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Vítejte 
Gratulujeme vám k nákupu mobilního telefonu společnosti Motorola, 
která je předním světovým dodavatelem bezdrátových technologií. 
Telefony Motorola jsou vybaveny mnoha funkcemi, které vám 
poskytují maximální volnost ovládání, bezkonkurenční mo�nosti a 
naprostou diskrétnost. 

Ovládání 

Přizpůsobitelné menu QuickAccess 
Do svého osobního menu mů�ete umístit a� devět nejčastěji 
pou�ívaných funkcí a vyvolávat je na pouhá dvě stisknutí tlačítek. 

Hlasové vytáčení 
Pomocí hlasových příkazů mů�ete vyvolávat polo�ky Seznamu. 

Diskrétnost 

• Vyzvánění VibraCall� 
Nechcete-li, aby telefon zvonil nahlas, mů�ete aktivovat vibrační 
vyzvánění, které vás diskrétně upozorní na příchozí volání. 

• Ukončení vyzvánění  
Stisknutím tlačítka E v okam�iku, kdy telefon vyzvání nebo 
vibruje, vyzvánění ukončíte bez přijetí volání. 

Napájení 

• Vynikající výkon baterií 
Telefon umo�ní několik hodin hovoru nebo několik dní 
pohotovostního re�imu na jedno nabití baterií. 
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Kruh hlavního menu 

 

Podrobnosti najdete v částech �Pou�ití menu� nebo �Rejstřík menu�. 

Tel. seznam 
Poslední hovory Zprávy 

Tóny vyzvánení Internet 

Chat SMS Nastavení  

Nástroje Hra 
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Software � poznámky k autorským právům 
Produkty společnosti Motorola popsané v této příručce mohou 
obsahovat v polovodičové paměti nebo na jiném médiu software 
společnosti Motorola nebo jiného výrobce chráněný autorským 
právem. Zákony v USA a v dal�ích zemích zaručují společnosti 
Motorola a dal�ím poskytovatelům softwaru výhradní práva k 
chráněnému softwaru, např. výhradní práva k jeho distribuci a 
kopírování. Z toho plyne, �e jakýkoli software chráněný autorským 
právem, který je obsa�en v produktech společnosti Motorola, nesmí 
být měněn, analyzován, distribuován ani kopírován jakýmkoliv 
způsobem mimo výjimky uvedené v zákoně. Zakoupení produktu 
společnosti Motorola nesmí být pova�ováno za získání jakékoliv, ať 
u� přímé či nepřímé licence chráněné autorským právem, patentem 
nebo patentovou přihlá�kou společnosti Motorola nebo jiného 
výrobce, s výjimkou bě�né, nevýhradní, bezplatné licence k pou�ití, 
která vzniká ze zákona koupí produktu. 
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Bezpečnostní a v�eobecné 
informace 

 

Důle�ité informace k zaji�tění 
bezpečného a účinného provozu 

Přečtěte si tyto informace, ne� začnete svůj 
mobilní telefon pou�ívat 
Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují v�eobecné 
bezpečnostní informace obsa�ené v návodech k pou�ití, které byly 
vydány k tomuto datu. Informace týkající se pou�ívání rádiových 
zařízení v nebezpečném prostředí naleznete v Dodatku k příručce o 
vzájemných schváleních zařízení výrobci, nebo v instruktá�ní kartě, 
která je přilo�ena k těmto modelům zařízení, jejich� vybavení 
umo�ňuje takové rádiového spojení. 

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí 
Vá� mobilní telefon  je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. 
Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových 
frekvencí. Osobní komunikátor pracuje ve frekvenčním rozsahu od 
900 MHz do 1990 MHz a pou�ívá techniky digitální modulace 
signálu. 
Kdy� pou�íváte svůj osobní komunikátor, pak systém přená�ející vá� 
hovor ovládá úroveň výkonu, který vá� osobní komunikátor pou�ívá 
pro vysílání. Úroveň výstupního výkonu se mů�e zpravidla pohybovat 
v rozmezí od 0,063 wattu do 1,58 wattu. 
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Vystavení osob energii rádiových frekvencí 
Vá� mobilní telefon Motorola je konstruován tak, aby odpovídal ní�e 
uvedeným národním a mezinárodním normám a směrnicím týkajícím 
se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu 
rádiových frekvencí: 
• Federální komise Spojených států amerických pro komunikace, 

Sbírka federálních předpisů; 47 CFR, oddíl 2, pododdíl J 
• Americký národní ústav pro normy (ANSI)/Ústav elektrického a 

elektronického in�enýrství (IEEE) C95. 1-1992 
• Ústav elektrického a elektronického in�enýrství (IEEE) C95.  
1-Vydání 1999 

• Národní rada Spojených států amerických pro ochranu před 
zářením a pro měření (NCRP), Zpráva 86, 1986 

• Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením 
(ICNIRP) 1998 

• Národní komise Velké Británie pro radiologickou ochranu 1995 
• Bezpečnostní řád č. 6 Ministerstva zdravotnictví (Kanada). 

Limity vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím v 
pásmu rádiových frekvencí v rozmezí od 3 kHz do 300 GHz, 1999 

• Norma 1999 pro radiokomunikace(Elektromagnetické záření - 
vystavení lidského organismu) Australského úřadu pro 
radiokomunikace (týkající se výhradně bezdrátových telefonů) 
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K zaji�tění optimálního výkonu a zabezpečení toho, �e vystavení 
lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových 
frekvencí bude ve shodě s předpisy stanovenými ve vý�e uvedených 
standardech, jednejte v�dy podle následujících pokynů: 

Provoz mobilního telefonu a vystavení 
elektromagnetické energii 

Péče o anténu 
Pou�ívejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou 
náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo 
přídavná zařízení mohou po�kodit mobilní telefon a být v rozporu s 
předpisy Federální komise pro komunikace (FCC) a/nebo s dal�ími 
platnými právní předpisy. 
Je-li mobilní telefon v re�imu �Zapnuto� NEDOTÝKEJTE SE antény. 
Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a 
mů�e dojít k tomu, �e mobilní telefon bude pracovat na vy��í úrovni 
výkonu, ne� je nutné. 

Pou�ívání telefonu.  
Mobilní telefon je konstruován pro pou�ívání s náhlavní soupravou 
mikrofonu a sluchátka (pro hovor a poslech). Mobilní telefon mů�e 
být také vlo�en do pouzdra, které lze připnout na opasek, kapsu, 
kabelku či jiný oděvní doplněk, a pou�íván s náhlavní soupravou. 

Pou�ívání přístroje no�eného na těle 
Abyste vyhověli předpisům FCC pro vystavení lidského organismu 
rádiovým frekvencím, v�dy pou�ívejte mobilní telefon  (pokud jej 
máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, 
dr�ákem, pouzdrem, schránkou nebo úchytným popruhem 
schváleným společností Motorola. Pou�ívání příslu�enství, které 
nebylo společností Motorola schváleno, mů�e způsobit překročení 
limitů FCC pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud 
nepou�íváte příslu�enství pro no�ení přístroje na těle, dbejte, abyste 
měli při vysílán nejméně 2,5 cm od těla. 
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Schválené příslu�enství 
Seznam schváleného příslu�enství společností Motorola naleznete v 
dodatku tohoto návodu k pou�ití. 

Elektromagnetické ru�ení/Kompatibilita 
Téměř ka�dé elektronické zařízení, které není nále�itě odstíněno, 
konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosa�ení elektromagnetické 
kompatibility, dovoluje elektromagnetické ru�ení. 

Budovy a zařízení 
K zamezení elektromagnetického ru�ení nebo konfliktů kompatibility 
vypněte svůj mobilní telefon v ka�dé budově a v ka�dém zařízení, 
kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná 
zdravotnická zařízení mohou pou�ívat zařízení, která jsou citlivá na 
vyzařovanou energii z vněj�ích zdrojů rádiových frekvencí. 

Letadla 
Na vyzvání, vypněte svůj mobilní telefon na palubě letadla. Ka�dé 
pou�ití mobilní telefon musí být v souladu s příslu�nými předpisy, s 
nimi� vás seznámí posádka letadla. 

Lékařské přístroje 

Kardiostimulátory 
Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje, aby mezi 
mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla 
zachovávána vzdálenost minimálně 15 centimetrů. Tato doporučení 
odpovídají výsledkům nezávislého výzkumu firmy Wireless 
Technology Research a jejími doporučeními. 
Osoby pou�ívající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími 
pokyny: 
• Je-li mobilní telefon v re�imu zapnuto (ON), měli by V�DY 

zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi 
komunikátorem a kardiostimulátorem. 

• Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách. 
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• K minimalizaci potenciálního ru�ení by měly dr�et mobilní telefon u 
ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován 
kardiostimulátor. 

• Máte-li jakékoliv podezření, �e dochází k ru�ení funkce 
kardiostimulátoru, OKAM�ITĚ VYPNĚTE svůj mobilní telefon. 

Naslouchátka 
Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci 
určitých typů naslouchátek. Dojde-li k ru�ení, doporučujeme abyste 
se obrátil(a) na výrobce va�eho naslouchátka a poradil(a) se s ním o 
mo�nosti pou�ívání alternativního přístroje. 

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje 
Pou�íváte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, poraďte 
se s jejich výrobcem, zda jsou nále�itě odstíněny proti působení 
energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám 
mů�e pomoci také vá� osobní lékař. 

Bezpečnostní a v�eobecné 

Bezpečnost a obecné u�ívání v motorových 
vozidlech 
Seznamte se s příslu�nými zákony a předpisy, které se ve va�í zemi 
či oblasti týkají pou�ívání telefonů v motorových vozidlech. V�dy 
jednejte v souladu s těmito předpisy. 
Pou�íváte-li v motorovém vozidle mobilní telefon,  
• Pou�ívejte zařízení umo�ňující provoz telefonu bez nutnosti pou�ít 

rukou, je-li toto zařízení k dispozici. 
• Před pou�itím ko mobilního telefonu nebo před přijetím telefonního 

hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo. 
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Upozornění týkající se provozu  

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky 
Nepou�ívejte mobilní telefon v blízkosti bezpečnostního vzduchového 
vaku, nebo v prostoru, do kterého mů�e tento vak v případě nehody 
expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi 
značnou sílu. Nachází-li se mobilní telefon  v prostoru 
bezpečnostního vzduchového vaku v okam�iku, kdy dojde k jeho 
expanzi, mů�e být přístroj velkou silou vymr�těn a způsobit 
cestujícím ve vozidle vá�ná zranění. 

Potenciálně výbu�né prostředí 
Není-li vá� osobní komunikátor opatřen zvlá�tním kvalifikačním 
označením �Zabezpečený �  (například osvědčení Factory Mutual, 
CSA, nebo UL Approved), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli 
prostoru, jeho� atmosféra mů�e představovat nebezpečí výbuchu. V 
takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nevkládejte do něj 
baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbu�né 
atmosféře způsobit explozi nebo po�ár, který mů�e mít za následek 
vá�né tělesné poranění nebo smrt. 
Důle�ité upozornění: Prostory s potenciálně výbu�nou atmosférou 
popsané vý�e zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými 
hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování 
a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejich� atmosféra 
obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach 
z obilnin, prach či prá�kové kovové částice, nebo jakékoli jiné 
prostory, v nich� byste za normálních okolností byli instruováni, 
abyste neuváděli do provozu motor svého vozidla. Takové prostory s 
potenciálně výbu�nou atmosférou bývají často - nikoli v�ak v�dy - 
označeny příslu�nými výstrahami. 

Rozbu�ky a prostory, v nich� jsou pou�ívány výbu�niny 
K zamezení mo�ného přenosu ru�ivých signálů v prostorách, v nich� 
se provádějí trhací práce s pou�itím výbu�nin vypněte svůj mobilní 
telefon , pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbu�ek, v 
prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem 
�Vypněte obousměrné rádiové spojení�. Respektujte v�echny 
výstra�né značky a pokyny. 
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Upozornění k nebezpečí úrazu 

Antény 
Do�lo-li k po�kození antény mobilního telefonu, nepou�ívejte jej. 
Dostane-li se po�kozená anténa do kontaktu s poko�kou, mů�e dojít 
k lehké popálenině. 

Baterie 
Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou �perky, klíče, nebo 
kovové řetízky, dotknou obna�ených kontaktů baterie, mů�e tato 
baterie způsobit věcnou �kodu nebo tělesné zranění, jako např. 
popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického 
obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. 
Věnujte proto nále�itou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou 
baterií, zejména pokud ji vlo�íte do kapsy, kabelky, nebo jiné 
schránky, s kovovými předměty. 
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Prohlá�ení o shodě se směrnicemi 
Evropské unie 
Tímto prohlá�ením společnost Motorola potvrzuje, �e tento produkt: 

• Vyhovuje základním po�adavkům a dal�ím 
příslu�ným ustanovením směrnice 1999/5/EC 

• Vyhovuje v�em dal�ím souvisejícím směrnicím EU 
 

Na vý�e uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla 
schválení výrobku. 
Prohlá�ení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC 
(směrnice R&TTE) si mů�ete prohlédnout na stránce 
www.motorola.com/rtte. Prohlá�ení zobrazíte, pokud opí�ete číslo 
schválení výrobku ze �títku na va�em výrobku do pole Search 
(Hledat) na webové stránce. 

 

�����

Type: MC2-41H14 

IMEI: 350034/40/394721/9 

Číslo 
schválení 
výrobku 
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Naprostá spokojenost zákazníků 
Společnost Motorola přikládá naprosté spokojenosti zákazníků 
prvořadou důle�itost. Máte-li nějaký dotaz, návrh nebo podnět týkající 
se mobilního telefonu Motorola, obraťte se na společnost Motorola. 

