
dálostí a úkolů určitého dne přejděte 
terou chcete odeslat, a stiskněte .
ožnost Odeslat a stiskněte YES.
du přenosu a stiskněte YES.
fračerveného spojení se ujistěte, že jsou 
porty nasměrovány proti sobě.
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68 Další funkce

Tip: V zobrazení měsíce nebo týdne lze přejít na další 
týden stisknutím tlačítka 3, na další měsíc stisknutím 
tlačítka 6 a na další rok stisknutím tlačítka 9. Návrat 
zpět o jeden týden, měsíc nebo rok lze provést 
stisknutím tlačítka 1, 4 nebo 7. Aktuální den lze otevřít 
stisknutím tlačítka C.

Nastavení kalendáře
• Vyberte možnost Možnosti v menu Organizátor/

Kalendář a pak vyberte jednu z následujících 
možností:
• Stav: tuto funkci použijte pro kontrolu data poslední 

synchronizace kalendáře a volného místa pro nové 
události a úkoly.

• Třída zobrazení: můžete si vybrat, zda se mají 
zobrazovat pouze soukromé položky kalendáře, 
pouze veřejné položky nebo oba typy položek.

• Připomenutí: požadujete-li zvukový signál i při 
vypnutém telefonu, zvolte možnost Vždy.

• Přepnutí profilu: má-li telefon připomenout 
přepnutí profilu před schůzkou, zvolte možnost 
Zapnuto.

• Odstranit vše: odstraní všechny události a úkoly 
v kalendáři.

Kontrola sta
Termín posle
v paměti na u

• Zkontrolovat
Kalendář/Mo

Tip: Chcete-
z kalendáře, 
Možnosti.

Výměna po
Prostřednictv
Bluetooth ne
přijímat udál

Odeslání ud
1. V seznamu u

na položku, k
2. Přejděte na m
3. Vyberte meto

Při použití in
infračervené 
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1.

2.

•

•

am nebo poslech nahrávky lze 
. Viz „Ovládání telefonu hlasem“ 

ticky skončí při ukončení volání 
m volání. Několik sekund před 
vé paměti se ozve zvukový signál.

rávek
ete vyslechnout kdykoliv, nikoliv 
ru.

rávek
izátor, YES, Hlasový záznam, YES. 

vku, kterou si chcete poslechnout, 

iskněte YES. Pokračujte v přehrávání 
tím tlačítka YES.
ledující nebo předchozí nahrávku: 
ým ovladačem nahoru nebo dolů. 
d nebo zpět: pohněte a přidržte 
č vlevo nebo vpravo. 
ončit stisknutím NO.
N
ot f

or C
om

m
erc

ia
l 

Eric
sson M

obile
 C

om
m

un

Přijetí události nebo úkolu
Přejděte na Organizátor, YES, Kalendář, YES, 
Přijmout, YES.
Má-li být událost nebo úkol uložena do kalendáře, 
stiskněte YES.  Pokud je kalendář plný, musíte před 
uložením nových položek odstranit staré.

Hlasový záznam
Pomocí funkce Hlasový záznam lze nahrávat vlastní 
poznámky nebo volání. Záznam se ukončí, když někdo 
z účastníků zavěsí.

Nahrávky jsou uloženy v telefonu a jsou přístupné 
i po výměně karty SIM.

Poznámka: Zákony některých zemí požadují, aby 
nahrávaná osoba byla na tuto skutečnost upozorněna.

Zahájení hlasového záznamu
Přejděte na Organizátor, YES, Hlasový záznam, YES, 
Nahrát, YES. Počkejte na zvukový signál. Po spuštění 
nahrávání se na displeji zobrazí zpráva Nahrává se 
a zbývající čas pro nahrávání. 

Ukončení záznamu
Stiskněte NO.

Tip: Zahájit zázn
hlasovým povelem
na straně 30.

Nahrávka automa
nebo při příchozí
zaplněním zvuko

Vyslechnutí nah
Nahrávky si můž
však během hovo

Vyslechnutí nah
1. Přejděte na Organ
2. Přejděte na nahrá

a stiskněte YES.
3. Ovládání:

• Pozastavení: st
dalším stisknu

• Přechod na nás
pohněte pákov

• Přetočení vpře
pákový ovlada

4. Přehrávání lze uk
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huje několik her. Hry mohou hrát dvě 
nom telefonu, nebo mohou hrát na dvou 
ostřednictvím technologie bezdrátové 
Bluetooth nebo infračerveného přenosu. 
 jsou dispozici texty nápovědy.

y
ábava a hry, YES, Hry, YES.
 stiskněte YES.

nost Nová hra nebo Pokračovat 
S.

y
horu, dolů, vlevo nebo vpravo a volbu 
ijte pákový ovladač nebo následující 

ru  = dolů
va  = doprava
stavení  = výběr, zrušení 

výběru
ení a  = potvrzení
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70 Další funkce

Vymazání nebo přejmenování hlasového 
záznamu

1. Přejděte na Organizátor, YES, Hlasový záznam, YES.
2. Stisknutím pákového ovladače dolů přejděte na 

nahrávku, kterou chcete odstranit nebo přejmenovat.
3. Když je nahrávka zvýrazněna, stiskněte .
4. Vyberte možnost Odstranit nebo Přejmenovat a 

stiskněte YES.

Odstranění všech nahrávek
• Postupujte podle výše uvedeného popisu. Místo 

možnosti Odstranit zvolte Odstranit vše.

Nastavení
U nahrávky lze zobrazit datum a čas nebo délku 
nahrávky, nebo obojí.

Nastavení zobrazení nahrávky
1. Přejděte na Organizátor, YES, Hlasový záznam, YES, 

Nast. zobrazení, YES.

