
i Česky

 

Vítejte
Vítejte ve světě mobilních komunikací Motorola, který vám zprostředkovává 
přední světový výrobce v oblasti komunikačních technologií! Těší nás, že 
jste si pro mobilní komunikace zvolili mobilní telefon Motorola T205 
Talkabout™.

Všechny telefony Motorola jsou zkonstruovány a vyrobeny tak, aby 
splňovaly přísné specifikace společnosti Motorola a normy světové kvality. 
Během vývoje náš zkušební tým prováděl na telefonu T205 Talkabout™ 
přísné testy odolnosti, včetně testů na odolnost proti extrémním teplotám, 
vlhkosti, nárazům, vibracím a pádům, a telefon stále fungoval!

Věříme, že tento mobilní telefon bude pro všechny uživatele kvalitním a 
spolehlivým zprostředkovatelem světa telefonních komunikací. Děkujeme, 
že jste si vybrali telefon Motorola T205 Talkabout™. Užijte si jej!

Úvod
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Česky ii

Naprostá spokojenost zákazníka je u společnosti Motorola nejvyšší 
prioritou. Máte-li jakékoliv dotazy, návrhy nebo obavy související s 
mobilními telefony Motorola, společnost Motorola je chce slyšet.

Kontaktujte prosím faxem Středisko zákazníků Motorola Cellular Response 
Centre na čísle: +44 (0) 131 458 67 32, nebo použijte místní číslo pro 
následující země:

Rakousko 0800 297246

Belgie 0800 72 370

Česká republika 00420 2 21 85 21 01

Dánsko 4348 8005

Egypt 02 3411800

Irsko 01 402 6887

Finsko 0800 117 036

Francie 0 803 303 302

Německo 0180 35050

Řecko 00800 441 28150

Maďarsko 0036 40 200 800

Itálie 02 696 333 16

Jordánsko 06 863750

Kuvajt 484 2000 lin. 1177

Libanon 01 744156

Lucembursko 0800 21 99

Nizozemsko 0800 022 27 43

Norsko 22 55 10 04

Omán 790925

Polsko 0801 620 620

Portugalsko 21 318 0051

Katar 418999

Saudská Arábie 01 2303294

Jižní Afrika 0800 11 48 49

Španělsko 902 100 077

Naprostá spokojenost zákazníka
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iii Česky

Švédsko 08 445 1210

Švýcarsko 0800 553 109

Turecko 0212 425 9090

Velká Británie 0500 55 55 55

Spojené arabské emiráty 04 32 11 66

Hong Kong 852 25063888

Čínská lidová republika 86 10 68466060

Singapur 65 4855 333

Taiwan 886 2 87731746

Spojené státy americké 1 800 331 6456

Kanada 1 800 461 4575

Elektronickou poštou kontaktujte: mcrc@ei.css.mot.com

Internetové spojení: http://www.motorola.com
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Česky iv

Motorola poskytuje na váš mobilní telefon záruku uspokojivé kvality, 
vhodnosti pro účel použití a splnění platných technických požadavků firmy 
Motorola během dvanácti (12) měsíců ode dne prodeje.

Tato záruka neplatí:

1. při nevhodném používání, záměrném poškozování, zanedbání údržby, 
nevhodném zkoušení, opravě, změně nebo znehodnocení telefonu, či 
poškození kapalinou.

2. byla-li závada způsobena jakýmkoliv nedodržením pokynů návodu na 
obsluhu nebo specifikace výrobku,

3. byla-li závada způsobena použitím příslušenství nebo pomocných 
prvků, připevněných k telefonu nebo s telefonem spojených, které 
nebylo schváleno firmou Motorola.

Tato záruka nemá účinek na zákonná spotřebitelská práva.

Záruční podmínky se mohou lišit podle toho, ve které zemi jste telefon 
zakoupili. 

Záruka firmy Motorola
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v Česky

Vystavení vysokofrekvenčnímu vlnění
Váš bezdrátový přenosný telefon je slaboproudým vysílačem a přijímačem 
rádiového signálu. Je-li ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál.

Mezinárodní instituce stanovily normy a doporučení ohledně ochrany 
obyvatelstva před vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlněním.