Mů�ete buď kontaktovat středisko Motorola Cellular Response 
Centre prostřednictvím faxu na čísle: +44 (0) 131 458 6732, nebo 
pou�ít některé z místních telefonních čísel, které jsou pro jednotlivé 
země uvedeny ní�e: 

Belgie 0800 72 370 

Česká republika 00420 2 21 85 21 01 

Čínská lidová republika 86 10 68466060 

Dánsko 4348 8005 

Egypt 02 3411800 

Finsko 0800 117 036 

Francie 0 803 303 302 

Hongkong 852 25063888 

Irská republika 01 402 6887 

Itálie 02 696 333 16 

Jihoafrická republika 0800 11 48 49 

Jordánsko 06 863750 

Kanada 1 800 461 4575 

Katar 418999 

Kuvajt 484 2000 linka 1177 

Libanon 01 744156 

Lucembursko 0800 21 99 

Maďarsko 0036 40 200 800 

Německo 0180 35050 
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Nizozemsko 0800 022 27 43 

Norsko 22 55 10 04 

Omán 790925 

Polsko 0801 620 620 

Portugalsko 21 318 0051 

Rakousko 0800 297246 

Řecko 00800 441 28150 

Saúdská Arábie 01 2303294 

Singapur 65 4855 333 

�panělsko 902 100 077 

Spojené arabské emiráty 04 32 11 66 

Spojené státy americké 1 800 331 6456 

�védsko 08 445 1210 

�výcarsko 0800 553 109 

Tchaj-wan 886 2 87731746 

Turecko 0212 425 9090 

Velká Británie 0870 9010 555 

Pro e-mailové dotazy 
pou�ijte adresu: 

mcrc@ei.css.mot.com 

Pro dotazy prostřednictvím 
Internetu pou�ijte adresu: 

http://www.motorola.com 
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Informace o záruce 
Motorola Vám jako�to prvnímu kupci zaručuje, �e celulární telefon a 
příslu�enství, je� jste zakoupil(a) od autorizovaného prodejce 
Motorola (dále jen �výrobky�), budou splňovat specifikace společnosti 
Motorola platné v době vyrobení po dobu jednoho [1] roku od data 
zakoupení výrobku(ů) (záruční lhůta). 
Nesplňuje-li kterýkoli z výrobků platné specifikace, musíte společnost 
Motorola informovat do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu v 
materiálu, zpracování či neshodu se specifikacemi, av�ak v ka�dém 
případě do té doby, ne� vypr�í záruční lhůta, a to tak, �e výrobek 
předáte společnosti Motorola k opravě. Společnost Motorola není 
vázána výroky vztahujícími se k výrobku, které přímo sama neučinila. 
U výrobku je přilo�en seznam telefonních čísel středisek slu�eb 
zákazníkům společnosti Motorola. 
V průběhu záruční lhůty Motorola podle svého uvá�ení a bez 
dodatečných poplatků a výdajů opraví nebo vymění výrobek, který 
neodpovídá této záruce, anebo pokud tak neučiní, vrátí kupní cenu 
výrobku sní�enou o částku odpovídající opotřebení výrobku 
pou�íváním od jeho dodání. Tento opravný prostředek představuje 
výlučné právo kupujícího podle této záruky. Tato záruka vypr�í se 
skončením záruční lhůty. 
Toto je úplná a výlučná záruka na celulární telefon a příslu�enství 
Motorola, zastupující v�echny ostatní záruky a podmínky, ať ji� 
výslovné nebo implikované. 
Zakoupíte-li výrobek jinak ne� jako spotřebitel, společnost Motorola 
odvolává ve�keré ostatní záruky a podmínky, výslovné či 
implikované, jako např. vhodnost k danému účelu a uspokojivá 
kvalita. 
Společnost Motorola nebude v �ádném případě zodpovědná za 
�kody přesahující kupní cenu, ani za �ádné jiné náhodné zvlá�tní či 
následné �kody* vyplývající z pou�ívání nebo z neschopnosti 
pou�ívat výrobek, jak stanoví zákon, a to v plném rozsahuv celém 
rozsahu, v něm� to není vyloučeno zákonem. 
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*Touto zárukou nejsou dotčena �ádná Va�e případná statutární 
práva, která jako spotřebitel mů�ete mít podle právních přepisů, Vás 
jako�to spotřebitele jako např. záruka uspokojivé kvality a vhodnosti 
k účelu, k němu� se výrobky stejného typu obvykle pou�ívají v rámci 
bě�ného u�ívání a slu�by, ani �ádná práva vůči prodejci výrobků 
vyplývající z Va�í kupní smlouvy. 

Získání záručních slu�eb 
Ve vět�ině případů reklamace přijímá anebo záruční slu�by vyřizuje 
autorizovaný prodejce Motorola, který Vám prodal anebo instaloval 
celulární telefon a originální příslu�enství Motorola. Pokud 
potřebujete dal�í informace o tom, jak získat záruční slu�by, spojte se 
prosím s oddělením slu�eb zákazníkům Va�eho celulárního 
provozovatele nebo se střediskem slu�eb zákazníkům Motorola na 
ní�e uvedených telefonních číslech platných pro Va�i zemi. 
Při reklamaci musíte vrátit příslu�ný celulární telefon anebo 
příslu�enství společnosti Motorola. Prosím, nenechávejte v zásilce 
�ádné dal�í předměty jako např. SIM karty. K výrobku by té� měl být 
přilo�en �títek s Va�ím jménem, adresou a telefonním číslem, 
názvem provozovatele Va�í celulární slu�by a popisem závady. V 
případě instalace ve vozidle je třeba zavézt vůz, v něm� je celulární 
telefon instalován, do autorizovaného opravárenského střediska, 
proto�e je mo�né, �e analýza problému bude vy�adovat prohlídku 
celé instalace ve voze. 
Abyste byli oprávněni obdr�et záruční slu�by, musíte předlo�it kupní 
doklad nebo srovnatelnou náhradu za něj, uvádějící datum 
zakoupení. Na telefonu by také mělo být jasně čitelné původní 
kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické sériové 
číslo[MSN]. Tyto informace obsahuje balení výrobku. 

Podmínky 
Tato záruka je neplatná, jestli�e je typové či sériové číslo na výrobku 
změněno, vymazáno, odstraněno nebo nečitelné. Motorola si 
vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční slu�by, pokud nemů�e 
být předlo�ena po�adovaná dokumentace nebo pokud jsou 

                                                      
*) zejména ztráta mo�nosti pou�ívání, ztráta času, nepohodlí, 
komerční ztráta, u�lý zisk či ztráta úspor. 
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informace neúplné, nečitelné anebo neodpovídají firemním 
záznamům. 
Oprava mů�e podle uvá�ení společnosti Motorola spočívat ve 
výměně součástí nebo desek za funkčně rovnocenné, opravené 
nebo nové součásti či desky. Na vyměněné součásti, příslu�enství, 
baterie či desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku původní záruční 
lhůty. Záruční lhůta se neprodlu�uje. Ve�keré originální příslu�enství, 
baterie, součásti a zařízení celulárního telefonu, je� byly vyměněny, 
budou vlastnictvím společnosti Motorola. Společnost Motorola 
neposkytuje záruku na instalaci, údr�bu či opravu výrobků, 
příslu�enství, baterií ani součástí. 
Společnost Motorola nebude �ádným způsobem zodpovědná za 
problémy ani �kody způsobené jakýmkoli doplňkovým zařízením, 
které nedodala a které je připojeno nebo pou�íváno ve spojení s 
výrobky, ani za funkci zařízení Motorola s jakýmkoli doplňkovým 
zařízením. Ve�keré takové zařízení je z této záruky výslovně 
vyloučeno. 
Je-li výrobek pou�íván ve spojení s doplňkovým nebo periferním 
zařízením, které nedodala společnost Motorola, společnost Motorola 
neposkytuje záruku na provoz kombinace výrobku s periferním 
zařízením a nepřijme �ádnou reklamaci týkající se výrobku, který je 
pou�íván v takovéto kombinaci a který je společností Motorola 
označen za bezvadný. Motorola zvlá�tě odmítá ve�kerou 
zodpovědnost za jakékoli �kody, ať ji� způsobené na zařízení 
Motorola či nikoli, vyplývající jakýmkoli způsobem z pou�ívání 
celulárního telefonu, příslu�enství a periferních zařízení (mezi 
konkrétní příklady patří zejména baterie, nabíječky, adaptéry a 
napájecí zdroje) v případech, kdy tato příslu�enství a periferní 
zařízení nejsou vyrobena a dodána společností Motorola. 

Na co se záruka nevztahuje? 
Tato záruka je neplatná, jestli�e závady byly způsobeny po�kozením, 
nesprávným pou�itím, neoprávněnými zásahy, nedbalostí či 
nedostatkem pečlivosti, a také v případě, �e změny či opravu 
provedly neautorizované osoby. 
1  Závady či �kody vyplývající z pou�ívání výrobku jiným ne� 

normálním a obvyklým způsobem. 
2  Závady či �kody vyplývající z nesprávného pou�ívání, nehody či 

nedbalosti. 
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3  Závady či �kody vyplývající z nesprávného zkou�ení, provozu, 
údr�by, instalace, úprav či ze změn či úprav v�eho druhu. 

4  Závady či �kody na anténách, pokud nejsou způsobeny přímo 
závadami materiálu nebo zpracování. 

5  Výrobky rozebrané či opravené takovým způsobem, který 
negativně ovlivní funkci nebo zabrání adekvátní prohlídce a 
přezkou�ení s cílem prověřit reklamaci. 

6  Závady či �kody vyplývající z dosahu, pokrytí, dostupnosti či 
úrovně slu�by nebo z provozování celulárního systému ze strany 
celulárního provozovatele. 

7  Závady či �kody způsobené vlhkostí, kapalinami či rozlitými 
potravinami. 

8  Kroucené kabely ovládacích jednotek ve výrobku, které jsou 
přepjaty nebo jejich� standardní zakončení jsou rozbita. 

9  Ve�keré povrchy z plastických hmot a v�echny ostatní vněj�í 
exponované součásti, které jsou po�krábány nebo po�kozeny 
obvyklým u�íváním ze strany zákazníka. 

10  Ko�ená pouzdra (na která se vztahují zvlá�tní záruky výrobce). 
11  Výrobky dočasně zapůjčené. 
12  Pravidelná údr�ba a opravy součástí z důvodu obvyklého 

opotřebení; 
A Doba hovoru, doba pohotovosti a celková �ivotnost nabíjecích 

baterií Motorola pro celulární telefon závisí na podmínkách 
pou�ívání a konfiguraci sítě. Proto�e se jedná o výrobek určený 
ke spotřebě, jeho specifikace uvádějí, �e nejlep�í výkon by měl 
celulární telefon Motorola podávat po dobu prvních �esti měsíců 
od data zakoupení a do (200) nabití.  

Záruka na nabíjecích baterie Motorola je neplatná, jestli�e  
(i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíječkou ne�li nabíječkou 

schválenou společností Motorola a určenou pro nabíjení této 
baterie,  

(ii) plomba na baterii je poru�ená nebo nese známky nedovoleného 
zasahování, nebo  

(iii) baterie je pou�ívána v jiném zařízení nebo pro jinou slu�bu ne� v 
zařízení celulárního telefonu, pro který je určena. 
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Seznámení s telefonem 
 

Tlačítka a displej 

 
 

Příjem hovoru, 
potvrzení volby, 

hlasové vytáčení 

Otevření menu, 
QuickAccess 

(podr�et) 

Rolování nahoru/dolu, 
nastavení hlasitosti 

Hlasová schránka 
(podr�et) 

Rolování nahoru/dolu 
(nebo vlevo/vpravo), 

zamknutí tlačítek 
(stisknout současně) 

Zapnutí/vypnutí 
telefonu 

Sluchátko 

Úchyt pro řemínek 
(na zadní straně) 

Konektor pro 
nabíječku 

Konektor pro 
náhlavní 
soupravu 

Mikrofon 
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rx Síla signálu Čím více segmentů je zobrazeno, tím je 
signál silněj�í. 

h Zvonek Vyzvánění je zapnuto. 

L Vibrační 
vyzvánění 

Zapnuto. 

 
Roaming Systém, ke kterému jste právě přihlá�eni, 

není va�ím domovským systémem. 

o Zpráva Textová zpráva čeká na přečtení (je-li 
paměť pro zprávy zaplněna, tento symbol 
bliká). 

q Nabití baterie Čím více segmentů je zobrazeno, tím více 
je baterie nabitá. 

 
Budík Nastal čas alarmu. 

12:00 Hodiny  

ƒ nebo  Slu�ba Připojení je typu GPRS (ƒ) nebo 
CSD ( ) . 

n Domácí zóna Dostupnost závisí na operátorovi. 

R Hlasová 
schránka 

Hlasová zpráva čeká na vyslechnutí. 
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Baterie 

Vlo�ení a vyjmutí baterie 
Vyjmutím baterie se vyma�e nastavení času a historie chatu. 
1  Před vyjmutím baterie telefon vypněte. 
2  Sejměte kryt prostoru pro baterii (viz obrázek ní�e).  
• Vlo�ení: Zasuňte baterii dovnitř a zatlačte spodní část dolů.  
• Vyjmutí: Posuňte baterii nahoru a vyklopte spodní hranu ven. 

Sejmutí krytu Vlo�ení baterie 

  
Stiskněte uvolňovací tlačítko, 
posuňte kryt dolů a zdvihněte 
jej. 

Zasuňte horní okraj do 
přístroje. Vyjmutí: Zdvihněte 
spodní okraj. 

A Ujistěte se, �e baterie je správně orientována (kontaktní plo�ky 
na telefonu a na baterii si odpovídají). 

Nabíjení baterie 
Potřebujete-li nabít baterii, 
vlo�te ji do telefonu a připojte k 
němu kabel nabíječky (telefon 
mů�e být zapnutý i vypnutý). 
Nová baterie není nabitá a je 
třeba ji nabíjet přibli�ně 
14 hodin.  
Baterie dosáhne nejvy��ího 
výkonu a� po 
několikanásobném plném 
nabití a vybití.  