2. Zvolte Datum, Čas nebo Délka nebo všechny možnosti 
a stiskněte YES.

Hry
Telefon obsa
osoby na jed
telefonech pr
komunikace 
Ke každé hře

Spuštění hr
1. Přejděte na Z
2. Vyberte hru a
3. Vyberte mož

a stiskněte YE
4. Zahajte hru.

Ovládání hr
Pro pohyb na
položky použ
tlačítka: 

 = naho
 = dole
 = poza

 = ulož
ukončení
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ypu Solitaire je sestavit čtyři balíčky 
barvy v pořadí od esa po krále.
ty, potvrzení přesunu
e sady
karty na balíček
 aktuálního balíčku
sadě

e zabránit blokům v zaplnění hrací 
a po vyplnění zmizí
očit
987. Classic Tetris™; © Elorg 1998
ger Dean; © The Tetris Company 1997
ed.
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Erix
Cílem hry Erix je zatemnit displej bez zasažení míčem.

GAME
Cílem hry GAME je zastřelit všechny vetřelce 
dříve, než unesou a zabijí všechny lidi na planetě. 
Ovládáte bojové letadlo vybavené střelnou zbraní 
a inteligentními bombami.

 = vypustit inteligentní bomby
 = vystřelit z kanónu

Q
Cílem hry Q je dostat všechny barevné míče za jejich 
brány. Červený míč prochází červenou branou atd.

 = zrušení posledně provedené akce
 = obnovení

Ripple
Cílem hry Ripple je přeměnit co nejvíce částic na svou 
barvu. Černý vždy hru zahajuje.

Solitaire
Cílem všech her t
karet vždy jedné 

 = výběr kar
 = rozdání z
 = položení 
 = zobrazení
 = přístup k 

Tetris®

Cílem hry Tetris j
plochy. Každá řad

 a  = ot
Tetris®; © Elorg 1
Tetris Logo by Ro
All Rights Reserv
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Zobrazí-li se na displeji zpráva „Kódy 
, byl zadán nový PIN chybně. Zobrazí-li se 
bné PIN“ následovaná zprávou „Starý 
ybně zadán původní PIN.

 lze přechodem na Nastavení/Zámky/
SIM/Změnit PIN2.

eaktivace zámku karty SIM
astavení, YES, Zámky, YES, 
SIM, YES, Ochrana karty, YES.
nost Zapnuto nebo Vypnuto a 
.
a stiskněte YES.

fonu
nu chrání telefon před neoprávněným 
řípadě krádeže telefonu nebo výměny 
o zakoupení telefonu není aktivní. Kód 
nu (0000) lze změnit na libovolný 
 osmimístný osobní kód. Zámek telefonu 
nutý, automatický nebo vypnutý.
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72 Zabezpečení

Zabezpečení

Zámek karty SIM
Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím 
předplatného telefonu, nechrání však samotný telefon. 
Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s 
novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje 
zamknuta. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné 
po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační 
číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta 
SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou PIN 
blokováno. K odblokování je zapotřebí zadat kód PUK 
(osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje 
provozovatel sítě.

Odblokování karty SIM
1. Na displeji se zobrazí zpráva PIN blokováno.
2. Zadejte PUK a stiskněte YES.
3. Zadejte nový čtyř až osmiciferný PIN a stiskněte YES. 
4. Zadejte nový PIN znovu a stiskněte YES.

• Upravit PIN lze přechodem na Nastavení/Zámky/
Zámek karty SIM/Změnit PIN.

Poznámka: 

nesouhlasí“ 

zpráva „Chy
PIN:“, byl ch

• Upravit PIN2
Zámek karty 

Aktivace a d
1. Přejděte na N

Zámek karty 
2. Vyberte mož

stiskněte YES
3. Zadejte PIN 

Zámek tele
Zámek telefo
použitím v p
karty SIM. P
zámku telefo
čtyřmístný až
může být zap
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•

1.

2.

3.

oblémů
ěkteré problémy, ke kterým může 
í telefonu. Některé problémy 
vání poskytovatele služby, avšak 
 můžete snadno odstranit sami.

apnout

ěňte baterii. Viz „Údaje o kartě SIM 
ě 4.

dikováno
 prázdné nové baterie nebo dlouho 
rie může trvat až 30 minut, než se na 
ona baterie.

menu
užívá neznámý jazyk, je možné vždy 
ckou volbu (jazyk závisí na kartě 

 8888  v pohotovostním režimu. 
ohotovostním režimu kdykoliv 
  0000 .
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Uzamčení telefonu
Pokud je nastaven zámek telefonu, zobrazí se po 
každém zapnutí zpráva Tel. zamknut. Musíte zadat kód 
a stisknout YES.

Automatický zámek
Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, 
není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna 
karta SIM.
Upravit kód zámku telefonu lze přechodem na 
Nastavení/Zámky/Zámek telefonu/Změnit kód.

Poznámka: Je důležité, abyste si zapamatovali nový 
kód. Pokud ho zapomenete, musíte telefon předat 
místnímu prodejci společnosti Ericsson.

Nastavení zámku telefonu
Přejděte na Nastavení, YES, Zámky, YES, 
Zámek telefonu, YES, Ochrana tel., YES.
Vyberte možnost a stiskněte YES.
Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte YES.

Řešení pr
Tato část uvádí n
dojít při používán
vyžadují kontakto
většinu problému

Telefon nelze z

Příruční počítač
Nabijte nebo vym
a baterii“ na stran

Nabíjení není in
Při nabíjení úplně
nepoužívané bate
displeji zobrazí ik

Jazyk systému 
Pokud telefon po
nastavit automati
SIM) stisknutím 
Angličtinu lze v p
vybrat stisknutím
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í žádná síť nebo je přijímaný signál příliš 
těte se na místo s vyšší intenzitou signálu.