• International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
(ICNIRP) 1996

• Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN-0848
• United States Federal Communications Commission, Radio 

Frequency Exposure Guidelines (1996) 
• National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 

11, 1988
• American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.

1-1992
• National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). 

Report 86
• Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

Tyto normy byly stanoveny na základě rozsáhlých studií. Tak například, na 
rešerši dosavadních vědeckých výsledků, potřebné k vyvinutí nové verze 
standardu ANSI, se podílelo přes sto dvacet vědců, inženýrů a lékařů z 
univerzit, vládních institucí i výrobního sektoru.

Je-li váš přístroj normálně používán, těmto normám odpovídá.

Péče o anténu
Používejte pouze antény, které se dodávají s výrobkem nebo jsou 
schválené. Neschválené antény, úpravy či příslušenství mohou telefon 
poškodit a mohou být v rozporu s místními předpisy.

Informace o bezpečnosti

DŮLEŽITÉ:
Než začnete bezdrátový mobilní telefon používat, přečtěte si tyto 
informace.
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Česky vi

Zacházení s přístrojem

Normální provoz
Telefon držte jako běžný telefon. Anténa by měla směřovat vzhůru a nad 
rameno.

Tipy pro optimální provoz
Optimálního provozu telefonu dosáhnete dodržováním těchto pokynů:

• Vytáhněte anténu na maximum (je-li to možné).
• Pokud to není nutné, nedotýkejte se antény rukou během provozu. 

Dotyk antény ovlivní kvalita hovoru a zbytečně také vzroste množství 
použité energie.

Baterie
VAROVÁNÍ: Pokud se holé kontakty dotýkají vodivého materiálu (šperky, 
klíče, či řetízky), mohou baterie způsobit škody či popáleniny. Takový 
materiál může způsobit krátké spojení a rozpálit se na značně vysokou 
teplotu. S ohledem na toto nebezpečí zacházejte s nabitými bateriemi velmi 
opatrně, zvláště když je vkládáte do kapes, peněženek či jiných míst, kde 
mohou přijít do kontaktu s kovovými předměty. Vaše baterie jsou vybaveny 
ochranným obalem; používejte jej prosím při skladování nepoužívaných 
baterií vyjmutých z přístroje.

Řízení motorových vozidel
Seznamte se se zákony a předpisy, které upravují používání bezdrátových 
telefonů v zemích, kam budete cestovat a dbejte jejich dodržování. Budete-
li používat telefon v automobilu, řiďte se těmito předpisy:

• Věnujte se plně řízení - bezpečné řízení je vaší prvořadou 
odpovědností.

• Je-li k dispozici možnost telefonování bez vyvěšení, využijte ji.
• Vyžadují-li to podmínky silničního provozu, před provedením či 

přijetím hovoru sjeďte z vozovky a zastavte.

Elektronická zařízení 
Většina moderních elektronických zařízení je odstíněna proti 
vysokofrekvenčním signálům. Některá zařízení však nemusí tuto ochranu 
před vysokofrekvenčními signály z bezdrátových telefonů mít.
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vii Česky

Kardiostimulátory
Asociace výrobců pro zdravotnictví doporučuje u mobilních telefonů 
zachovávat minimální vzdálenost 15 cm od kardiostimulátorů, aby tak 
nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto přístrojů. Toto doporučení je 
v souladu s nezávislými studiemi a doporučeními výzkumu v oblasti 
bezdrátových komunikací.

Osoby nosící kardiostimulátor:

• by měly za všech okolností dbát, aby se zapojený mobilní telefon 
nepřiblížil na méně než 15 cm jejich kardiostimulátoru.

• by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse.
• by měly při hovoru naslouchat uchem na opačné straně těla, než je 

stimulátor, aby tak minimalizovaly riziko jeho rušení.
• jakmile získáte podezření, že dochází k vyzařování rušivého signálu, 

měli by jste okamžitě telefon VYPNOUT.

Sluchadla
Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit i přístroje pro 
nedoslýchavé. V takovém případě by bylo vhodné problém konzultovat 
s vaším výrobcem sluchadel.

Jiné zdravotní přístroje
Používáte-li jiné osobní zdravotní přístroje, obrat’te se na výrobce a ověřte 
si, zda je přístroj odstíněn proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu vlnění. V 
tomto ohledu vám může pomoci váš praktický lékař.