Konektor pro 
nabíječku 

Konektor pro 
sluchátko 
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Vybitá baterie � Zbývá u� jen několik minut hovoru. 
Vadná baterie � Baterie je vadná nebo se nejedná a baterii 
Motorola. 

Nabíjecí baterie pou�ívané v tomto přístroji je třeba likvidovat 
nebo recyklovat správným způsobem. Typ baterie jer uveden 

na �títku baterie. Odpovídající postup likvidace zjistíte v místním 
středisku pro zpracování nebezpečných odpadů. Nikdy neházejte 
baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi. 

SIM karta 
Karta SIM (Subscriber Identity Module) je �chytrá karta�, která 
obsahuje telefonní číslo, informace o slu�bách a paměť pro telefonní 
seznam a textové zprávy. Va�i SIM kartu mů�ete pou�ít v libovolném 
telefonu a poplatky budou účtovány vám. 

! SIM kartu chraňte před po�krábáním, vodou a statickou 
elektřinou. 
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Vlo�ení a vyjmutí SIM karty 
1  Vypněte telefon podr�ením tlačítka S.  
2  Odstraňte kryt baterie a baterii. 
3  Odsuňte kryt SIM karty stranou. 
4  Zasuňte SIM kartu na místo zleva, aby pravý roh karty zapadl pod 

okraj krytu.  
5  SIM karta se do dr�áku vkládá tak, aby zkosený roh směřoval 

doleva nahoru. 
6  Kryt SIM karty posuňte nad kartu. 
7  Vlo�te baterii a vraťte na místo kryt baterie. 
8  Chcete-li SIM kartu vyjmout, odsuňte kryt karty stranou a opatrně 

ji vytáhněte ven. 

 
Zkontrolovat kartu � Vyjměte kartu z telefonu a znovu ji vlo�te 

zpět. 
Vadná karta � Obraťte se na mobilního operátora. 
SIM trvale blokována � Obraťte se na mobilního operátora. 

4 

3 6 

SIM karta Kryt SIM karty 
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Kryty 
Vzhled telefonu mů�ete výměnou krytu změnit podle vlastních 
představ: 

 
1  Vypněte telefon a sejměte kryt baterie. 
2  Pomocí výstupku na spodní straně telefonu opatrně oddělte kryt 

od přístroje. 
3  Zdvihněte přední kryt a uvolněte horní okraj od telefonu. 
4  Při instalaci nového krytu nejprve zahákněte vr�ek krytu za 

výstupky na horní straně telefonu a poté kryt zatlačte dolů, a� 
zapadne na své místo. 
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Pou�ití této příručky 
Tato příručka obsahuje několik u�itečných symbolů, které vám 
usnadní orientaci. 
• Stisknutí tlačítek 

Posloupnost symbolů $OC například znamená, �e 
musíte nejprve stisknout tlačítko $, poté O a nakonec 
C. 

• Zprávy a hlá�ení 
Zvlá�tní �LCD� písmo (např. Zadat PIN) označuje text, který se 
objevuje na displeji telefonu. 

• Jiné symboly 
V�imněte si také následujících znaků: 
! Obsahuje informace o bezpečnosti. 

j Označuje funkce Personality (osobní), které mů�ete 
vyu�ívat. 

i Popisuje posloupnost klávesové zkratky. 
r Označuje volitelné funkce, které závisí na operátorovi sítě. 

Informace o slu�bách dostupných v síti s va�í SIM kartou 
získáte u prodejce nebo operátora.  
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Základní úlohy 
 

Zapnutí telefonu 
1  Podr�te tlačítko S. 
2  Zadejte kód PIN (je-li vy�adován). 
3  Stiskněte tlačítko O. 

12:00rx q

Zadat PIN:

 
SIM blokována � Zadáte-li kód PIN nesprávně třikrát za sebou, 

bude telefon zablokován. Podrobnosti viz část �Blokování kódu 
PIN nebo PIN2�. 

j Zadat odblok. kód � Odblokovací kód je čtyřmístné číslo 
(výchozí je 1234). Chcete-li jej změnit, přečtěte si část �Zamknutí 
telefonu� nebo na tuto výzvu stiskněte tlačítko $ (je 
vy�adován bezpečnostní kód). 
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Volání 
1  Zadejte telefonní číslo. 
2  Stiskněte tlačítko O. 

3  Hovor ukončíte stisknutím tlačítka C. 

5551212
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Volat?
 

Zadáte-li chybně některou číslici, mů�ete se vrátit zpět pomocí 
tlačítka C. 

! Číslo tísňového volání je ve v�ech sítích GSM, a to 112. 

i V pohotovostním re�imu mů�ete volit číslo ze seznamu stisknutím 
tlačítek (číslo polo�ky seznamu) >O. 
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Přijetí volání 
1  Kdy� telefon vyzvání: 
2  Přijměte volání tlačítkem O. 

3  Hovor ukončíte stisknutím tlačítka C. 

12:00rx q

Hovor

Přijmout?
 

Pou�íváte-li slu�bu identifikace volajícího, zobrazí se číslo volajícího 
nebo jeho jméno. 
V případě příchozího hovoru: 
1  Stisknutím tlačítka O hovor přijmete. 

2  Stisknete-li tlačítko C, usly�í volající obsazovací tón, případně 
bude hovor přesměrován (pokud v menu Nastavení nastavíte 
�Přesměrování hovoru�). 

3  Stisknutím tlačítka C volání odmítnete. 

Zamčení tlačítek 
Současným stisknutím tlačítek <> zamknete nebo 
odemknete klávesnici telefonu. Tato funkce zabraňuje náhodnému 
stisknutí tlačítek, a to zamčením v�ech tlačítek mimo S (zapnutí) 
a O (přijetí volání). 

Vyzvednutí hlasových zpráv 
r Na číslo své hlasové schránky zavoláte stisknutím a podr�ením 

tlačítka 1.  
Chcete-li toto číslo ulo�it, přečtěte si část �Číslo hlasové 
schránky� (menu Nastavení zpráv). 
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Přizpůsobení telefonu 
j V části �Menu Nastavení telefonu� najdete postupy, jak změnit 

• velikost písma, 
• jazyk, 
• přesměrování volání, 
• menu QuickAccess, 
• �etřič displeje, 
• metodu psaní, 
• nastavení čekajícího hovoru, 
• zvuk tlačítek, 
• kontrast, 
• počítadla hovorného, 
• nastavení úsporného re�imu, 
• nastavení linky. 

Pou�ití menu 
• Stiskněte tlačítko $. 

• Chcete-li v menu listovat, stiskněte tlačítko E. 

• Chcete-li vybrat polo�ku, stiskněte tlačítko O. 

• Chcete-li menu zavřít, stiskněte tlačítko C. 

≈

¶
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•Tel. seznam

•
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≈
π

Zprávy

rx

Zprávy
Nová SMS
Přijaté zprávy

Vybrat?
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Pomocí menu mů�ete snadno a rychle vyvolávat funkce telefonu:  
• Stisknutím $ zobrazíte aktuální menu (během různých 
činností jsou k dispozici různá menu). Podr�ením $ v 
pohotovostním re�imu zobrazíte nabídku QuickAccess. 

• Stisknutím E, <, > mů�ete v menu listovat, 
stisknutím O vybírat polo�ky. 

• Stisknutím C zavřete menu. Podr�ením C zavřete 
v�echny úrovně menu. 

Menu QuickAccess 
• V pohotovostním re�imu podr�te tlačítko $. 

• Chcete-li v menu listovat, stiskněte tlačítko E. 

• Chcete-li vybrat polo�ku, stiskněte tlačítko O. 

• Chcete-li menu zavřít, stiskněte tlačítko C. 

 rx 
G 3 2 B 1 
L 6 N 5 J 4 

π 

Hledat jméno? 

rx

G 32B 1

L 6N 5J 4

π

Vibrace On/Off?

rx

y
Vibrace
zapnuta

 

Standardní polo�ky menu QuickAccess jsou: 

1 B Hledat jméno 6 L Vibrace On/Off 

2T Přidat na SIM 7 N Hlasitost zvonění 

3 W Zme�kané hovory 8  Alarm 

4K Číst zprávy 9 P Přesměr. On/Off 

5 a Nová SMS    

Někteří mobilní operátoři mohou tyto polo�ky změnit.  
Menu mů�ete upravit podle postupu uvedeného v části �Nastavení 
menu QuickAccess�. 
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Volání 
 

Volání 
Chcete-li zavolat na určité číslo, mů�ete pou�ít jednu z následujících 
mo�ností: 

Pou�ití číselných tlačítek 
1  Zadejte telefonní číslo. 
2  Stiskněte tlačítko O. 

3  Hovor ukončíte stisknutím C. 

5551212
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Volat?
 

Zadáte-li chybně některou číslici, mů�ete se vrátit zpět pomocí 
tlačítka C. 

Pou�ití automatického opakování 
Pokud se první volání nezdaří, zobrazí se na displeji po dobou 
5 sekund zpráva Volat znovu?. Stiskněte tlačítko O. 

Vytočení naposledy volaného čísla 

V pohotovostním re�imu stiskněte OOO. 

Vytočení jednoho z posledních čísel 
Pokyny pro opakování volby jednoho z naposledy volených čísel 
najdete v části �Poslední čísla�. 
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jjjj    Pou�ití funkce TurboDial 

V pohotovostním re�imu mů�ete podr�ením jednoho z tlačítek 2 
a� 9 zvolit odpovídající číslo ze seznamu. 

jjjj    Výběr čísla za seznamu 

Stiskněte číslo pozice >O. 

Hlasové vytočení polo�ky ze seznamu 

V pohotovostním re�imu podr�te tlačítko O a po zaznění signálu 
vyslovte hlasový kód po�adované polo�ky. 

Vytočení čísla z textové zprávy 
Podrobnosti najdete v části �Čtení textové zprávy�. 

Rady pro volání 

Mezinárodní volání 
Podr�ením tlačítka 0 automaticky vlo�íte mezinárodní předvolbu 
pro zemi, ze které právě voláte (na displeji se objeví symbol +).  

Pauzy 

Podr�ením tlačítka < vlo�íte do vytáčeného čísla třísekundovou 
pauzu (na displeji se objeví symbol �). První pauza v čísle začíná po 
přijetí volání.  

Tísňová volání 
Celosvětově pou�ívané číslo pro tísňová volání je 112. Tato volání 
lze provést bez ohledu na zabezpečovací omezení a (v některých 
sítích) bez SIM karty. 
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Přijetí volání 
1  Kdy� telefon vyzvání: 
2  Přijměte volání tlačítkem O. 

3  Hovor ukončíte stisknutím C. 

12:00rx q

Hovor

Přijmout?
 

Pou�íváte-li slu�bu identifikace volajícího, zobrazí se číslo volajícího 
nebo jeho jméno. 
V případě příchozího volání: 
1  Stisknutím tlačítka O volání přijmete. 

2  Stisknete-li tlačítko C, volající usly�í oznamovací tón, nebo 
dojde k přesměrování hovoru (je-li nastaveno). 
Chcete-li nastavit přesměrování hovorů, pou�ijte funkci 
�Přesměrování hovorů� v menu Nastavení). 

3  Podr�ením tlačítka C volání odmítnete. 
Zmeškané hovory � Nepřijali jste příchozí volání.  

V seznamu Zme�kané hovory jsou ulo�eny podrobnosti o 
nepřijatých voláních. 

Anonymní ID � Volající potlačil svoji identifikaci. 
ID neexistuje � Síť není schopna volajícího identifikovat. 
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Přijetí druhého volání 
r Během hovoru mů�ete přijmout druhé volání: 
1  Během hovoru přijde druhé volání. 

2  Přijměte jej stisknutím tlačítka O. 

3  Pomocí tlačítka $ mů�ete hovory přepínat. 

4  Tlačítkem C ukončíte aktivní hovor. 

12:00rx q

Hovor

Přijmout?

rx

Ukončit aktivní
Přepnout hovory
Konferenční hovor

Vybrat?
 

Během hovoru mů�ete stisknutím tlačítka $ zobrazit menu 
hovoru. 

r    Pou�ití menu hovoru 
Po stisknutí tlačítka $ během hovoru se zobrazí menu hovoru. 
 

 
 
Přidr�et hovor 
Nový hovor 
Blokovat moje číslo 
Ukončit aktivní 
Ukončit přidr�ený 
Ukončit oba hovory 
Přepnout hovory 
Konferenční hovor 
Přesunout hovor 
Opustit konferenci 
Odmítnout čekající 
Aktivovat přidr�ený 
Ztlumení On/Off 
 

Menu hovoru 
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Přidr�et hovor 
Aktivní hovor bude přidr�en. 

Nový hovor 
Umo�ní dal�í volání. 

Blokovat moje číslo 
Umo�ňuje povolit (Ukázat) nebo potlačit (Neukázat) identifikaci 
va�eho telefonního čísla na přístroji volaného pro následující volání. 
Předvolbu mů�ete nastavit v menu Bezpečnost. 

Ukončit aktivní 
Ukončí aktivní hovor a aktivuje přidr�ený hovor.  

Ukončit přidr�ený 
Ukončí přidr�ený hovor. 

Ukončit oba hovory 
Ukončí oba probíhající hovory. 

Přepnout hovory 
Přepne mezi aktivním a přidr�eným hovorem. 

Konferenční hovor 
Propojí aktivní hovor s přidr�eným. 

Přesunout hovor 
Přepojí aktivní hovor na účastníka přidr�eného hovoru, nebo na číslo, 
na které chcete aktivní hovor přepojit (není-li �ádný hovor přidr�en). 
Jakmile je hovor přesunut, budete automaticky odpojeni. 