/Chybné PIN2
o PIN2 byl zadán nesprávně.
ný PIN nebo PIN2 a stiskněte YES. 

karty SIM“ na straně 72.

hlasí
 změnit bezpečnostní kód (např. PIN), 

dit nový kód jeho opětovným zadáním. 
ódy nejsou stejné. Viz „Zámek karty 

ně 72.

no/PIN2 blokováno
o PIN2 byl zadán třikrát po sobě 
dblokování se popisuje v části „Zámek 
a straně 72.

án. Kontaktujte provozovatele.
kovací kód (PUK) byl desetkrát zadán 
ontaktujte provozovatele sítě.
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74 Řešení problémů

Možnosti menu šedivým písmem
Šedivý text označuje funkci, která je 
dočasně nedostupná, například proto, že 
není předplacená nebo je vypnuta určitým 
nastavením.

Chybová hlášení

Vložte kartu
V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena 
špatně. Vložte kartu SIM. Viz „Údaje o kartě SIM a 
baterii“ na straně 4.

Vložte správnou kartu SIM
Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí 
pracovat jen s určitou kartou SIM. Vložte správnou 
kartu SIM.

Jen tísňová
Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. 
V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují 
volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Viz „Tísňová 
volání“ na straně 26.

Žádná síť
V dosahu nen
slabý. Přemís

Chybné PIN
Kód PIN neb

• Zadejte správ
Viz „Zámek 

Kódy nesou
Pokud chcete
musíte potvr
Zadané dva k
SIM“ na stra

PIN bloková
Kód PIN neb
nesprávně. O
karty SIM“ n

PUK blokov
Osobní odblo
nesprávně. K
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í informace

a pro spotřebitele Ericsson
ricsson.com/consumers lze najít 
odpory se snadným přístupem k 
. Jsou zde nejnovější aktualizace 
fektivnějšímu používání výrobku, 
í funkcí některých produktů a další 
a.
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Tel. zamknut
Telefon je uzamčen. Odemknutí telefonu se popisuje 
v části „Zámek telefonu“ na straně 72.

Kód zámku:
Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Kód lze změnit 
na libovolný čtyřmístný až osmimístný kód. Viz 
„Zámek telefonu“ na straně 72. 

Číslo není povoleno
Funkce Pevné vytáčení je zapnutá a vytáčené číslo 
není v seznamu pevných čísel. Viz „Pevné vytáčení“ 
na straně 40.

Jen nabíjení, cizí baterie
Použitá baterie není schválena firmou Ericsson 
a z bezpečnostních důvodů se nabíjí pomalu.

Doplňujíc

Webová stránk
Na adrese www.e
oddíl technické p
nápovědě a tipům
softwaru, tipy k e
příručky k použit
potřebná nápověd
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 záruka se nevztahuje na poruchy výrobku 
užitím jiného než originálního příslušenství 

zacházejte opatrně, uchovávejte jej na 
prašném místě.

Í S ANTÉNOU
nuli zhoršení výkonu, chraňte anténu 
fonu před ohnutím nebo poškozením.

nedemontujte. Je-li poškozena, obraťte se 
 Ericsson Service Partner.
uze anténu společnosti Ericsson, která je 
 pro váš telefon. Neschválené antény, 
připojení mohou poškodit telefon a porušit 
dpisy, protože mohou způsobit snížení 
ně zvýšení vyzařování SAR nad 

imity (uvedené dále).

 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU
imálního výkonu s minimální spotřebou 

jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. 
římo do mikrofonu nasměrujte anténu tak, 
oru a přes vaše rameno.

vání mobilního telefonu se nedotýkejte 
ání se antény ovlivňuje kvalitu hovoru, 
it větší spotřebu energie, než je nutné, 
by pro hovory a pohotovostní režim.
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Bezpečné a efektivní použití
Před použitím mobilního telefonu si prosím pročtěte 
tyto pokyny.

Mobilní telefon je velmi složité elektronické zařízení. 
Přečtěte si prosím následující text. Dozvíte se, jak s 
telefonem zacházet a jak jej používat s ohledem na 
bezpečnost a efektivitu.

ZACHÁZENÍ S VÝROBKEM
• Nevystavujte výrobek působení kapalin nebo vlhkosti.
• Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi 

nízkých teplot.
• Nepřibližujte výrobek ke svíčkám, cigaretám, 

doutníkům, otevřenému ohni atd.
• Výrobek nepouštějte na zem, neházejte jím ani se jej 

nepokoušejte ohýbat. Hrubé zacházení může vést k 
poškození.

• Výrobek nenatírejte. Nátěr by mohl ucpat sluchátko 
a mikrofon nebo poškodit některé pohyblivé součásti 
a znemožnit normální použití.

• Nepokoušejte se rozebírat výrobek. Výrobek 
neobsahuje součásti, které by mohl zákazník sám 
opravit. Servis by měla provádět pouze pracoviště 
Ericsson Service Partners.

• Nepoužívejte jiné příslušenství než originální 
příslušenství společnosti Ericsson. Používání jiného 
příslušenství může vést ke ztrátě výkonu, poškození 
výrobku, požáru, zasažení nebo úrazu elektrickým 

proudem Tato
způsobené po
Ericsson.