Vypínejte telefon v těch částech zdravotnických zařízení, kde to nápisy 
požadují. Nemocnice i jiná zdravotnická zařízení mohou užívat přístroje 
citlivé na vnější vysokofrekvenční vlnění.

Motorová vozidla
Vysokofrekvenční signály mohou rušit nesprávně instalované či 
nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel. Konkrétní 
údaje ověřte u výrobce svého vozu. S výrobcem byste také měli konzultovat 
doplňky, které byly do vozu instalovány dodatečně.

Místa, kde je provoz mobilních telefonů zakázán
Vypojte přístroj všude tam, kde to varovné nápisy žádají.

T205 cs.book  Page vii  Tuesday, April 3, 2001  12:04 PM



Česky viii

Letecká doprava 
Před nástupem do letadla telefon vypněte.

Předpisy leteckých společností zakazují používání telefonu při letu. 
Seznamte se s úpravou, kterou letecká společnost, s níž cestujete, 
uplatňuje v souvislosti s používáním telefonu během doby, kdy je letadlo na 
zemi a dodržujte dané předpisy.

Lomy 
Pokud je v okolí lomů nebo jiných pracovišt’, kde se pracuje s výbušninami, 
vyhlášen zákaz používání radiostanic, neopomeňte telefon vypnout. 
Respektujte veškerá nařízení a výstražné nápisy ohledně provozu mobilních 
telefonů. 

Potenciálně  výbušné prostředí
Nacházíte-li se v místě, kde existuje nebezpečí výbuchu, telefon VYPNĚTE, 
nevyjímejte baterie a respektujte veškeré výstražné nápisy a pokyny. Jiskry 
z baterie v takových lokalitách by mohly vést k výbuchu či požáru, jež by 
mohly způsobit zranění či dokonce i smrt.

Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou většinou zřetelně označeny, avšak není 
tomu tak vždy. Patří mezi ně prostory, kde dochází k manipulaci s 
pohonnými hmotami jako např. benzínové stanice, podpalubí na lodi, 
zařízení pro přepravu či skladování pohonných hmot či chemických látek, 
prostory, kde jsou přítomny výpary z pohonných hmot (např. dojde-li v 
automobilu či v domě k úniku plynu/propanu), prostory, ve kterých vzduch 
obsahuje chemické látky či pevné částečky, jako je obilný či kovový prach 
nebo částice prachu, a další místa, kde je za normálních okolností 
doporučeno vypnout motor automobilu.

Vozidla vybavená airbagy
Airbag se nafukuje pod značnou silou. NENECHÁVEJTE předměty, včetně 
mobilních telefonů (at’ už jsou instalovány v sadě pro motorové vozidlo či 
nikoli) v prostoru nad airbagem nebo tam, kam se airbag po nafouknutí 
rozbalí. Při nafouknutí airbagu může nesprávně instalovaný telefon způsobit 
vážné zranění.
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ix Česky

Tento výrobek je v souladu s požadavky platných 
direktiv Evropské unie. 

Prohlášení o souladu s požadavky je uloženo v:

Motorola Ltd. 
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Prohlášení o souladu s
direktivami Evropské unie
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1 Česky

Telefon, baterie a SIM karta

Speciální tlačítka

Baterie

Nabíjení nové baterie
Nové baterie jsou dodávány zcela vybité.
Chcete-li zajistit maximální výkon baterie, měla by nová baterie (nebo 
baterie, která nebyla několik měsíců používána) být nabíjena nejméně 
24 hodin před použitím.

Stručný přehled

Tlačítko Funkce

P Zapíná a vypíná telefon. 
Odmítnutí hovoru, nastavení, volby.

X Vstup do menu Quick Access.
Mazání písmen a čísel.

C Přijmutí hovoru, nastavení, volby.

S Posunování nahoru a dolů.

Dobíjení baterie trvá vždy okolo 160 minut.

Dokud nebude baterie nabitá, bude na displeji telefonu během 
dobíjení baterie blikat sloupec indikátoru stavu nabití baterie. 
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Česky 2

Důležité informace o bateriích 

Chcete-li dosáhnout maximální délku doby životnosti baterie a využít její 
maximální kapacity:

• Při nabíjení by měla být baterie v rozmezí pokojové teploty.