Opustit konferenci 
Pomocí této funkce mů�ete soukromě hovořit s jedním účastníkem 
konferenčního hovoru. 
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Odmítnout čekající 
Odmítne čekající volání. 

Aktivovat přidr�ený 
Aktivuje přidr�ený hovor (máte-li přidr�ený hovor a čekající volání). 

Ztlumení On/Off 
Během hovoru vypne či zapne mikrofon. 
Provádím � Telefon a síť zpracovávají vá� po�adavek. 
Nelze pridr. další hovor � Ji� je přidr�en jiný hovor a není 

mo�né současně přidr�et dva hovory. 
Pracuji Prosím cekejte � Telefon zpracovává předchozí 

po�adavek. Před opakováním příkazu chvíli počkejte. 
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Telefonní seznam 
 

Přidání záznamu 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu  Seznam O. 

3  Vyberte volbu Telefonní číslaO. 

4  Vyberte Přidat záznam. O 

5  Zvolte umístění do telefonu nebo na SIM kartuO. 

6  Zadejte telefonní čísloO. 
7  Vyplňte dal�í údaje:  
• Zadat jméno 
• Vyber skupinu 
• Zadat pozici 
• Zadat hlas. záznam. 

≈

¶
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•Seznam

rx

Seznam
Tel. čísla
Hlasové vytáčení

Volby?

rx

Hledat jméno
Hledat pozici
Přidat záznam

Volby?

rx

Přidat záznam
Přidat do telef.
Přidat na SIM

Vybrat?

5551212!

12:00rx q

Číslo:

OK?
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Pou�ití záznamu 
Chcete-li pou�ít ulo�ený záznam, přejděte do telefonního seznamu a 
vyberte jednu z následujících mo�ností: 

Hledat jméno 
Umo�ňuje hledání polo�ky podle jména. 

Hledat pozici 
Zadejte pozici záznamu. Po nalezení po�adovaného záznamu 
stisknutím tlačítka O zobrazíte dal�í mo�nosti:  
• Změnit zobrazení 

Zobrazí podrobnosti vybraného záznamu. 
• Volat číslo 

Vytočí telefonní číslo zvoleného záznamu. 
• Upravit záznam 

Umo�ňuje změnit jméno nebo číslo. 
• Smazat záznam 

Sma�e vybraný záznam. 
• Přidat/měnit hlas. záznam 

Umo�ňuje připojit hlasový záznam. 
• Smazat hlas. záznam 

Sma�e hlasový záznam, je-li připojen. 

Pou�ití hlasového vytáčení 
Chcete-li k polo�ce přidat hlasový záznam, pou�ijte jednu z 
následujících mo�ností: 
1  1. mo�nost -Na výzvu Přidat záznam Zadat hlas. záznam 

stiskněte tlačítko O. 
2  2. mo�nost - Najděte po�adovaný záznam a vyberte volbu 

Přidat/měnit hlas. záznam. 
3  Stisknutím tlačítka O spusťte nahrávání. 
4  Vyslovte hlasový kód, který chcete připojit k záznamu. 
5  Opakováním kód potvrďte O. 
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! Hlasové záznamy mají délku přibli�ně 2 sekundy. 

12:00rx q

u Připravte se a
stiskněte OK

12:00rx q

Po tónu
řekněte
jméno

 
Telefon umo�ňuje ulo�it 10 hlasových záznamů. Hlasový záznam 
není mo�né připojit k záznamům na SIM kartě, a pokud je zabráněno 
v přístupu k paměti, pak ani k �ádnému jinému záznamu. (Viz menu 
�Zamezit přístup�.) 
Chcete-li pou�ít hlasový záznam: 
1  V pohotovostním re�imu podr�te tlačítko O. 
2  Po zaznění signálu vyslovte hlasový kód. 
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Pou�ití skupin volání 
Tato funkce umo�ňuje rozdělit volání do pěti skupin. Ka�dá skupina 
pro záznamy telefonního seznamu, které jsou do ní zařazeny, 
pou�ívá jiné vyzvánění, upozornění na zprávu a nastavení vibračního 
vyzvánění.  
Chcete-li nastavit vlastnosti skupiny, postupujte takto: 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Zvonění O. 

3  Vyberte volbu Profily O. 
4  Vyberte skupinu a proveďte po�adovaná nastavení. 

®
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¶

Zvonění

rx

Vyzváněcí tón 2
Tón příchozí SMS
Vyber skupinu

Volby?

rx

Typ vyzvánění
Tón SMS

Volby?
 

Skupina �Původ. nast.� obsahuje standardní nastavení. 
Chcete-li zařadit záznam do určité skupiny, najděte po�adovaný 
záznam a nastavte skupinu pomocí funkce Upravit záznam. 
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Zprávy 
 

Přečtení zprávy 
r Telefon podporuje dvě funkce zpráv GSM: 

Zprávy SMS 
Pokud vám někdo po�le zprávu SMS, telefon zazvoní nebo vibruje a 
zobrazí zprávu Císt hned?. Zobrazte zprávu tlačítkem O nebo 
zru�te výzvu tlačítkem C. 

! Telefon tyto zprávy ulo�í a zobrazí symbol o. 

! Zprávy SMS jsou ulo�eny ve stejné paměti na SIM kartě jako 
historie chatu SMS. 

Vysílané zprávy 
Pokud vá� operátor vy�le zprávu, bude tato zpráva rolovat na displeji 
telefonu. Tlačítkem E zprávu pozastavíte, tlačítkem C ji 
sma�ete.  
! Telefon tyto zprávy neukládá do paměti. 
Chcete-li zobrazit ulo�enou zprávu SMS, postupujte takto: 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Zprávy O. 
3  Vyberte volbu Přijaté zprávy. 
! Na displeji se zobrazí počet zpráv a poté seznam zpráv od 

nejnověj�í k nejstar�í. 
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Zprávy
Nová SMS
Přijaté zprávy

Vybrat?
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4  Chcete-li zobrazit zprávu, kterou jste vytvořili, vyberte volbu 
Outbox. 

Po výběru zprávy stisknutím tlačítka O zobrazíte dal�í mo�nosti: 
• Přepnout zobrazení 

Zobrazí text zprávy (nebo ji zavře). 
• Smazat zprávu 

Sma�e vybranou zprávu. 
• Chat 

Zahájí chatování s autorem zprávy. 
• Načíst čísla 

Zobrazí telefonní čísla ze zprávy.  
Tato čísla mů�ete vytočit nebo ulo�it. 

• Odpovědět na SMS 
Vytvoří odpověď na zprávu. 

• Volat zpět 
Vytočí číslo účastníka, který zprávu odeslal. 

• Upravit zprávu 
Pomocí této funkce mů�ete zprávu upravit, odeslat nebo ulo�it. 

• Dal�í zpráva 
Zobrazí následující zprávu. 

• Vymazat v�echny SMS 
Vyma�e v�echny zprávy. 

• Vymazat 10 posledních 
Vyma�e deset nejstar�ích zpráv. 

Vytvoření zprávy 
1  r V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Zprávy O. 

3  Vyberte volbu Nová SMS O. 
4  Pomocí tlačítek zadejte text zprávy. 
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Vybrat?
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! Chcete-li změnit metodu psaní textu nebo vlo�it vlastní či 

vzorovou zprávu, stiskněte během zadávání textu tlačítko $. 

5  Jakmile dokončíte psaní zprávy, stiskněte tlačítko O a vyberte 
jednu z následujících mo�ností: 

• Odeslat 
Zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko O. 

• Ulo�it 
Zpráva bude ulo�ena do Odchozích SMS. 

• Ulo�it vlastní zprávu 
Zpráva bude ulo�ena jako vlastní pro budoucí pou�ití. 

Zadávání textu 
Existuje �est způsobů psaní textu pomocí tlačítek  0 a� 9.  
Chcete-li zvolit metodu psaní textu, stiskněte během zadávání 
tlačítko $. 
Chcete-li nastavit výchozí metodu, informace najdete v části �Menu 
Nastavení telefonu�. 

Vlastní zprávy 
Vlastní zprávy jsou předem vytvořené texty, které mů�ete vytvářet, 
upravovat a odesílat v editoru zpráv. 

Vzorové zprávy 
Vzorové zprávy jsou předem vytvořené texty, které mů�ete odesílat z 
editoru zpráv. Nelze je v�ak upravovat. 
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Funkce iTAP� 
Stisknutím tlačítka vlo�íte znak. Zobrazí se seznam mo�ných slov, 
které začínají daným písmenem. Zadejte dal�í znaky (nebo pomocí 
tlačítek E a O vyberte slovo ze seznamu). 

T

t u 8

159rx

s

SM

sn s9 s4

159rx

sm

SMS

sna sne #

159rx
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! Dynamický slovník iTAP se učí nejčastěji pou�ívaná slova. Není k 
dispozici ve v�ech jazycích. 

Psaní písmen 
Stisknutím tlačítek vlo�íte znaky. 

Číslice 
Stisknutím tlačítek vlo�íte číslice (u�itečné např. pro psaní 
telefonních čísel). 

Smajlíky 
Mů�ete také vkládat speciální ikony (ikonu vlo�íte výběrem ze 
seznamu): 
1 :-) smajlík 8 :># ufff 15 o<I párty 

2 ;-) mrknutí 9 8<) teddy 16 iii hurá 

3 B-) cool 10 =:I magie 17 Ÿ>- kytky 

4 :-P pfff 11 (O) láska 18 >-I pití 

5 :-( smutek 12 (X) zlomené srdce 19 (II oběd 

6 :-/ grrr 13 Yo! Jo    

7 :<* mňau 14 ==b výborně    
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Tabulka psaní textu 
Tato tabulka obsahuje velká (horní řádka) a malá (dolní řádka) 
písmena přiřazená jednotlivým tlačítkům. Podr�ením tlačítka 
přepnete mezi velkými a malými písmeny. 

 Označuje znak pou�itelný ve slovníku funkce iTAP. 
U tlačítek 1 a 0 nemá změna velikosti význam. 
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Internet   45 

Internet 
Telefon mů�e vyu�ívat mobilních internetových slu�eb 
poskytovaných mobilním operátorem (např. novinky nebo 
dopravní informace). 
1  Ujistěte se, �e je vlo�ena va�e SIM karta.  

(Pokud není, postupujte podle části �Inicializace SIM karty pro 
přístup k Internetu�.) 

2  Prohlí�ení Internetu zahájíte výběrem volby Internet v hlavním 
menu. Telefon se připojí k síti a zobrazí va�i domácí stránku. Na 
internetových stránkách mů�ete provádět následující akce: 

Akce Na mobilním Internetu V textovém 
editoru 

Stiskněte 
$ 

Vybere první funkční 
tlačítko. 

Viz �Zadávání 
textu�. 

Stiskněte 
O 

Vybere druhé funkční 
tlačítko. 

 

Podr�te $ Zobrazí menu Internetu.  

Stiskněte 
C 

Návrat na předchozí 
stránku (na domácí 
stránce ukončí 
prohlí�ení). 

Vyma�e znak za 
kurzorem. 

Podr�te C Návrat na domácí 
stránku. 

Vyma�e v�echny 
znaky. 

Stiskněte 
tlačítko číslice 

Vybere volbu menu 
(1 a� 9). 

Vlo�í znak. 

Podr�te 
tlačítko číslice 

Přechod na zalo�enou 
stránku (1 a� 
9). 

Změní velikost 
písmene. 

Stiskněte 
E 

Listování seznamem 
nahoru nebo dolů. 

Přesune kurzor 
vlevo nebo vpravo. 
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r Varování internetové slu�by 
Pokud se zobrazí některé z následujících varování (ať u� Internet 
procházíte či nikoliv), telefon vydá zvukový signál a zobrazí 
podrobnosti o varování. 
Stisknutím tlačítka O zobrazíte obsah varování, tlačítkem C 
varování sma�ete. 

r Slu�by GPRS a CSD 
Pro datové přenosy, např. pro procházení Internetu, pou�ívá slu�ba 
GPRS (General Packet Radio Service) vyhrazený datový kanál a 
slu�ba CSD (Circuit Switched Data) hlasový kanál. Poplatky za 
pou�ití těchto slu�eb se li�í, telefon proto zobrazuje ikonu informující 

o tom, zda právě pou�íváte připojení GPRS � ƒ, nebo CSD � . 
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Zahájení chatování 

! Najednou mů�e být navázáno pouze jedno chatování. To 
znamená, �e nemů�ete zahájit novou relaci, je-li dosud aktivní 
předchozí relace. 

Libovolné dva telefony s funkcí SMS Chat si mohou při chatování 
posílat krátké textové zprávy. V�dy mů�e být navázáno pouze jedno 
chatování. 
Chcete-li zahájit chatování: 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu SMS Chat O. 

3  Vyberte volbu Start O. 

4  Zadejte svoji přezdívku O. 

5  Napi�te zprávu O. 
6  Zadejte telefonní číslo. 
7  Ode�lete zprávu. 

rx

ø

œ

π

SMS Chat

rx 12:00 q

SMS Chat
Start
Pamět´

Vybrat? !     !!!!

06rx

Eve 

Jméno:

 



!     !!!!

160rx

Počitadlo
Kurzor

rx 12:00 q

Přesměr. na č.
Zadat tel. číslo
Hledat jméno

Vybrat?

12:00rx q

8804893 

Číslo:

Odeslat?
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Chat?

Eve >
SMS Chat

rx

Ahoj

 
• Chcete-li zahájit chatování s partnerem, jeho� číslo máte ulo�ené 

v telefonním seznamu, vyberte v menu Hledání v tel. seznamu 
volbu Hledat jméno. 

• Chcete-li zahájit chatování s partnerem, který vám poslal zprávu 
SMS, najdete informace v části �Čtení textové zprávy�. 

• Chcete-li změnit metodu psaní textu, vlo�it smajlíky nebo vlo�it 
předem připravenou zprávu, stiskněte během psaní textu 
tlačítko $. Informace o psaní viz část �Zadávání textu�. 