• S výrobkem 
čistém a bez

ZACHÁZEN
• Abyste se vyh

mobilního tele
• Anténu sami 

na pracoviště
• Používejte po

určena přímo
úpravy nebo 
příslušné pře
výkonu a úrov
doporučené l

EFEKTIVNÍ
Dosažení opt
energie:

• Držte telefon 
Při mluvení p
aby mířila nah

• Během použí
antény. Dotýk
může způsob
a zkrácení do
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• notách SAR ve směrnicích o působení 
znamenají odlišnosti v bezpečných 

ednotlivými telefony existují rozdíly v 
echny telefony však musí vyhovovat 
bení rádiové energie.
 o působení rádiové energie a SAR lze 
 www.ericsson.com/health.
nic o působení rádiové energie a 
odely mobilních telefonů společnosti 

mission on Non-Ionizing Radiation 
P), „Guidelines for limiting exposure 
ctric, magnetic, and electromagnetic 
Hz)“, Health Physics, vol. 74, pp 494-

cil Recommendation of 12 July 1999 
f exposure of the general public to 
elds (0 Hz to 300 GHz)“, Official 
opean Communities, 1999.
, „Safety levels with respect to human 
frequency electromagnetic fields, 
“, The Institute of Electrical and 
ers Inc. (IEEE).
rder, ET Docket 93-62, FCC 96-326, 

cations Commission (FCC), August 

ions (Electromagnetic Radiation 
 Standard 1999, Australian 
uthority (ACA), May 1999.
N
ot f

or C
om

m
erc

ia
l 

Eric
sson M

obile
 C

om
m

un

Pokud je mobilní telefon vybaven infračerveným portem, 
nikdy nemiřte infračerveným paprskem do očí jiných 
osob a ujistěte se, že port neruší jiné infračervené 
jednotky.

PŮSOBENÍ RÁDIOVÝCH VLN A SAR
Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Pokud je 
telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci 
(označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné 
mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené 
vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní 
komise pro ochranu před neionizujícím zářením), po 
opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. 
Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení 
rádiových vln pro populaci. Všechny modely telefonů 
Ericsson byly navrženy s ohledem na tyto přísné úrovně. 
Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby 
bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují všechny 
způsoby měření.

Jednotka SAR (specifická míra pohlcení) je jednotkou 
množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje 
při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší 
ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve 
skutečnosti může být úroveň SAR při použití telefonu 
mnohem nižší.

Telefon je navržen tak, aby ke komunikaci se sítí 
potřeboval minimum energie. Se snižující se vzdáleností 
telefonu od základnové stanice se snižuje úroveň SAR.

Odlišnosti v hod
rádiové energie ne
hodnotách. Mezi j
úrovních SAR. Vš
směrnicím o půso

Další informace
nalézt na stránce:

* Příklady směr
standardy, které m
Ericsson splňují:

• International Com
Protection (ICNIR
to time-varying ele
fields (up to 300 G
522, April 1998.

• 99/519/EC, „Coun
on the limitation o
electromagnetic fi
Journal of the Eur

• IEEE C95.1-1991
exposure to radio 
3 kHz to 300 GHz
Electronics Engine

• FCC Report and O
Federal Communi
1996.

• Radiocommunicat
Human Exposure)
Communications A
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ICKÁ ZAŘÍZENÍ
rních elektronických zařízení, například 

mocnicích a automobilech, je chráněna 
ím vysokofrekvenční energie. Některá 
 takovou ochranu postrádají. Proto:
 mobilní telefon v blízkosti lékařských 
 si vyžádáte svolení.

ny mohou ovlivnit funkci některých 
ch kardiostimulátorů a jiných lékařsky 
ch přístrojů. Pacienti s kardiostimulátorem 
, že používání mobilního telefonu velmi 
timulátoru může způsobit selhání tohoto 
misťujte telefon do blízkosti 
toru, například do náprsní kapsy. Během 
dejte telefon k uchu na opačné straně těla 
timulátor. Pokud zachováte minimální 
 cm (6 palců) mezi telefonem a 

torem, je riziko rušení minimální. Máte-li 
zření na rušení, okamžitě vypněte telefon. 
ce si vyžádejte od svého kardiologa.
žíváte jiné osobní zdravotnické přístroje, 
jich výrobce, zda jsou chráněny proti 
kofrekvenční energie.

efon vypněte v zařízeních, ve kterých se 
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ŘÍZENÍ
Seznamte se se zákony a předpisy, které upravují 
používání telefonu v oblastech, kde jej používáte při 
řízení. Zákony v mnoha zemích vyžadují při řízení 
používání sady handsfree. Pokud tomu tak je i v oblasti, 
kde se nacházíte, doporučuje se při jízdě používat 
tuto sadu.

Společnost Ericsson má zájem o vaši bezpečnost. 
Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, 
opusťte před telefonováním silnici. 

Vysokofrekvenční energie může ovlivňovat některé 
elektronické systémy v motorových vozidlech, například 
radiopřijímač, bezpečnostní zařízení atd. Navíc někteří 
výrobci nedovolují používat v jejich automobilech mobilní 
telefon, pokud telefon nepodporuje instalaci sady 
handsfree s venkovní anténou. U výrobce automobilu 
se ujistěte, že telefon nebude rušit elektronické systémy 
ve vozidle.

Vozidla vybavená airbagem
Airbag se nafukuje velkou silou. Do prostoru nad 
airbagem ani do prostoru, do něhož se rozvine, 
neumisťujte žádné předměty včetně pevně instalovaných 
nebo přenosných zařízení pro bezdrátovou komunikaci. 
Je-li takové zařízení nesprávně instalováno, může při 
nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění.