Výkon baterie a údržba
• Nejlepšího výkonu baterie bude dosaženo, pokud ji budete 

pravidelně nabíjet tak, jak je popsáno v této příručce.
• Výkon baterie je značně ovlivněn pokrytím sítě.
• Pokud není používána, vybije se nabitá baterie sama zhruba po 

jednom měsíci.
• Pokud není používána, skladujte baterii vybitou na chladném, 

tmavém a suchém místě.

O baterie vždy dobře pečujte. Viz část “Baterie” na začátku této 
příručky.

Baterii nikdy nevystavujte extrémně vysokým teplotám (přes 45°C), 
např. za oknem na přímém slunečním světle.

V telefonu nebo v doplňkové stolní nabíječce by se měly používat 
pouze baterie originálního příslušenství Motorola. Tímto způsobem 
jste vy i telefon Motorola chráněni proti rizikům souvisejícím s 
nesprávným dobíjením.

Nepoužívejte lithiové baterie při extrémně nízkých teplotách. V 
chladu nebude dosaženo maximální délky pohotovostního režimu 
a délky hovoru.
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3 Česky

Upozornění na vybitou baterii
Pokud je baterie téměř vybitá a zbývá energie pouze na několik minut 
hovoru, zazní výstražný tón a zobrazí se nápis “Vybitá baterie”.

Pokud je baterie zcela vybitá, telefon se vypne.

 Instalace baterie

Nabíjení baterie pomocí cestovní nabíječky
Cestovní nabíječka může dodávat energii telefonu a nabíjet nainstalovanou 
baterii.

Ujistěte se, že je napětí v místní síti shodné s napětím vaší cestovní 
nabíječky. 

1 2

Vložte spodní konec baterie do telefonu. Vtlačte dovnitř horní konec baterie. Po 
dosednutí baterie na místo uslyšíte cvaknutí.
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Česky 4

Nabíjení baterie: 

Během nabíjení může být telefon zapnutý nebo vypnutý.

1 2

• Připojte správnou zástrčku adaptéru k cestovní nabíječce.
• Připojte cestovní nabíječku k telefonu. Konektor je vytvarován 

tak, že může být zasunut pouze jedním způsobem.
• Zasuňte zástrčku cestovní nabíječky do vhodné sít’ové 

zásuvky.
• Když začne nabíjení, objeví se na displeji zpráva “Nabíjení” a 

ikona baterie začne blikat.

Touto stranou nahoru
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5 Česky

Nabíjení baterie stolní nabíječkou

1. Připojte cestovní nabíječku do zásuvky stolní nabíječky. 
(Konektor je vytvarován tak, že může být zasunut pouze jedním 
způsobem).

2. Zasuňte cestovní nabíječku do standardní sít’ové zásuvky.
3. Vložte telefon do stolní nabíječky tak, jak je zobrazeno.

SIM karta
SIM (Subscriber Identity Module) karta byla dodána vaším operátorem 
mobilní sítě při zakoupení telefonu. Pokud SIM kartu nevložíte do telefonu, 
nebude možné volat ani přijímat hovory.

SIM karta je “chytrá karta” obsahující vaše telefonní číslo, informace o 
službách a pamět’ pro uložení telefonních čísel a zpráv. SIM kartu můžete 
tedy použít v telefonu GSM někoho jiného a hovor bude naúčtován vám.

Na SIM kartu byste měli dávat pozor stejně jako na bankovní nebo kreditní 
kartu. Kartu neohýbejte ani ji nepoškrábejte a nevystavujte ji statické 
elektřině nebo vodě.

Stolní nabíječka je doplňkovým příslušenstvím, které umožňuje nabíjet 
baterii v telefonu.

Některé sítě umožňují provést tísňové volání bez vložené SIM karty.

Před vkládáním nebo vyjímáním SIM karty telefon vypněte. V opačném 
případě může dojít k poškození paměti SIM karty.
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Česky 6

Zasunování a vyjímání SIM karty
1. Vypněte telefon přidržením tlačítka P.
2. Baterii vyjměte posunutím vysunovacích západek směrem dolů. 