• Chcete-li chatování přeru�it, stiskněte tlačítko C a potvrďte 
tlačítkem O. K chatování se mů�ete kdykoli vrátit výběrem 
volby Obnovit chat v menu SMS Chat. 

• Chcete-li chatování ukončit, vyberte volbu Ukon•it chat v 
menu SMS Chat. 

Odpověď na chatování 
Přijmete-li chatovou zprávu: 
1  Tlačítkem O výzvu k chatu přijmete. 
2  Zadejte svoji přezdívku. 
3  Tlačítkem O otevřete editor. 

4  Zadejte text a stiskněte tlačítko O. 

o
Eve

rx

otevírá chat

Chatovat?

rx 06

Luc 

Jméno:

OK?
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Chat?

Eve >
SMS Chat

rx

Ahoj

rx

 Kde jsi?

Odeslat?
 

! Chcete-li změnit metodu psaní textu, vlo�it smajlíky nebo vlo�it 
předem připravenou zprávu, stiskněte během psaní textu 
tlačítko $.  
Informace o psaní textu viz část �Zadávání textu�. 

Prohlí�ení historie chatu 
Chcete-li zobrazit průběh posledního chatu: 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Chat O. 
3  Vyberte volbu Historie. 
4  Tlačítkem E listujte historií chatu. 

œ

12:00rx q

ø

π

SMS Chat

rx 12:00 q

SMS Chat
Start
Pamět́

Vybrat?
Kde jsi?
Ahoj

rx 12:00 q

Luc >
Eve >

OK?
 

! Chcete-li historii vymazat, vyberte z menu volbu Vymazat 
pamět´. 

! Historie je k dispozici pouze po ukončení chatování. 

! Historie chatu SMS je ulo�ena ve stejné paměti na SIM kartě jako 
zprávy SMS. 

! Vyjmutím baterie se historie chatování vyma�e. 
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Hra 
 

Cihly 
Hra Cihly spočívá v bourání cihlové zdi pomocí míčku a pálky. 
Jakmile míček narazí na cihlu, cihla zmizí a zvý�í se bodové skóre. 
Kdy� míček spadne pod pálku, hra končí. 
• horní řada cihel 30 bodů 
• čtvrtá řada 25 bodů 
• třetí řada 20 bodů 
• druhá řada 15 bodů 
• první řada 10 bodů 

 
! Rada: Nastavte kontrast na střední úroveň. 
• Volba Nová hra hru spustí. 
• Volba Ulo�ená hra zobrazí naposledy ulo�enou hru. 
• Volba Rekord zobrazí nejlep�í dosa�ené skóre pro jednotlivé 

úrovně hry. 

Během hry mají tlačítka následující význam: 

4 pohyb vlevo 

6 pohyb vpravo 

C ukončení nebo přeru�ení hry (dal�ím stisknutím hru ukončíte, 
tlačítkem O hru zavřete a ulo�íte) 
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• Na začátku hry se pálka nachází uprostřed spodního okraje 
displeje a míček nad ní. Míček se začne pohybovat náhodným 
směrem. Dále se míček pohybuje v závislosti na odrazech. 

• Kdy� hra skončí, displej třikrát blikne a zobrazí se výsledek. 
• Pokud během hry někdo zavolá nebo nastane čas alarmu, telefon 

hru přeru�í a ulo�í. 
! Chcete-li nastavit kontrast displeje nebo vypnout zvuk tlačítek, 

pou�ijte volby �Upravit kontrast� a �Volba odezvy kláves� v menu 
Nastavení telefonu. 
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Nástroje 

Pou�ití alarmu 
Do telefonu mů�ete ulo�it časy a údaje různých událostí a ke ka�dé z 
nich mů�ete přidat alarm, který vás na ni upozorní. 
! Pokud po nastavení alarmů vyjmete baterii, budete muset po 

jejím vlo�ení nastavit hodiny, jinak budete na nastavené události 
upozorňováni v nesprávnou dobu. 

Vytvoření alarmu 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Nástroje O. 

3  Vyberte volbu Alarm O. 
4  Vyberte volbu Přidat záznam. 

®

œ

rx

™Nástroje

rx

Nástroje
Alarm
Kalkulačka

Volby?

rx

Dnes
Jiné datum
Přidat záznam

Vybrat?
 

Jakmile se otevře nový záznam, zadejte následující informace: 
• Detaily � text popisující událost. 
• Datum � datum události. 
• Čas � čas události. 
• Délka � délka události. 
• Alarm � vyberte, zda chcete být na událost upozorněni. Alarm se 

zobrazí na displeji před začátkem události. (Viz volba �Upozornit 
předem�). 
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00:00

12:00rx q

t Alarm

Ukázat?
 

Zobrazení alarmů 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Nástroje O. 

3  Vyberte volbu Alarm O. 

4  Vyberte volbu Dnes O. 

®

œ

rx

™Nástroje

rx

Nástroje
Alarm
Kalkulačka

Volby?

rx

Alarm
Dnes
Jiné datum

Vybrat?
 

Chcete-li zobrazit alarmy pro jiný den, vyberte volbu Jiné datum. 
Na displeji se zobrazí datum a počet událostí.  
Jednotlivé události zobrazíte tlačítkem O. 
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Kalkulačka a převod měn 
Chcete-li pou�ít kalkulačku nebo převod měn, postupujte takto: 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Nástroje O. 

3  Vyberte volbu Kalkulačka O. 
4  Zadejte čísla nebo funkce. 

rx

™

œ

®

Nástroje

rx

Nástroje
Alarm
Kalkulačka

Volby?

0

rx

. CE = + - x -
.
. $

Vybrat?
 

Základní matematické funkce 
1  Zadejte číslo: 7. 

2  Zadejte funkci: >O. 

3  Zadejte druhé číslo: 2. 

4  Vyberte �rovná se�: <<O. 

7

rx

. CE = + - x -
.
. $

Vybrat?

- 7

rx

. CE = + - x -
.
. $

Vybrat?
 

- 2

rx

. CE = + - x -
.
. $

Vybrat?

5

rx

. CE = + - x -
.
. $

Vybrat?
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• Tlačítkem C zru�íte naposledy stisknuté tlačítko.  

• Podr�ením tlačítka C nebo výběrem volby CE vyma�ete celý 
výpočet. 

Převod měn 
Chcete-li ulo�it kurs měny, postupujte takto: 
1  Vyberte ikonu měny: >>> >$. 

2  Zadejte směnný kurs: 1> 65O. 

3  Zadejte mno�ství: 200 O. 
4  Telefon zobrazí výsledek (330). 

0

rx

. CE = + - x -
.
. $

Vybrat?

1.65

rx

!

Kurz měny:

OK?

200

rx

. CE = + - x -
.
. $

Vybrat?
 

Přesnost směnného kursu je omezena deseti znaky (nebo 9 s 
desetinnou čárkou). 
Chcete-li převést dal�í částku se stejným kursem, stačí zadat dal�í 
číslo a stisknout $. Telefon si směnný kurs zapamatuje, dokud jej 
nezměníte. 
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Vyzváněcí tóny 

Změna vyzváněcího tónu 
Do telefonu mů�ete ulo�it časy a údaje různých událostí a ke ka�dé z 
nich mů�ete přidat alarm, který vás na ni upozorní. 

Vytvoření alarmu 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Zvonění O. 
3  Zvolte vyzváněcí tón. 

¶

®

rx

ßZvonění

rx

Zvonění
Hlasitost
Zvonit/vibrovat

Vybrat?
 

Telefonní čísla, která zařadíte do některé skupiny volání, mohou mít 
jiný vyzváněcí tón (viz část �Pou�ití skupin volání�). 
! Různým skupinám volajících mů�ete přiřadit různé vyzváněcí 

tóny. 
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Menu Vyzváněcí tóny obsahuje následující volby 

• Hlasitost vyzvánění 
Umo�ňuje zobrazit a nastavit hlasitost vyzvánění pro příchozí 
volání. Hlasitost mů�ete nastavit pomocí tlačítek E nebo 
<>. 

j Zvonit nebo vibrovat 
Nastavení způsobu upozornění na příchozí volání. 

j Vyzváněcí tón 
Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí volání na linku 1. 

j Vyzváněcí tón 2 
Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí volání na linku 2. 

• Tón příchozí SMS 
Nastavení vyzváněcího tónu pro příchozí textové zprávy. 

! Různým skupinám volajících mů�ete přiřadit různé vyzváněcí 
tóny. 
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Poslední hovory 

Zobrazení posledních hovorů 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Hovory O. 

3  Vyberte volbu Posledních deset čísel O. 
4  Vyberte seznam čísel. 

•

ß

rx

¶ Hovory

rx

Hovory
Posled. 10 čísel
Zobrazit hovorné

Volby?

rx

Poslední číslo
Zme�kané hovory
Přijaté hovory

Vybrat?
 

Mů�ete prohlí�et, vytáčet, ukládat nebo mazat čísla ve třech 
seznamech: 
• Zme�kané hovory 

Tento seznam obsahuje posledních deset nepřijatých volání.  
• Přijaté hovory 

Tento seznam obsahuje posledních deset přijatých volání. 
• Volaná čísla 

Tento seznam obsahuje deset naposledy vytočených čísel. 
V ka�dém z těchto seznamů je uvedeno datum a čas volání, číslo 
volajícího (pou�íváte-li slu�bu identifikace volajícího) a jméno 
(existuje-li odpovídající polo�ka telefonního seznamu).  
Pomocí funkce Smazat v�echna čísla mů�ete vymazat obsah v�ech 
tří seznamů. 
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Mo�nosti posledních hovorů 
Nalistujte po�adovaný záznam a po stisknutí tlačítka O proveďte 
následující činnosti: 
• Volat číslo 

Vytočí zvolené telefonní číslo. 
• Změnit zobrazení 

Otevře nebo zavře podrobnosti zvoleného záznamu. 
• Přidat do telef. 

Vytvoří pro zvolené číslo záznam v telefonním seznamu v paměti 
telefonu. 

• Přidat na SIM kartu 
Vytvoří záznam v telefonním seznamu na SIM kartě. 

Zobrazení trvání a ceny hovoru 
1  V pohotovostním re�imu stiskněte tlačítko $. 

2  Vyberte volbu Hovory O. 
3  Zobrazte cenu nebo trvání. 
4  Vyberte zobrazení času nebo ceny hovoru. 

•

ß

rx

¶ Hovory

rx

Posled. 10 čísel
Zobrazit hovorné
Počítadla hovoru

Volby?

rx

Počítadla hovoru
Poslední hovor
V�echny hovory

Vybrat?
 

Mů�ete zobrazit následující počítadla trvání nebo ceny hovoru: 
• Poslední hovor 

Zobrazí cenu posledního hovoru (pouze pro placené odchozí 
hovory). 

• V�echny hovory 
Zobrazí celkovou cenu v�ech hovorů od posledního vynulování 
počítadla. 
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• Zůstatek 
(Pouze menu Zobrazit hovorné.) Zobrazí rozdíl celkové ceny 
hovorů a předplaceného limitu. Změna nastavení počítadel je 
popsána v částech �Nastavit tarify� a �Nastavit limit�. 

• Vynulovat počítadla 
(Pouze menu Zobrazit počítadla.) Vynuluje vynulovatelné 
počítadlo. 

Chcete-li nastavit zobrazování trvání a ceny během hovoru, pou�ijte 
funkci �Nastavit displej�. 
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Rejstřík menu 
Na displeji telefonu se zobrazují menu s volbami, které mů�ete zvolit.  
Tato kapitola popisuje volby jednotlivých menu.  
Způsob pou�ití menu najdete v části �Pou�ití menu�. 

¶

™

œ

ø

¶

≈

ß

®

•

••••

™™™™
œœœœ
øøøø
ππππ
≈≈≈≈

¶¶¶¶

®®®®
ßßßß

Tel. seznam
Tel. čísla
Hlasové vytáčení
Osobní čísla
Kopírovat  SIM<-> telef
Nastavení TurboDial
Zobrazit slu�by

Zprávy
Nová SMS
Přijaté zprávy
Odchozí SMS
Volat hlas. schr
Místní zprávy
Nastavení zpráv

SMS Chat
Start
Pamět´
Vymazat pam

Hry
Cihly

Nástroje
Alarm
Kalkulačk

Nastavení
Nastavení
Čas/Datum
Bezpečnost
Výběr sítě
Nastavení příslu

Zvonění
Hlasitost
Zvonit nebo vibrovat
Vyzváněcí tón
Vyzváněcí tón 2
Tón příchozí SMS
Vyber skupinu

Hovory
Posled. 10 čísel
Zobrazit hovorné
Počítadla hovoru
Nastavit displej
Nastavit tarify
Souhrnné počítadlo

Hlavní
Tel. seznam
Zprávy
Internet
SMS Chat
Hry
Nástroje
Nastavení
Zvonění
Hovory

 

Poznámka: Někteří operátoři 
mohou přidat menu SIM 
Toolkit. Podrobnosti o tomto 
menu získáte u svého 
operátora nebo prodejce. 
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• Menu Seznam 

Tel. čísla 

Hledat jméno 
V telefonním seznamu mů�ete hledat záznamy podle jména (zadejte 
nejvý�e tři první znaky). Po nalezení po�adovaného záznamu lze 
stisknutím tlačítka O zobrazit dal�í mo�nosti. 

Hledat pozici 
Zobrazí záznam určený zadaným pořadovým číslem. Po nalezení 
po�adovaného záznamu lze stisknutím tlačítka O zobrazit dal�í 
mo�nosti. 

Mo�nosti pro hledání záznamů 

Po nalezení po�adovaného záznamu lze stisknutím tlačítka O 
zobrazit dal�í mo�nosti: 
• Změnit zobrazení 

Přepíná mezi zobrazením jména a podrobností záznamu. 
• Volat číslo 

Vytočí telefonní číslo zvoleného záznamu. 
• Upravit záznam 

Umo�ňuje změnit jméno nebo číslo. (Viz té� části �Pou�ití skupin 
volání� nebo �Pou�ití hlasového vytáčení�.) 