ELEKTRON
Většina mode
přístroje v ne
před působen
zařízení však

• Nepoužívejte
zařízení, aniž

Mobilní telefo
implantovaný
implantovaný
by měli vědět
blízko kardios
zařízení. Neu
kardiostimulá
hovoru přiklá
než je kardios
vzdálenost 15
kardiostimulá
jakékoli pode
Další informa

Pokud pou
zjistěte si u je
účinkům vyso

Mobilní tel
to požaduje.
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•
•

•

•

•

el je umístěn tak, aby nebylo možné 
opnout o něj nebo jej jinak vystavovat 
anickému namáhání.
rickým proudem omezíte tak, že před 
přístroj od přívodu elektrické energie.
lze používat venku nebo ve vlhkých 

dy neměňte síťový kabel nebo 
onektor neodpovídá zásuvce, nechejte 
ávnou zásuvku odborníkem. 
ení může být příčinou úrazu 
em.

EM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM 
BO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU 

EBO OSTATNÍ. MOHOU TAKÉ 
FON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ 
ILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ 
É BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI 
Y UDUSIT.

ROBKU
t vyhozen do komunálního odpadu. 
ístní předpisy pro likvidaci 

obků.
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LETADLA
Před vstupem na palubu letadla vypněte mobilní telefon.
Je-li letadlo ve vzduchu, nesmíte používat mobilní 
telefon, aby nedošlo k rušení komunikačních systémů.
Jste-li na zemi, nepoužívejte telefon bez svolení posádky.

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ
Pokud jste v prostředí s možností výskytu výbušných 
plynů, vypněte telefon. Výjimečně může telefon nebo 
jeho příslušenství vytvářet jiskry. Jiskry v takových 
prostředích mohou způsobit výbuch nebo požár se 
závažnými nebo dokonce smrtelnými následky.

Prostředí s možností výskytu výbušných plynů jsou 
často, ne však vždy, jasně označená. Patří mezi ně 
prostory s palivy, lodní podpalubí, zařízení pro přepravu 
a skladování pohonných hmot nebo chemikálií a 
prostory, ve kterých vzduch obsahuje chemikálie nebo 
částice pevných látek, například zrní, prachu nebo 
kovového prášku.

V prostoru vozidla, ve kterém se nachází mobilní 
telefon s příslušenstvím, nepřevážejte ani neskladujte 
hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

SÍŤOVÝ ADAPTÉR
Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke 
stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených 
údajů.
Aby se snížilo riziko poškození elektrického kabelu, 
držte při vytahování ze zásuvky adaptér, nikoliv kabel.

• Ujistěte se, že kab
na něj šlapat, zak
poškození a mech

• Riziko úrazu elekt
čištěním odpojíte 

• Síťový adaptér ne
prostorech.

• NEBEZPEČÍ - Nik
konektor. Pokud k
si nainstalovat spr
Nesprávné propoj
elektrickým proud

DĚTI
NEDOVOLTE DĚT
TELEFONEM NE
PORANIT SEBE N
NÁHODNĚ TELE
POŠKODIT. MOB
SOUČÁSTI, KTER
BY SE JIMI MOHL

LIKVIDACE VÝ
Výrobek nesmí bý
Informujte se na m
elektronických výr
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ud je telefon používán blízko základnové 
duje méně energie a doba hovoru a 
o režimu je delší.
uze originální baterie a nabíječky Ericsson. 
ho příslušenství může být nebezpečné a 
ztahuje na poruchy výrobku způsobené 
h než originálních baterií a nabíječek 

avujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 
zajištěna maximální kapacita baterie, 
ři pokojové teplotě. Budete-li baterii 
ízkých teplotách, její kapacita se sníží.
 baterie vypněte telefon.

ejte pouze k určenému účelu.
 se rozebírat baterii.

aby se kovové kontakty baterie dotýkaly 
ch předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování 
aterie.

tavujte otevřenému ohni. Mohla by 

 baterii vlivu kapalin. 
aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt 
 být po požití jedovatý.

 BATERIE
í být vyhozena do 
odpadu. Informujte se 
dpisy pro likvidaci baterií.
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TÍSŇOVÉ HOVORY
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Tento telefon, stejně jako jakýkoli jiný mobilní telefon, 
používá rádiové signály, celulární a pozemní sítě a 
uživatelsky programované funkce, u nichž nelze zaručit 
spojení za všech podmínek. Proto byste se při důležité 
komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) 
nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Abyste mohli volat nebo přijímat hovory, telefon musí 
být zapnutý a musíte být v oblasti s dostatečně silným 
signálem sítě. Tísňové hovory nemusí fungovat ve všech 
sítích a nemusí fungovat při používání některých 
síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u 
provozovatele sítě.

INFORMACE O BATERIÍCH
NABÍJENÍ BATERIE
Baterie dodávaná s telefonem není zcela nabitá. Před 
použitím se doporučuje baterii nejméně 4 hodiny nabíjet.

Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C 
do +45 °C.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA BATERIÍ
Pokud se s akumulátorovou baterií správně zachází, má 
dlouhou životnost. Nová nebo delší dobu nepoužívaná 
baterie může mít během několika prvních cyklů sníženou 
kapacitu.

• Doba hovoru a pohotovostního režimu je závislá na 
aktuálních přenosových podmínkách během používání 

telefonu. Pok
stanice, vyža
pohotovostníh

• Používejte po
Používání jiné
záruka se nev
použitím jinýc
Ericsson.

• Baterii nevyst
°C. Aby byla 
používejte ji p
používat při n

• Před vyjmutím
• Baterii použív
• Nepokoušejte
• Nedopusťte, 

jiných kovový
a poškození b

• Baterii nevys
explodovat.