Poté baterii zvedněte.

Vrat’te baterii na místo.

SIM karta je vytvarována tak, že může být zasunuta pouze jedním 
způsobem.

Pokud není SIM karta platná, objeví se na displeji zpráva “Chyba 
SIM karty”. Podrobnosti vám sdělí operátor sítě.

Pokud se zobrazí zpráva “Neregistrovaná SIM”, musíte se obrátit 
na operátora sítě.

1 2

Zasuňte SIM kartu do prostoru pro SIM kartu 
pozlacenými kontakty dolů a zkoseným rohem 
vpravo. 

Vtlačte celou SIM kartu do prostoru a 
posuňte stříbrný držák směrem nahoru.

3

Ujistěte se, že je SIM 
karta správně usazena.
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7 Česky

Volání a přijímání hovorů
Chcete-li uskutečnit hovor, musí být telefon zapnutý a odblokovaný.

Zapínání a vypínání telefonu
Telefon se zapíná a vypíná přidržením tlačítka P.

Pokud telefon zapnete a SIM karta není vložena, budete vyzváni, abyste ji 
vložili. Pokud je vložena, telefon zkontroluje, zda je SIM karta platná.
Poté se zobrazí zpráva “Zadat PIN:”.
Zadejte kód PIN. Během zadávání kódu PIN se místo každé číslice zobrazí 
znak “*”.

Pokud uděláte chybu, stiskněte a uvolněte tlačítko X, čímž se odstraní 
poslední číslice. Přidržením tlačítka X se odstraní celý údaj.

Pokud je kód PIN úplný, stiskněte tlačítko C. Pokud je zadán nesprávný 
kód PIN, zobrazí se varovná zpráva “Chyba PIN kódu” následována výzvou 
“Zadat PIN:”.

Kód PIN lze změnit, podrobnosti viz PIN kód (6-2-1) v části Změnit 
heslo (6-2) menu Zabezpečení (6).

Vyhledávání sítě
Hovor nelze uskutečnit, pokud se nenacházíte v oblasti, která je pokryta 
službou sítě GSM900 nebo GSM1800. Když je sít’ nalezena, sloupec 
indikátoru  ukáže sílu signálu. Telefon dvakrát pípne a na displeji se 
objeví název operátora dané sítě.

Pokud je kód PIN zadán nesprávně třikrát za sebou, bude telefon 
automaticky zablokován. Potřebujete-li vyřešit tento problém, obrat’te se 
na operátora.
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Česky 8

Uskutečnění hovoru
Nejjednodušší způsob, jak zahájit hovor, je zadání čísla pomocí číselných 
tlačítek a stisknutí tlačítka C.

Pokud uděláte chybu, stiskněte a uvolněte tlačítko X, čímž se odstraní 
poslední číslice. Přidržením tlačítka X se odstraní celé číslo.

Ukončení hovoru
Když ukončíte hovor, stiskněte tlačítko P. Hovor se ukončí a telefon se vrátí 
do pohotovostního režimu. 

T205 cs.book  Page 8  Tuesday, April 3, 2001  12:04 PM



9 Česky

*Podrobný popis funkcí jednotlivých tlačítek viz strana 12.

*V pohotovostním režimu lze tlačítka nastavení hlasitosti použít k přímému 
procházení položek telefonního seznamu.

Telefon

Čelní pohled

Boční pohled

Anténa

Sluchátko

Displej

Hlavní vypínač

Tlačítko Smazat a
Rychlý přístup

Alfanumerické 
tlačítko

Mikrofon

Tlačítko Poslat

Tlačítko Procházet

Tlačítka
nastavení
hlasitosti

Tlačítka nastavení hlasitosti
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Česky 10

*Konektor pro sadu do automobilu a pro datový přenos lze použít k připojení 
volitelného datového kabelu a sady hands-free.

Dolní pohled

Zadní pohled

Zásuvka pro 
nabíjení

Konektor pro sadu do 
automobilu a pro datový 
přenos

Zásuvka SIM karty

Konektor pro připojení 
externí antény

Kontakty baterie
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11 Česky

Na displeji telefonu se často objevuje několik ikon:

Následující tabulka popisuje význam jednotlivých ikon: 

Displej telefonu

Kvalita 
signálu Čím kvalitnější signál, tím více dílků je zobrazeno.