• Smazat záznam 
Sma�e vybraný záznam. 

• Zadat hlas. záznam 
Viz �Pou�ití hlasového vytáčení�. 

• Přidat záznam 
Umo�ňuje přidání (ulo�ení) záznamu do telefonního seznamu. 
(Viz část �Přidání záznamu�.) 

! Vytvoříte-li záznam pro určité předčíslí, mů�ete snadno vytáčet 
čísla s tímto předčíslím tak, �e vyberete tento záznam a doplníte 
číslo ručně. 
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• Ověřit kapacitu 
Zobrazí počet volných záznamů. 

• Zamezit přístup 
Umo�ňuje zablokovat přístup k záznamům v telefonním seznamu 
na SIM kartě, v telefonu nebo obojí. 

Hlasové vytáčení 
Umo�ňuje vytočení čísla jednoduchým vyslovením hlasového kódu, 
který je přiřazen příslu�nému záznamu v seznamu (viz část �Pou�ití 
hlasového vytáčení�). 

Moje čísla 
Zobrazí číslo va�eho mobilního telefonu ulo�ené na SIM kartě 
(někteří operátoři umo�ňují toto číslo změnit). 

Kopírování mezi SIM kartou a telefonem 
Záznamy telefonního seznamu mů�ete kopírovat ze seznamu SIM 
karty do seznamu telefonu a naopak. 
! Chcete-li zkopírovat záznamy z jedné SIM karty do druhé, 

zkopírujte záznamy z první SIM karty do telefonu, vyměňte SIM 
karty a zkopírujte po�adované záznamy z telefonu na novou SIM 
kartu. 

Nastavení funkce TurboDial 
Pomocí této volby mů�ete nastavit čísla pro rychlé vytáčení. (Viz část 
té� �TurboDial�.) 
• Do paměti telefonu 

Záznamy telefonního seznamu 2 a� 9. 
• Na SIM kartu 

Záznamy telefonního seznamu 102 a� 109. 
• Do seznamu fixní volby 

Záznamy fixní volby 2 a� 9. 

r Zobrazit slu�by 
Zobrazí seznam slu�eb poskytovaných mobilním operátorem (závisí 
na SIM kartě). 
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r    ≈    Menu Zprávy 

Vytvořit zprávu 
Vytvoří novou zprávu. (Viz část �Vytvoření zprávy�.) 

j Přijaté zprávy 
Zobrazí počet přijatých a nových zpráv a poté jejich seznam (od 
nejnověj�ích k nejstar�ím). Po výběru zprávy lze stisknutím tlačítka 
O zobrazit dal�í mo�nosti: 
• Změnit zobrazení 

Přepíná mezi zobrazením seznamu zpráv a obsahem vybrané 
zprávy. 

• Smazat zprávu 
Sma�e právě zobrazenou zprávu. 

• Chat 
• Načíst čísla 

Načte v�echna telefonní čísla uvedená ve zprávě.  
Následně je mů�ete vytočit nebo ulo�it. 

• Odpovědět na SMS 
Vytvoří odpověď na zprávu. 

• Volat zpět 
Vytočí číslo účastníka, který zprávu odeslal (je-li známé), nebo 
číslo uvedené ve zprávě (""). 

• Upravit zprávu 
Pomocí této funkce mů�ete zprávu upravit, odeslat nebo ulo�it. 

• Dal�í zpráva 
Zobrazí následující zprávu. 

• Vymazat v�echny SMS 
Vyma�e v�echny zprávy. 

• Vymazat 10 posledních 
Vyma�e deset nejstar�ích zpráv. 
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Odchozí SMS 
Zobrazí počet vytvořených a ulo�ených zpráv a poté jejich seznam 
(zprávy se ukládají na SIM kartu). Po výběru zprávy lze stisknutím 
tlačítka O zobrazit dal�í mo�nosti: 
• Přepnout zobrazení 

Zobrazí text zprávy (nebo ji zavře). 
• Odeslat 

Ode�le zprávu na určené telefonní číslo. 
• Zadat číslo 

Umo�ní ruční zadání telefonního čísla. 
• Hledat polo�ku podle jména / pozice 

Umo�ní vyhledání čísla v telefonním seznamu. 
• Upravit zprávu 

Pomocí této funkce mů�ete zprávu upravit, odeslat nebo ulo�it. 
• Smazat zprávu 

Sma�e vybranou zprávu. 
• Dal�í zpráva 

Zobrazí následující zprávu. 

j Volat hlas. schránku 
r Zavolá na předem ulo�ené číslo hlasové schránky (ulo�ení čísla 
viz volba Číslo hlas. schránky v menu Nastavení zpráv). 
i Na číslo své hlasové schránky zavoláte stisknutím a podr�ením 
tlačítka 1 v pohotovostním re�imu . 

r Místní zprávy 
Ve vět�ině sítí je mo�né přihlásit se ke �kanálům�, které vysílají různé 
typy zpráv (počasí, zpravodajství atd.). Seznam kanálů získáte u 
svého operátora. 
• Zapnuto 

Zapne příjem zpráv na zvolených kanálech. 
• Vypnuto 

Vypne příjem v�ech vysílaných zpráv. 
• Seznam kanálů 

Zde mů�ete přidat nebo odebrat kanály místních zpráv. 



68   Rejstrík menu 

• Seznam 
Zde mů�ete zadat nebo upravit svá čísla kanálů. 

• Smazat v�echny kanály 
Vyma�e v�echny nastavené kanály. 

• Seznam jazyků 
Umo�ňuje vybrat jazyk místních zpráv. Viz část �Volba jazyka�. 

r Nastavení zpráv 
• Upozornění na zprávu 

Zapne nebo vypne upozorňování na příchozí zprávy (jediným 
upozorněním pak zůstává symbol o na displeji).  
[K DISPOZICI POUZE V SEVERNÍ AMERICE] 

• Číslo hlas. schránky 
Zadejte telefonní číslo pro vyzvedávání vzkazů z hlasové 
schránky (funkce �Volat hlas. schránku�). Toto číslo a informace 
o pou�ití hlasové schránky získáte u operátora. 

• SMS Centrum 
Zadejte číslo střediska zpráv SMS (získáte je od mobilního 
operátora). 

• Doba platnosti 
Zadejte maximální dobu (v hodinách), po kterou se má středisko 
pokou�et doručit va�i zprávu, není-li adresát dostupný. 

• Typ odchozí SMS 
Zvolte výchozí typ zprávy SMS. 
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r π Internet 
Chcete-li se připojit k Internetu, postupujte podle pokynů v kapitole 
�Internet�. 

Nastavení mobilního přístupu k Internetu 
! Operátor musí nejprve povolit pro va�i SIM kartu datový přenos. 

Mů�e za vás také nastavit přístup k Internetu. 
1  Z hlavního menu vyberte volbu Internet. 
2  Podr�te tlačítko $, dokud se nezobrazí menu prohlí�eče. 

Vyberte volbu Nastavení. 
3  Vyberte volbu Editovat profil. Zobrazí se seznam tří profilů. 

Operátor mů�e nastavit profily, které nelze upravovat. 
4  Vyberte profil, který chcete upravit (stiskněte tlačítko $). Na 

displeji se zobrazí následující polo�ky: 
1 Nastavení WAP (určené operátorem) 
2 Datový prenos (určený operátorem) 
3 Název profilu 

5  Vyberte volbu 1 Nastavení WAP a zadejte Primární IP a Port, 
Sekundární IP a Port a Překročený čas. 

6  Vyberte volbu 2 Datový prenos. Mů�ete zvolit přenosovou 
slu�bu Circuit Switched Data (CSD), General Packet Radio 

Services (GPRS) nebo obě (ikony GPRS ƒ nebo CSD  na 
displeji indikují aktuální způsob přenosu). 

• Vyberte volbu 1 GPRS a zadejte název přístupového portu 
(APN), u�ivatelské jméno a heslo pro připojení pomocí slu�by 
General Packet Radio Services (GPRS). 

• Vyberte volbu 2 CSD a pro aktuální profil zadejte telefonní císlo, 
u�ivatelské jméno, heslo, typ linky (modem nebo ISDN) a 
prekrocený cas pro pripojení pomocí slu�by Circuit Switched Data 
(CSD). 

7  Vyberte volbu 3 Název profilu a přiřaďte profilu název. 
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Inicializace SIM karty pro přístup k Internetu 
Pro zaji�tění vy��í bezpečnosti telefon umo�ňuje připojení k Internetu 
pouze s jedinou SIM kartou (hlasová volání nejsou takto omezena). 
Nastavení této SIM karty se provede při prvním přístupu k Internetu.  
Chcete-li novou SIM kartu nastavit pro přístup k Internetu, postupujte 
takto: 
1  Po�ádejte operátora o inicializaci účtu. 
2  Vlo�te novou SIM kartu. (Viz část �Vlo�ení a vyjmutí SIM karty�.) 
3  Z hlavního menu vyberte volbu Internet. 
4  Vyberte volbu Nový klíč. Telefon připraví novou kartu. 

r ø Menu SMS Chat 

Začátek chatu 
Zahájí chatování (pokud ji� neprobíhá). 

Historie 
Zobrazí text posledního chatu (po jeho ukončení). 

Vymazat historii 
Vyma�e text posledního chatu (po jeho ukončení). 

Ukončit chat 
Ukončí probíhající chat. 

Obnovit chat 
Obnoví pozastavený chat (pokud nebyl ukončen). 

œ    Menu Hra 
Viz kapitola �Hra�. 
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™ Menu Nástroje 

Alarm 
! Pokud po nastavení alarmů vyjmete baterii, budete muset po 

jejím vlo�ení nastavit hodiny, jinak budete na nastavené události 
upozorňováni v nesprávnou dobu. 

 Je mo�né zadávat a upravovat události s alarmy. 
• Dnes 

Zobrazí události pro dne�ní den.  
• Jiné datum 

Zobrazí události pro zadané datum. 
• Přidat záznam 

Umo�ňuje přidat popis události, datum, čas začátku, dobu trvání 
a také aktivaci alarmu. Telefon umo�ňuje ulo�it a� 100 událostí. 

• Upozornit předem 
Zde mů�ete nastavit předstih, s jakým se pro událost aktivuje 
alarm. Například hodnota 15 minut znamená, �e pro událost 
začínající v 10:00 bude alarm (µ) zobrazen od 9:45 do 10:00. 

• Tón upozornění 
Nastaví pro alarmy odli�né zvonění. Pokud se telefon nabíjí, 
alarmy v�dy zvoní. 

Kalkulačka 
Viz část �Kalkulačka a převod měn� 

® Menu Nastavení 

Menu Nastavení telefonu 
• Velikost písma 

Umo�ňuje nastavení velikosti písma (není k dispozici ve v�ech 
jazycích). 

• �etřič displeje 
Nastaví funkci �etřiče displeje telefonu. 
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• Upravit kontrast 
Umo�ňuje nastavit kontrast displeje. 

• Podsvícení 
Umo�ňuje podsvícení displeje vypnout, zapnout natrvalo nebo 
nastavit na normální hodnotu (zapnuto 15 sekund po stisknutí 
tlačítka). [K DISPOZICI POUZE V SEVERNÍ AMERICE] 

j Volba jazyka 
Umo�ňuje změnit jazyk pou�itý pro menu a texty na displeji 
telefonu. 

• Metoda psaní textu 
Umo�ňuje nastavit výchozí metodu psaní textu. 

• Stav baterie 
Zobrazí zbývající kapacitu baterie. 

j Akustická indikace 
Umo�ňuje nastavit akustické signály během hovorů: 
Jednou � Pípne deset sekund před nastaveným časem. 
Opakovaně � Pípne deset sekund před nastaveným časem a 
poté ve stejných intervalech. 

j r Přesměrování hovoru 
Umo�ňuje přesměrování příchozích hovorů na jiná čísla. 
Přesměrovat hlasové hovory � K dispozici jsou volby Je-li 
nedostupný, V�echny hlasové hovory a Detailní přesměrování. 
Zru�it v�echna přesměrování � Vyma�e nastavení v�ech 
přesměrování a příslu�ná čísla. 

j r Čekající hovor 
Zapne nebo vypne upozornění na čekající hovory.  

• Úsporný re�im 
Tento re�im �etří kapacitu baterie aktivací přeru�ovaného 
přenosu (DTX) a vypnutím podsvícení displeje během 
zobrazování místních zpráv. 

• QuickAccess nastavení 
Umo�ňuje upravit menu QuickAccess. Nalistujte po�adovanou 
funkci a podr�ením tlačítka ji ulo�te. 
Hledat jméno Odchozí SMS Přesm. hlasové hovory 
Hledat pozici Vytvořit zprávu Upravit kontrast 
Přidat do telefonu Zme�kané hovory Přístup na Internet 
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Přidat na SIM kartu Cena posl. hovoru Alarm 

Volat hlas. 
schránku 

Doba posl. hovoru Hra 

Stav baterie Ukázat datum a čas Přijaté hovory 

Zamknout ihned Zbývající kredit Volaná čísla 

Přepínat tlumení Nezobrazit moje ID Kalkulačka 

Hlasitost vyzvánění Najít novou síť Velikost písma 
(některé jazyky) 

Alarm VibraCall 
On/Off 

Přepnout linky ý Chat 

Přepnout paměť Změnit band  

Číst zprávy Zobrazit slu�by  

• Nastavení Internetu 
Umo�ňuje nastavit a� tři různé domácí stránky a profily pro 
připojení k Internetu.  
Viz část �Nastavení mobilního přístupu k Internetu�. 

j Volba odezvy kláves 
Umo�ňuje změnit nebo vypnout zvuk tlačítek. 

• Vybrat linku 
Přepne mezi linkami 1 a 2. 