• Nevystavujte
• Nedopusťte, 

v baterii může

LIKVIDACE
Baterie nesm
komunálního 
na místní pře
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•
•
•

době k poruše tohoto výrobku při 
í a údržbě z důvodu vadného materiálu 
čky společnosti Ericsson, autorizovaní 
oviště Ericsson Service Partners jej v 

edenými podmínkami podle vlastního 
bo vymění.

platná pouze v případě, že s výrobkem 
 nebo výměně bude předložena 
 s uvedením data koupě a výrobního 
dnímu kupujícímu prodejcem. 
on si vyhrazuje právo odmítnout 
kud byly informace po původním 
 odstraněny nebo změněny.

 Ericsson opraví nebo vymění výrobek, 
tahovat záruka po zbývající dobu 
ebo devadesát (90) dnů od opravy 
le toho, které období je delší. Oprava 
e být realizována pomocí upravených 

entní funkcí. Vyměněné vadné díly 
stanou majetkem společnosti Ericsson.
vztahuje na žádné vady výrobku 
lním opotřebením, nesprávným 
ě (ale nejen) použití jiným než 
ým způsobem v souladu s pokyny 
ití a údržbu výrobku. Záruka se 
y způsobené nehodou, úpravou nebo 
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Omezená záruka
Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek Ericsson. 
Chcete-li maximálně využít možnosti nového výrobku, 
doporučujeme vám, abyste provedli několik 
jednoduchých kroků:
Přečtěte si kapitolu o bezpečném a efektivním použití.
Přečtěte si záruční podmínky společnosti Ericsson.
Uschovejte původní stvrzenku. Budete ji potřebovat při 
uplatňování nároku na záruční opravy. Bude-li výrobek 
Ericsson vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u 
kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní 
oddělení Ericsson Certified Call Center (oddělení 
zákaznické podpory) nebo navštivte stránky 
www.ericsson.com/consumers, kde získáte další 
informace.

NAŠE ZÁRUKA
Společnost Ericsson Mobile Communications AB, 
Torshamnsgatan 27, 164 80 Stockholm, Sweden 
zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě 
a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad 
materiálu a provedení.

Na jakékoli příslušenství Ericsson se vztahuje záruční 
doba jednoho (1) roku od data zakoupení v souladu se 
zde uvedenými podmínkami.

NÁŠ POSTUP
Dojde-li v záruční 
běžném používán
nebo výroby, pobo
prodejci nebo prac
souladu s dále uv
uvážení opraví ne

PODMÍNKY
1. Tato záruka bude 

určeným k opravě
původní stvrzenka
čísla vydaná půvo
Společnost Ericss
záruční opravu, po
nákupu u prodejce

2. Pokud společnost
bude se na něj vz
původní záruky, n
nebo výměny, pod
nebo výměna můž
jednotek s ekvival
nebo součásti se 

3. Tato záruka se ne
způsobené normá
používáním včetn
normálním a běžn
Ericsson pro použ
nevztahuje na vad
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 nepovolují výjimky nebo omezení 
ebo následného poškození nebo omezení 
yplývající záruky, takže výše uvedená 
o výjimky se vás nemusejí týkat.
a nemá vliv na vlastníkova zákonná 
jící ze zákonů příslušné země ani na 
práva související s prodejcem plynoucí 
rodeje.

DNÍ SERVIS
bek společnosti Ericsson je během záruční 
ván servis v libovolné zemi nebo státě, 
aný distributor výrobků Ericsson nabízí 
obek. Chcete-li zjistit, zda se tento výrobek 
ší zemi, kontaktujte středisko Ericsson 

Center (středisko zákaznické podpory). 
rvisu je nutné se prokázat originálním 
oupi s uvedeným datem koupě a sériovým 
 se stát, že některé servisní úkony nelze 
než v zemi původního nákupu, například 
bek obsahuje vnitřní nebo vnější části, 
d modelů prodávaných v jiných státech. 
kytnout také omezení týkající se oprav 
mkem SIM.
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82 Doplňující informace

přizpůsobením, vyšší mocí, nesprávnou ventilací a 
vlivem kapaliny.

4. Tato záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené 
nesprávným opravami, úpravami nebo servisem, které 
provedl jiný subjekt než pracoviště Ericsson Service 
Partner, nebo rozebráním výrobku jiným subjektem než 
autorizovanou osobou.

5. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku 
způsobené použitím jiného než originálního příslušenství 
Ericsson.

6. Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku 
povede ke zrušení záruky.

7. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ 
ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. 
VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ 
OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI 
NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU 
OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ 
ZÁRUKY. SPOLEČNOST ERICSSON NEBUDE ZA 
ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÁ 
NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU 
VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU ZISKU 
NEBO ÚJMU V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÁ 
POŠKOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA 
POPŘÍT.

Některé státy
náhodného n
délky trvání v
omezení neb

Tato záruk
práva vyplýva
zákazníkova 
z nákupu a p

MEZINÁRO
Na tento výro
doby poskyto
kde autorizov
identický výr
prodává ve va
Certified Call 
K zajištění se
dokladem o k
číslem. Může
provést jinde 
proto, že výro
které se liší o
Mohou se vys
výrobků se zá



U
se

ic
atio

ns A
B

Doplňující informace 83

t
odel is available for sale to the public, it 
d certified to the FCC that it does not 
stablished by the government-adopted 
fe exposure. The tests are performed 
cations (i.e. at the ear and worn on the 
by the FCC for each model. Body worn 
e made while the phone is in use and 
with an Ericsson accessory. The 
sition of an accessory can affect the 
pecific Absorption Rate) levels for the 
as not measured, and makes no 
out, the body worn SAR levels when 
 with non-Ericsson accessories.
plies with Part 15 of the FCC rules. 

ct to the following two conditions: (1) 
ot cause harmful interference, and (2) 
accept any interference received, 
nce that may cause undesired 
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Declaration of Conformity

We, Ericsson Mobile Communications AB of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 113 0201-BV

and in combination with our accessories, to which this 
declaration relates is in conformity with the appropriate 
standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, 
EN 300328, EN 300826 and EN 60950, following the 
provisions of, Radio Equipment and Telecommunication 
Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements 
covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage 
directive 73/23/EEC.