Roaming Tato ikona se zobrazí, pokud je telefon mimo dosah výchozí sítě.

SMS Tato ikona na zobrazí, když telefon přijme krátkou textovou 
zprávu. Je-li pamět’ pro textové zprávy plná, ikona bude blikat. 

Linka Zobrazuje aktuálně používanou linku. Podrobnosti naleznete v 
části Linka (3-6).

Přesmě-
rování

Tato ikona se zobrazí při aktivaci funkce přesměrování hovoru. 
Podrobnosti naleznete v části Přesměrování (3-2).

Hlasová 
zpráva

Tato ikona značí, že na určené lince čeká hlasová zpráva. 
Podrobnosti naleznete v části Hlas. schrán. (2-5).

Vibrační 
režim Tato ikona se zobrazí, je-li aktivován vibrační režim.

Hovor Tato ikona se objeví, pokud hovoříte.

Stav 
baterie

Tato ikona označuje úroveň nabití baterie. Je-li baterie plně 
nabita, indikátor baterie na displeji je plný.
Při nabíjení baterie dílky blikají, dokud není baterie úplně nabita.

Zámek 
tlačítek Tato ikona značí, že byl aktivován režim uzamčení tlačítek.

Datový 
přenos

Tato ikona se zobrazí, pokud následující volání nastavíte jako 
datový přenos. Podrobnosti naleznete v části Další 
hovor (3-7).

Faxový 
přenos

Tato ikona se zobrazí, pokud následující volání nastavíte jako 
faxový přenos. Podrobnosti naleznete v části Další hovor (3-7).
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Česky 12

Tlačítka telefonu lze rozdělit do dvou kategorií: Funkční tlačítka a 
alfanumerická tlačítka.

Tato tlačítka lze stisknout dvěma způsoby. V následujících částech výraz 
“přidržte” znamená “stiskněte tlačítko a podržte jej asi dvě sekundy”, 
zatímco výraz “stiskněte” znamená “tlačítko stiskněte a okamžitě uvolněte”.

Pokud v pohotovostním režimu stisknete tlačítko na klávesnici, automaticky 
se zapne podsvícení. Chcete-li podsvícení vypnout, podrobnosti naleznete 
v části Nastavení (4).

Funkční tlačítka
Na klávesnici jsou 4 funkční tlačítka:

Tlačítka

Tlačítko Funkce

P
Hlavní vypínač
• Stisknutím tohoto tlačítka lze zrušit jakoukoli volbu nebo operaci.
• Pokud toto tlačítko přidržíte v pohotovostním režimu, telefon se zapne 

nebo vypne.

X

Tlačítko Smazat a Rychlý přístup
• Pokud toto tlačítko stisknete v pohotovostním režimu, na displeji se 

zobrazí menu Quick Access. Podrobnosti naleznete v části Quick 
Access.

• Pokud toto tlačítko přidržíte v pohotovostním režimu, získáte přístup k 
menu Quick Access. Podrobnosti naleznete v části Quick Access.

• Pokud používáte funkci Internet, přidržením tohoto tlačítka se zavře 
prohlížeč. Podrobnosti naleznete v části Internet.

• Pokud zadáváte informace, stisknutím tohoto tlačítka se smaže jedno 
písmeno nebo jedna číslice, přidržením se smaže celý řádek.

C
Tlačítko Poslat
• Stisknutím tohoto tlačítka lze uskutečnit hovor, odeslat zprávu, zadat 

funkci nebo potvrdit volbu.
• Pokud toto tlačítko přidržíte, provede se opakovaná volba posledního 

volaného čísla.

S

Tlačítko Procházet
• Pokud toto tlačítko stisknete v pohotovostním režimu, na displeji se 

objeví seznam menu.
• Použijte toto tlačítko k procházení položek funkcí v menu nebo dílčím 

menu.
• Při zadávání textu se stisknutím tohoto tlačítka posune kurzor dopředu 

nebo dozadu.
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13 Česky

Alfanumerická tlačítka
Klávesnice obsahuje celkem 12 alfanumerických tlačítek. Tato tlačítka lze 
použít k zadávání čísel a písmen při přidávání jmen do telefonního seznamu, 
psaní textových zpráv (SMS) nebo zadávání internetových adres.