• Kontrola nastavení telefonu 
Zobrazí nebo vyma�e nastavení telefonu. 
Kontrola nastavení 
Zobrazí nastavení, která se li�í od výchozích hodnot. 
Částečné vynulování 
Tuto funkci pou�ívejte opatrně. Obnoví výchozí nastavení 
následujících funkcí: automatická odpověď, akustická indikace, 
počítadlo během hovoru, úsporný re�im (DTX), automatické 
zamčení, místní zprávy, jazyk, metoda psaní textu, zvuk tlačítek, 
melodie vyzvánění, upozornění na SMS, hlasitost, frekvence 
hledání sítě a band. 
Původní nastavení 
Tuto funkci pou�ívejte velmi opatrně. Vrátí na původní hodnoty 
nastavení stejných funkcí jako volba Částečné vynulování a navíc 
vyma�e telefonní seznam (telefonu, nikoli SIM karty), seznam 
10 posledních čísel, editor zpráv, vynulovatelná počitadla hovorů 
a ulo�ené hlasové záznamy. 
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r Změnit band 
Změní frekvenční pásmo, ve kterém telefon pracuje. (Výchozí 
nastavení je dané zemí prodeje telefonu.) 

j Menu Čas a datum 
• Ukázat čas/datum 

Zobrazí aktuální čas a datum. 
• Nastavit čas a datum 

Umo�ňuje nastavení času a data (ve 24hodinovém formátu). 

! Vyjmutím baterie se nastavení času vyma�e. 

• Formát času 
Nastaví hodiny na 12 nebo 24hodinové zobrazení.  

Menu Bezpečnost 
j Zámek telefonu 

Umo�ňuje nastavení a změnu odemykacího kódu telefonu 
(výchozí kód je 1234).  
Automat. zámek � Zamkne telefon při ka�dém vypnutí. 
Zamknout ihned � Okam�itě zamkne telefon. 
Změnit kód zámku � Umo�ňuje změnit čtyřmístný odemykací 
kód. 

• Po�adovat PIN při zapnutí 
Při zapnutí telefonu bude vy�adováno zadání kódu PIN SIM karty. 

! Zadáte-li kód PIN nesprávně třikrát za sebou, viz část �Kód PIN 
nebo PIN2 je blokován�. 

• Změnit PIN 
Umo�ňuje změnu čtyř- a� osmimístného kódu PIN. 

• Změnit PIN2 
Umo�ňuje změnu čtyř- a� osmimístného kódu PIN2. 

j Nový bezpečnostní kód 
Umo�ňuje změnu �estimístného kódu pro přístup do menu 
Bezpečnost (výchozí kód je 000000). 

j Blokování hovoru 
Zde mů�ete nastavit slu�bu blokování hovorů (slu�ba sítě). 
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r Operátor poskytuje počáteční heslo pro blokování hovorů. 
 Blokovat odchozí 

Zablokuje v�echna odchozí volání (mimo tísňových), mezinárodní 
hovory nebo mezinárodní hovory kromě volání domů. 
Blokovat příchozí 
Příchozí hovory lze blokovat, je-li pou�íván roaming, nebo v�dy. 
Zru�it blokování 
Vypne v�echny volby blokování hovorů. 
Změnit heslo blokování 
Umo�ňuje změnit čtyřmístné heslo pro blokování hovorů. 

• Fixní volba 
Je-li tato funkce zapnutá, je z telefonu mo�né volat pouze na 
čísla uvedená v seznamu fixní volby (toto omezení platí i pro 
textové zprávy a přístup k Internetu). Pokusíte-li se zavolat na 
číslo, které není v seznamu, zobrazí se zpráva Blokováno. Do 
seznamu (na SIM kartě) lze ulo�it 40 čísel. Seznam neomezuje 
tísňová volání. 
Seznam fixní volby 
Zobrazí seznam fixní volby.  
Nastavení fixní volby 
Umo�ňuje zapnutí a vypnutí fixní volby a úpravu seznamu čísel 
fixní volby (vy�aduje kód PIN2).  
Blokování hovorů mů�e ovlivnit funkci fixní volby (viz část 
�Blokování hovorů�). 

r Blokovat moje číslo 
Potlačí přená�ení va�eho telefonního čísla prostřednictvím 
funkce identifikace volajícího (funkce sítě). Chcete-li přenos 
va�eho čísla potlačit pro jeden hovor, pou�ijte menu hovoru. 

Výběr sítě 
Telefon se automaticky přihla�uje do dostupných sítí podle 
nastavených priorit: domovská síť, síť uvedená v seznamu 
preferovaných sítí a nakonec v�echny ostatní sítě s dostatečným 
signálem. 
• V�echny sítě 

Najde a zobrazí v�echny dostupné sítě. Mů�ete si vybrat z 
několika mo�ností: 
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Registrace v síti 
Pokusí se přihlásit do zvolené sítě. 
Přidat k preferovaným 
Přidá název sítě do seznamu preferovaných sítí. 

• Hledání sítě 
Nastavuje způsob, jakým telefon hledá sítě. 
Preference pro registraci 
Umo�ňuje nastavit registraci do sítě automatickou (Automaticky) 
nebo ruční (Manuálně), výběrem ze seznamu dostupných sítí. 
Frekvence hledání 
Umo�ňuje nastavit interval, ve kterém bude telefon hledat síť, 
není-li právě registrován. 

! Opakované hledání sítě mů�e výrazně urychlit vybíjení baterie. 

j Preferované sítě 
Umo�ňuje zobrazit a upravit seznam preferovaných sítí. 
Přidat síť do seznamu 
Vyberte jednu z následujících mo�ností: Vybrat z dostupných sítí 
(výběr ze sítí, které jsou právě dostupné), Vybrat ze známých sítí 
(výběr z předem připraveného seznamu) nebo Přidat nový kód 
sítě (přímé zadání kódu). 
Zobrazit seznam sítí 
Výběrem volby Preferované síte pridáte vybranou sít do 
seznamu, volbou Smazat vybranou sít polo�ku odstraníte a 
volbou Zmenit zobrazení mu�ete zobrazit název, identifikátor a 
prioritu síte. 

• Najít novou síť 
Telefon se pokusí zaregistrovat do jakékoli jiné sítě, ne� do které 
je právě registrován. 

Nastavení příslu�enství 
Telefon je přizpůsoben pro pou�ití náhlavní soupravy a sady hands-
free. 
• Automatická odpověď 

je-li připojena náhlavní souprava nebo sada do auta, telefon 
automaticky přijme volání po druhém zazvonění. Pokud náhlavní 
soupravu nebo sadu do auta odpojíte nebo pokud tuto funkci 
vypnete, mů�ete přijímat volání obvyklým způsobem. 
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ß    Menu Zvonění 

Hlasitost 
Zobrazí nastavenou hlasitost vyzvánění. Tlačítkem E mů�ete 
hlasitost upravit. 

j    Zvonit nebo vibrovat 
Nastaví standardní vyzvánění pro příchozí volání: 
• Pouze zvonit 

Telefon bude vyzvánět tónem nastaveným v menu Vyzváněcí 
tón. 

• Pouze vibrace 
Telefon bude místo vyzvánění vibrovat (funkce VibraCall�). 

• Kombinované vyzvánění 
Telefon dvakrát zavibruje a poté začne vyzvánět. 

• Tiché vyzvánění 
Telefon pouze zobrazí zprávu Hovor... 

j Vyzváněcí tón 
Nastaví vyzváněcí tón pro příchozí volání na linku 1. 

j Vyzváněcí tón 2 
Nastaví vyzváněcí tón pro příchozí volání na linku 2. 

Tón příchozí SMS 
Nastaví vyzváněcí tón pro příchozí textové zprávy. 



78   Rejstrík menu 

Skupiny volání 
Tato funkce umo�ňuje vytvoření pěti skupin (profilů) volání. Ka�dá 
skupina pou�ívá pro záznamy telefonního seznamu, které jsou do ní 
zařazeny, jiný vyzváněcí tón.  
Chcete-li záznam telefonního seznamu zařadit do určité skupiny, 
přečtěte si část �Pou�ití záznamu�. 
• Výchozí profil 

Nastaví vyzvánění pro telefonní čísla nezařazená do �ádné 
skupiny (stejné nastavení jako u funkcí �Vyzváněcí tón� a �Tón 
příchozí SMS�). 

• Profily 
Umo�ňuje nastavit typ vyzvánění, typ upozornění na příchozí 
zprávu a název ka�dé skupiny volání (viz část �Pou�ití skupin 
volání�). 

! Profily skupin volání mohou být přiřazeny pouze číslům ulo�eným 
v paměti telefonu, NIKOLI na SIM kartě. 

¶    Menu Poslední hovory 

Posledních 10 čísel 
V tomto menu mů�ete zobrazit, ulo�it nebo vymazat polo�ky tří 
seznamů: 
• Zme�kané hovory 

Posledních deset nepřijatých hovorů.  
• Přijaté hovory 

Posledních deset přijatých hovorů. 
• Volaná čísla 

Posledních deset naposledy vytočených čísel. 
Vyberte po�adovaný záznam a po stisknutí tlačítka O proveďte 
následující činnosti: 
Volat číslo � Vytočí zvolené číslo. 
Změnit zobrazení � Otevře nebo zavře podrobnosti zvoleného 
záznamu. 
Přidat do telef. / na SIM � Vytvoří nový záznam telefonního 
seznamu. 
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• Smazat v�echna čísla 
Sma�e čísla ve v�ech třech seznamech. 

Zobrazit hovorné 
Umo�ňuje zobrazit cenu hovorů. (Viz část �Nastavit druh tarifu�.) 
• Poslední hovor 

Zobrazí cenu posledního hovoru (pouze pro placené odchozí 
hovory). 

• V�echny hovory 
Zobrazí celkovou cenu v�ech hovorů od posledního vynulování 
počítadla.  
(Viz část �Nulovat tarify�.) 

• Zůstatek 
Zobrazí rozdíl celkové ceny hovorů a předplaceného limitu.  
(Viz část �Nastavit limit�.) 

Počítadla hovoru 
Umo�ňuje zobrazení a vynulování počítadel odchozích hovorů. 
! Doba vyu�ívání sítě uvedená na počítadle se mů�e li�it od doby, 

za kterou platíte operátorovi. Informace o tarifech a účtování 
získáte od mobilního operátora. 

• Poslední hovor 
Zobrazí trvání posledního odchozího hovoru. 

• V�echny hovory 
Zobrazí celkové trvání v�ech hovorů od posledního vynulování 
počítadla. 

• Vynulovat počítadla 
Vynuluje v�echna vynulovatelná počítadla. 

Nastavit displej 
V tomto menu mů�ete nastavit zobrazování trvání nebo ceny 
probíhajícího hovoru (pokud nastavíte limit, bude se během hovoru 
zobrazovat zbývající kredit). 
• Zobrazit délku hovoru 

Během hovoru se bude zobrazovat jeho trvání. 
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r Zobrazit hovorné, Celková cena hovorů 
Během hovoru se bude zobrazovat jeho cena. (Viz část �Nastavit 
druh tarifu�.) 

• Nezobrazit při hovoru 
Vypne zobrazování ceny či trvání během hovoru. 

r    Nastavit tarify 
V tomto menu mů�ete upravit nastavení tarifů (je vy�adován kód 
PIN2). 
• Nulovat tarify 

Vynuluje v�echna počítadla ceny hovorů. 
• Nastavit limit 

Nastaví limit ceny hovorů (při jeho� překročení síť odmítne 
odchozí volání). Jakmile nastavíte limit, na displeji se během 
hovoru zobrazuje zbývající kredit. Jakmile se zbývající čas 
zmen�í na dvě minuty, zobrazí se zpráva Limit bude brzy 
vyčerpán.  

• Nastavit druh tarifu 
Nastavení jednotek nebo měny pro zobrazování ceny hovoru. 
Jednotky � Cena hovoru se bude zobrazovat v telefonních 
jednotkách. 
Měna � Cena hovoru se bude zobrazovat v zadané měně.  
Název meny � 3písmenná zkratka (např. CZK pro koruny nebo 
DEM pro německé marky). 
Cena za jednotku � cena jedné telefonní jednotky. 

Souhrnné počítadlo 
Zobrazuje celkovou dobu v�ech odchozích hovorů.  
Toto počítadlo nelze vynulovat (ani funkcemi Vynulovat 
počítadla, Částečné vynulování či Původní nastavení).  

Předplacené slu�by 
Toto je alternativní způsob placení za pou�ívání telefonu. Obraťte se 
na mobilního operátora.  
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Příslu�enství 
Pro telefon je k dispozici následující příslu�enství. Mů�e být k 
dispozici i dal�í příslu�enství, které je prodáváno samostatně. Dal�í 
informace získáte u prodejce mobilních telefonů.   
! Pou�ití bezdrátových zařízení a jejich příslu�enství (dále 

�zařízení�) mů�e být na některých místech zakázáno nebo 
omezeno. V�dy dodr�ujte zákony a nařízení týkající se pou�ití 
těchto zařízení. 

! Pou�íváte-li externí konektor telefonu, ujistěte se, �e je správně 
zapojen. 

Kryty 
Pomocí různých krytů mů�ete snadno změnit vzhled telefonu. 

Cestovní nabíječka 
Napájecí adaptér (nabíječka) se připojuje k telefonu. Je-li nabíječka 
správně zapojena, dobíjí baterii přístroje. 

Napájecí adaptér do auta 
Napájecí adaptér do auta umo�ňuje nabíjení telefonu během jízdy. 

Hands �free sada se snadnou instalací 
Hands-free sada se snadnou instalací umo�ňuje ovládání telefonu 
bez pou�ití rukou a dovoluje tak telefonování během řízení.  
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Hands-free sluchátko 
Pohodlné hands-free obsahuje sluchátko a mikrofon a umo�ňuje 
snadné a neru�ené telefonování bez pou�ití rukou. Kabel hands-free 
soupravy se připojuje do konektoru na pravé straně telefonu, pod 
konektorem pro nabíječku. S telefonem se tedy mů�ete během 
hovoru bez problémů pohybovat.   