Stockholm, June 2001
Place & date of issue

Anders Torstensson, Vice President Product Development

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC).

FCC Statemen
Before a phone m
must be tested an
exceed the limit e
requirement for sa
in positions and lo
body) as required 
measurements ar
worn on the body 
design and compo
body worn SAR (S
phone. Ericsson h
representation ab
the phone is used

This device com
Operation is subje
This device may n
This device must 
including interfere
operation.

0682



U
se

ic
atio

ns A
B

on je v dosahu sítě GPRS.

PRS je v dosahu a lze ji použít.

e přijímat příchozí hovory.

uje stav baterie.

alizuje zmeškaný příchozí hovor.

hny příchozí hovory budou 
ěrovány na určené číslo.

dou přijaty žádné hovory nebo budou 
ty jen určité hovory z čísel v seznamu.

áněcí signál je vypnutý.

hny signály kromě budíku a odečítání 
 jsou vypnuté.

k byl nastaven a je aktivní.

alizuje přijetí textové zprávy.

alizuje přijetí hlasové zprávy.

alizuje přijetí zprávy elektronické pošty.

alizuje přijetí zprávy Push pomocí WAP.
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84 Ikony

Ikony
Následující tabulka vysvětluje ikony, které se zobrazují 
v pohotovostním režimu.

Ikona Popis

Osobní telefonní seznam.

Zpracování textových a hlasových zpráv.

Zpracování informací o době hovoru, ceně 
hovoru a aktivním hovoru.

Zpracování obrázků, zvuků a témat. Hraní hry.

Osobní nastavení, profily, přesměrování 
hovorů, sítě a ovládání telefonu hlasem.

Přístup ke službám WAP v síti Internet.

Kalendář, poznámky, budík a další doplňky.

Funkce Bluetooth, synchronizace, 
infračervený port.

Výběr nejčastěji používaných funkcí.

Texty nápovědy.

Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.

Telef

Síť G

Nelz

Ukaz

Sign

Všec
přesm
Nebu
přija

Vyzv

Všec
času

Budí

Sign

Sign

Sign

Sign

Ikona Popi
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 vytočené číslo v seznamu volání.

 skupinu kontaktů v telefonním 
.

je nepřečtenou textovou zprávu.

práva je uložena na kartě SIM.

ě je vložena melodie.

je nezkontrolovanou hlasovou poštu.

m tlačítka  lze otevřít telefonní 

 domácí telefonní číslo v telefonním 
.
 služební telefonní číslo v telefonním 

.
 mobilní telefonní číslo v telefonním 

.

 faxové číslo v telefonním seznamu.

 další číslo v telefonním seznamu.

 adresu elektronické pošty v 
m seznamu.
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Funkce Bluetooth je aktivována.

Funkce Bluetooth je ve zjistitelném režimu.

Probíhá komunikace pomocí funkce 
Bluetooth.

Infračervený port je zapnutý.

Probíhá komunikace prostřednictvím 
infračerveného portu.

Pro odchozí hovory se používá linka 1.

Pro odchozí hovory se používá linka 2.

Šifrování není v této síti k dispozici.

Signalizuje uzamčení klávesnice.

Zámek karty nebo telefonu je aktivní.
Je navázáno bezpečné připojení WAP.

Probíhá hovor.

Označuje zmeškaný hovor v seznamu volání.

Označuje přijatý hovor v seznamu volání.

Ikona Popis

Označuje

Označuje
seznamu

Signalizu

Textová z

Ve zpráv

Signalizu

Stisknutí
seznam.
Označuje
seznamu
Označuje
seznamu
Označuje
seznamu

Označuje

Označuje

Označuje
telefonní

Ikona Popis
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alizuje, že předmětem události 
hůzka.

alizuje, že předmětem události je rande.

alizuje, že předmětem události je cesta.

alizuje, že předmětem události je 
lená.

alizuje, že předmětem události je výročí.

alizuje různou událost.

denní událost v kalendáři.

ovaná událost v kalendáři.

dálost v kalendáři je nastaveno 
menutí.

události je volání.

á událost.

ončený úkol v kalendáři.

l s vysokou prioritou.
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86 Ikony

Pro jméno kontaktu byl nahrán hlasový příkaz.

Byl nahrán zvuk.

Zpráva elektronické pošty nebyla přečtena.

Zpráva elektronické pošty byla přečtena.

V telefonu je uložena pouze část zprávy 
elektronické pošty.
Nepřečtená zpráva elektronické pošty bude 
odstraněna při příštím připojení k serveru.
Signalizuje náhlavní soupravu Bluetooth, 
která není spárovaná s telefonem.
Signalizuje náhlavní soupravu Bluetooth, 
která je spárovaná s telefonem.
Signalizuje telefon Bluetooth spárovaný 
s telefonem.
Signalizuje osobní počítač Bluetooth 
spárovaný s telefonem.
Signalizuje tiskárnu Bluetooth spárovanou 
s telefonem.
Signalizuje příruční počítač Bluetooth 
spárovaný s telefonem.

Jiné Bluetooth zařízení.

Ikona Popis
Sign
je sc

Sign

Sign

Sign
dovo

Sign

Sign

Celo

Opak

Pro u
připo

Typ 

Různ

Dok

Úko

Ikona Popi
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Úkol s nízkou prioritou.