Spona na opasek 
Pomocí spony mů�ete telefon pohodlně připnout k opasku. 
Spona byla navr�ena s ohledem na va�e pohodlí a nezaručuje 
dokonalou ochranu telefonu za v�ech okolností.  
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Ře�ení problémů 

Telefon nelze zapnout 
• Zkontrolujte baterii.  

Je nabitá, správně vlo�ená a jsou kontaktní plo�ky čisté a suché?  
Viz část �Baterie�. 

Nelze volat ani přijímat volání 
(nebo pou�ívat Internet) 
• Zkontrolujte ukazatel síly signálu (rx).  

Je-li signál slabý, přejděte do otevřeného prostoru nebo k oknu. 
• Zkontrolujte nastavení funkce Výběr sítě.  

Zkuste pou�ít volbu Ruční výběr nebo zkuste jinou síť.  
Viz část �Hledání sítě�. 

• Zkontrolujte mapu pokrytí operátora. 
• Zkontrolujte nastavení funkcí Blokování hovorů, Přesměrování 

hovorů a Fixní volba. 
• Nebyl překročen limit hovorného?  

Vynulujte jej nebo se obraťte na operátora. 
Viz část �Nastavit limit�. 

• Vlo�ili jste novou SIM-kartu? 
Zkontrolujte případná omezení. 

• Zkontrolujte nastavení zvukového a vibračního vyzvánění.  
Jsou-li obě vyzvánění vypnuta, telefon vás na příchozí volání 
neupozorní. Viz část �Zvonit/vibrovat�. 
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Telefon nelze odemknout 
• Vlo�ili jste novou SIM-kartu?  

Zadejte nový kód PIN. Viz část �Vlo�ení a vyjmutí SIM-karty�. 
• Máte náhradní telefon? 

Zadejte kód 1234 (výchozí). 
• Zapomněli jste odemykací kód?  

Stiskněte tlačítko $ a změňte odemykací kód (budete 
potřebovat svůj bezpečnostní kód). 

Kód PIN nebo PIN2 je blokován 
Od svého mobilního operátora získáte osmimístný odemykací kód 
PIN (a PIN2). Telefon odblokujete zadáním následující posloupnosti: 
<<05<EOFO

FO (pro funkce chráněné kódem PIN2 pou�ijte 
PIN2) 

! Pokud zadáte nesprávný kód desetkrát za sebou, bude SIM-karta 
natrvalo zablokována. 

SIM-karta nefunguje 
• Vlo�ili jste ji do telefonu správnou stranou nahoru? 

Viz část �Vyjmutí SIM-karty�. 
• Je karta viditelně po�kozena?  

Vraťte ji operátorovi nebo prodejci. 
• Jsou kontakty SIM-karty zneči�těné?  

Vyčistěte kartu antistatickým hadříkem. 
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Baterie se nenabíjí nebo se nezobrazuje 
symbol nabíjení 
• Zkontrolujte nabíječku. 

Je správně připojena? Jsou kontakty suché a čisté?  
Viz část �Baterie�. 

• Zkontrolujte kontakty baterie.  
Jsou suché a čisté? 

• Zkontrolujte teplotu baterie.  
Pokud je baterie horká, nechte ji nejprve vychladnout. 

• Je baterie ji� několik let stará?  
Vyměňte ji. 

• Pou�íváte originální baterii Motorola?  
Nabíječka mo�ná nerozpoznala baterii. Viz část �Baterie�. 

Baterie se vybíjí neobvykle rychle 
• Jste v oblasti se slabým signálem?  

Tato situace vy�aduje vy��í vysílací výkon. 
• Je baterie nová?  

Viz část �Nabíjení baterie�. 
• Je baterie ji� několik let stará?  

Vyměňte ji. 
• Byla baterie úplně vybita?  

Nechte baterii zcela vybít (dokud se telefon sám nevypne) a poté 
ji nabijte přes noc. 

• Zapněte úsporný re�im (viz část �Úsporný re�im�) a nastavte 
méně časté vyhledávání (viz část �Frekvence hledání�). 

• Pou�íváte telefon při extrémních teplotách? 
�ivotnost baterie se ve velmi horkém nebo velmi chladném 
prostředí zkracuje. 
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Nelze zru�it přesměrování nebo 
blokování hovorů 
Zkuste �ádost opakovat v místě s lep�ím signálem sítě. 

Bliká symbol o 
Paměť pro zprávy je zaplněna. Vyma�te některé star�í zprávy. 

Nelze volat do zahraničí 
• Umo�ňuje operátor mezinárodní volání? 
• Zadali jste správné číslo? Viz část �Mezinárodní volání�. 
• Zkontrolujte nastavení funkcí Blokování hovorů, Přesměrování 

hovorů a Fixní volba. 
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Rejstřík 

A 
Alarmy 

Přidání, 71 
Tón upozornění, 71 
Zobrazení, 71 

Automatické opakování, 29 
Automatický zámek, 74 

B 
Band, změna, 73, 74 
Baterie 

Cestovní nabíječka, 17 
Nabíjení, 17 
Ukazatel, 72, 73 
Vlo�ení, 17 
Vyjmutí, 17 

Úsporný re�im 
Úsporný re�im, 72 

Vybitá baterie 
Vybitá, 18 

Bezpečnost, 74 
Bezpečnostní kód, 74 
Blokování 

Heslo pro, 75 
Odchozí hovory, 75 
Příchozích hovorů, 75 

Blokovat moje číslo, 33 

Č 
Částečné vynulování, 73 

D 
Displej 

Ikony, 15 
Kontrast, 72 
Podsvícení, 72 
�etřič, 71 
Znaky, 43 

Dtx, úsporný re�im, 72 
Dynamický slovník, 42 

F 
Fixní volba, 75 

H 
Hesla 

Bezpečnostní kód, 74 
Blokování hovorů, 75 
Kód pin sim karty, 74 
Odemykací kód, 74 

Hlasitost 
Nastavení vyzvánění, 58, 

77 
Hlasová schránka 

Nastavení čísla, 68 
Volání, 67 

Hlasové vytáčení, 65 
Hlasový záznam 

Přidání nebo změna pro 
existující záznam 
seznamu, 36 

Připojení k novému 
záznamu v seznamu, 
36 
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Hledání záznamů v seznamu 
Podle jména, 36, 64, 72 
Podle pozice, 36, 64, 72 

Hovor 
Čekající, 33 
Přesunutí, 33 
Přidr�ení, 33 

Hovory 
Měření, 60, 79 
Počítadla, 72 
Přijaté, 59, 78 
Volaná čísla, 59, 78 
Zme�kané, 59, 78 

Hra, 51 

Ch 
Chat 

Historie, 49, 70 
Odpověď, 48 
Zahájení, 47 

Chyby, hledání, 83 

I 
Internet, 72 

Nastavení, 69 
Přístup, 45, 69 

J 
Jazyky 

Displeje telefonu, 72 
Místní zprávy, 68 

Jména 
Smazání, 64 

Záznamů z tel. 
Seznamu 
Vymazání / 

smazání 
záznamů, 36 

Zadání, 41 

K 
Kalkulačka, 55 
Kapacita 

Baterie, 72 
Tel.seznamu, 65 

Kontrast, 72 
Displeje, 72 

Kontrola nastavení telefonu, 
73 

M 
Menu 

Bezpečnost, 74 
Hovoru, 33 
Hra, 51 
Nástroje, 53 
Odeslání zpráv, 67 
Počítadla hovoru, 60, 79 
Poslední hovory, 59 
Přesměrování hovorů, 72 
Příslu�enství, 81 
Výběr sítě, 75 
Vyzváněcí tóny, 57 

Menu hovoru 
Aktivovat přidr�ený, 34 
Blokovat moje číslo, 33 
Nový hovor, 33 
Opustit konferenci, 33 
Přepnout hovory, 33 
Přidr�et hovor, 33 
Ukončit oba hovory, 33 

Menu quickaccess 
Nastavení, 72 

Menu, rejstřík, 63 
Metoda psaní textu 

Vlastní zprávy, 41 
Výběr, 41, 72 
Vzorové zprávy, 41 

Mezinárodní volání, 30 
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Místní zprávy 
Seznam kanálů, 67 
Úsporný re�im, 72 

Moje číslo, 65 

N 
Nastavení 
Času a data, 74 
Displej hovoru, 79 
Fixní volby, 75 
Skupiny volání, 38, 78 
Tón příchozí zprávy, 58, 

77 
Vyzváněcí tón, 58, 77 
Vyzváněcí tón 2 (linka 2), 

58, 77 
Nástroje, 53 
Nezobrazovat moje číslo, 73 

O 
Odemčení telefonu, 84 
Odemykací kód, 74 
Odesílání zpráv, 67 
Odchozí SMS, 67, 72 
Opakování volby posledního 
čísla, 29 

Opu�tění konference, 33 
Ověřit kapacitu, 65 

P 
PIN 

Nastavení a změna, 74 
Zadání, 23 

PIN2, kód, 74 
Počítadla, 72, 80 
Podsvícení, 72 

Poslední hovory, 59 
Cena, 73 
Doba, 73 
Menu, 78 
Přidání do seznamu, 60, 

78 
Vymazání, 79 

Poslední hovory 
Menu, 59 

Problémy, ře�ení, 83 
Předplacené slu�by, 80 
Přepínání 

Zobrazení, 40 
Přepínání hovorů, 33 
Přepnutí 

Zobrazení, 67, 78 
Přesměrování 

Hlasová volání, 72 
Hlasové hovory, 72 
Zru�ení, 72 

Přesměrování, 
bezpodmínečné, 72 

Kalkulačka, 71 
Převodník měn, 55 
Přijaté hovory, 59, 78 
Přijaté zprávy, 66 
Přijetí volání, 31 
Přístup na internet, 72 
Psaní 

Textu, 41 
Znaků, 41 

Původní nastavení, 73 

Ř 
Ře�ení problémů, 83 
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S 
Seznam 

Kapacita, 65 
Kopírování záznamů 

(SIM / telefon), 65 
Přidání čísel, 64, 73 
Změna jména nebo čísla 

Záznamy tel. 
Seznamu, 36 

Vymazání / smazání 
záznamů, 64 

Vytáčení čísel, 30, 36, 64 
Zamezení přístupu, 65 
Změna jména nebo čísla, 

64 
SIM <�> telefon, 65 
SIM karta 

Kód PIN, 23, 74 
Kód PIN2, 74 
Vlo�ení / vyjmutí, 19 

Síťové pásmo, změna, 73, 74 
Skupiny volání, 38, 78 
SMS Centrum, 68 
Souhrnné počítadlo, 80 
Stav 

Baterie, 72, 73 
Stav telefonu, 73 

T 
Tel. Čísla, 64 

Ukládání, 64 
Zobrazení vlastního, 65 

Tel. Seznam 
Zamezení přístupu, 65 

Tísňová volání, 30 
Tóny 

Nastavení, 58, 77 
Příchozí zpráva, 58, 77 

Turbodial, 30, 65 

U 
Ukončení volání, 31 
Upozornění na zprávu, 68 
Úpravy 

Záznamy telefonního 
seznamu, 64 

Zprávy, 40, 66 

V 
Velikost písma, 71, 73 
Vibracall, 73 
Vibracall�, 77 
Vlastní zprávy, 41 
Vlo�ení baterie, 17 
Volaná čísla, 59, 78 
Volání, 80 

Cena, 80 
Čísla ze seznamu, 30 
Funkce turbodial, 30 
Hlasová schránka, 67 
Měření, 80 
Mezinárodní, 30 
Přijetí, 31 
Tísňová, 30 
Ukončení, 31 
Zme�kaná, 31 

V�echny sítě, 75 
Výběr linky, 73 
Výběr sítě, 75 
Vymazání 

Posledních 10 čísel, 79 
Záznamů tel. Seznamu, 

64 
Zpráv, 40, 66, 67 

Vysílání 
Nastavení, 67 
Zpráv, 39 
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Vytáčení 
Čísla z textové zprávy, 

40, 66 
Čísla ze seznamu, 30 
Fixní, 75 
Poslední volené číslo, 29 
Tísňová čísla, 30 
Turbodial, 30, 65 

Vytáčení hlasem, 65 
Vyzvánění 

Hlasitost, 58, 77 
Tóny, 57, 58, 77 
Vibrace, 58, 77 

Vy�adování kódu PIN SIM 
karty, 74 

Vzorové zprávy, 41 

Z 
Zadávání 

Textu, 72 
Zamčení 

Telefonu, 73, 74 
Zámek telefonu, 74 
Zamezení přístupu 

Tel. Seznam, 65 
Telefon, 73, 74 

Zamknout ihned, 73, 74 
Získání čísla, 40, 66 
Změna 

Band, 73, 74 
Hesla pro blokování, 75 

Kódu PIN SIM karty, 74 
Odemykacího kódu, 74 
Zobrazení, 60, 66 

Zme�kané hovory, 59, 78 
Znaky, tabulka, 43 
Zobrazení 
Času a data, 74 
Hovorné, 60, 79 
Počítadla hovoru, 79 
Slu�by, 65 
Trvání hovoru, 60 
Ukazatel baterie, 72, 73 

Zobrazení mého čísla, 65 
Zpětná volání, 40, 66 
Zprávy 

Definované, 39 
Nastavení, 68 
Odeslání, 40, 67 
Přepnout zobrazení, 40, 

67 
Přijaté, 66 
Upozornění, 68 
Úpravy, 40, 66 
Vlastní, 41 
Vymazání, 40, 66, 67 
Vysílané, 39 
Vytvoření, 40, 72 
Vzorové, 41 
Změnit zobrazení, 66 

Ztlumení, 34 
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