Síť je preferovaná a lze ji použít.

Síť je zakázaná a nelze ji použít.

Domovská síť je v dosahu a lze ji použít.

Zpráva s vysokou prioritou.

Zpráva s nízkou prioritou.

Předdefinovaná šablona textové zprávy.

Uživatelská šablona textové zprávy.

Ikona Popis
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informace z oblasti 53
infračervený port 61

aktivace 61
připojení dvou zařízení 62

J
jazyk systému menu 21

K
kalendář 66

nastavení 68
přidání události 67
přidání úkolu 67
stav 68
výměna položek 68
zobrazení 67

kalkulačka 65
karta SIM 4, 11

kopírování kontaktů 30
odblokování 72

klíč 59
konferenční hovory 38

přidání nových účastníků 38
sloučení dvou hovorů 38
ukončení 38
uvolnění účastníka 38
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ejstřík

tivační příkaz 34

terie 4
dík 64

na hovoru 35
omezení kreditu 36
připomínání minut 21
telefonní karta 39

sovač 65
tače objemu dat 46

tová volání 63
eclaration of Conformity 83
lka hovoru 35
splej
osvětlení 22
pozdrav 23
texty nápovědy 10

vlastní pozdrav 23
displej, ikony 84
dvě hlasové linky 39

E
elektronická pošta 53

archivování 54
napsání 53
odesílání 53
odpovídání 54
přečtení 54

F
fax, odesílání a přijímání 63

H
handsfree 22
hlasová pošta 35
hlasový záznam 69
hlavní funkce 6
hry 70

CH
chybová hlášení 74

I
ikony na displeji 84
informace oblastní buňky 53
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hlasu 31
tipy 32, 34
úprava hlasových příkazů 34
vytáčení 31
záznam hlasových poznámek 33

P
pevné vytáčení 40
PIN

změna 72
PIN2

změna 72
pomlka 8
pozdrav 23
profily 24

automatická aktivace 24
výběr 24

přehled menu 12
přesměrování hovorů 36
příjem hovoru hlasovým 
příkazem 32
PUK 72
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90

kontakty
kopírování 30
odesílání 29
přidání 27
úprava 27
vytočení čísla 27

M
melodie, viz vyzváněcí signály 19
mezinárodní tísňové číslo 26
mezinárodní volání 25
Mobile Internet 55

možnosti 56
prohlížení 56
záložky 57
zprávy Push 57

možnosti zpráv 52

N
nabíjení 4
nastavení

profily 24
nastavení času 22

další nastavení 22
nastavení času 22
nastavení data 22

nastavení služby Mobile Internet 43
data v síti GSM 45
datové přenosy GPRS 44
preferovaný režim 45
profil WAP 46
přijetí v textové zprávě 43
ruční nastavení 44
účet elektronické pošty 48
zabezpečení 47
zámky 48

O
obnovení 16
obrázky 17

obrázek pozadí 18
úprava 17
výměna 18

online služby 10
osobní vyzvánění 21
osvětlení 22
ovládání telefonu hlasem 30

aktivační příkaz 34
odmítnutí 32
přepínání profilů 32
příjem 32
příprava na vytáčení pomocí 
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volání 5, 25
automatické opakované 

vytáčení 25
mezinárodní 25
odmítnutí 26
omezení 40
pevné vytáčení 40
podržení 37
povolení 41
přesměrování 36
přijetí 26
rychlé vytáčení 30
seznam volání 26
skupiny 28
tísňová 26
zmeškaná 26

vypnuté vyzvánění 20
vytáčení hlasem 31
vyzváněcí signál 19

osobní 21
vypnutí 20
zesilující 20
zesilující vyzvánění 20
zvuk při stisknutí tlačítka 21
N
ot f

or C
om

m
erc

ia
l 

Eric
sson M

obile
 C

om
m

un

žim přijímání 22
chlá tlačítka 7
chlé vytáčení 30

hémata 17
stavení telefonu 3
ě 42
upiny 28
konferenční hovory 38
uzavřené uživatelské skupiny 41
pky 65

ětelná signalizace 61
nchronizace 62
synchronizace s Internetem 63
zahájení 62
zvuk 63

chnologie bezdrátové komunikace 
uetooth™ 58
hledání 60
odeslání položky 61
párování 59
provozní režimy 60

přijetí položky 61
světelná signalizace 61
zjistitelný režim 60

telefonní seznam 27
paměť 30

textové zprávy 50
formátování textu 51
napsání 50
odesílání 50
přečtení 51
šablony 52
uložení 51
vložení objektu 50

textový vstup T9 15
texty nápovědy 10
tísňová volání 26

U
uzamčení klávesnice 23

automatické 23
ruční 23

V
vibrátor 21
vizitky 29
vlastní menu 23
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W
WAP, viz Mobile Internet 55
webová stránka pro spotřebitele 
Ericsson 75

Z
zadání písmen

textový vstup multitap 14
textový vstup T9 15

zapnutí/vypnutí telefonu
animace 5
PIN 5
pozdrav 5
sítě 5

zámek karty SIM 72
aktivace, zrušení 72

zámek telefonu 72
aktivace, zrušení 73
změna kódu zabezpečení 73

zámky
karta SIM 72
klávesnice 23
telefon 72

záruka 81
záznam kódů 65

heslo 66

kontrolní slovo a zabezpečení 65
přidání nového kódu 66
vymazání 66

záznam zvuku
nastavení 70
ukončení 69
vyslechnutí 69
zahájení 69

zkratky 7, 10, 23
zmeškaná volání 26
zobrazovaný jazyk 21
zvuk při stisknutí tlačítka 21