Následující tabulka uvádí alfanumerická tlačítka a příslušné znaky, čísla a 
symboly.

Tlačítko Znaky

1 ,  .  :  1  %  !  ?  ;  "  '  <  >  (  )  @  &

2 A  B  C  2  Ĺ  Ä  ĺ  ä  ŕ  Ç  ć  ß

3 D  E  F  3  č  é  É  Ł  Ć  $

4 G  H  I  4  ě  i  ż  ‡

5 J  K  L  5  ∆  _  Φ  Γ  Λ  Ω

6 M  N  O  6  Ń  ń  ň  Ö  ö  Ř  ř

7 P  Q  R  S  7  Ą

8 T  U  V  8  ü  Ü  ů

9 W  X  Y  Z  9  Π  Ψ  Σ  Θ  �

0 ( M e z e r a ) _  0

* +  -  *  /  =

# #  P
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Česky 14

Použití klávesnice
• Při zadávání dat postupujte podle pořadí znaků zobrazených na 

každém tlačítku.
• Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko (0, 1 až 9), dokud se na 

displeji nezobrazí požadovaný znak.
• Přidržením příslušného tlačítka se přepíná mezi malými písmeny, 

velkými písmeny a číslicemi.
• Pokud zadáte písmeno a chcete zadat další, můžete počkat asi dvě 

sekundy, dokud se kurzor nepřemístí na pozici dalšího písmena, nebo 
písmeno můžete zadat okamžitým stisknutím příslušného tlačítka.

• Pokud zadáte nesprávné písmeno nebo číslo, přemístěte na něj 
kurzor stisknutím tlačítka S, stisknutím tlačítka X nesprávnou volbu 
vymažte.

Chcete-li například zadat “Dopis”, postupujte takto:

1. “D” zadáte, když jednou stisknete tlačítko 3.
2. Přidržením tlačítka 6 zapněte malá písmena a třikrát stiskněte 

stejnou klávesu, čímž zvolíte písmeno “o”.
3. Písmeno “p” zadáte, když jednou stisknete tlačítko 7.
4. Písmeno “i” zadáte, když třikrát stisknete tlačítko 4.
5. Čtyřikrát stiskněte tlačítko 7, čímž zadáte “s”.
6. Stisknutím tlačítka C zadání potvrďte.
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15 Česky

Zapnutí a vypnutí telefonu
Telefon se zapíná a vypíná přidržením tlačítka P.

Uskutečnění hovoru
1. Zapněte telefon přidržením tlačítka P.
2. Zadejte PIN a stiskněte tlačítko C.
3. Je-li kód PIN přijat, telefon automaticky zahájí hledání určené sítě.
4. Jakmile se telefon úspěšně přihlásí do sítě, dvakrát pípne, na displeji 

se zobrazí připojená sít’ a telefon přejde do pohotovostního režimu.
5. V pohotovostním režimu proveďte volbu telefonního čísla včetně 

národního směrového čísla.
Potom stiskněte tlačítko C, hovor se zahájí.

Ukončení hovoru
Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko P, hovor se ukončí a telefon 
přejde do pohotovostního režimu.

Příjem hovoru
Pokud telefon zvoní nebo vibruje, na displeji se zobrazí jméno volající osoby 
nebo její číslo (pokud operátor tuto funkci podporuje a pokud je zahrnuta ve 
vašem tarifu). Zobrazení jména závisí na datech v telefonním seznamu. 
Stisknutím tlačítka C přijměte hovor. Volání lze přijmout třemi různými 
způsoby. Podrobnosti naleznete v části Volby.

Základní ovládání

• Pokud není služba sítě dostupná, displej bude ukazovat nulovou 
úroveň signálu.

• Kvalita signálu se na displeji zobrazí, i když jste připojeni k jiné 
než určené síti. Můžete však provádět pouze tísňová volání.

• Během hovoru jsou dostupné všechny funkce popsané v části 
Volby. Podrobnosti naleznete v části Volby.
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Česky 16

Nastavení hlasitosti sluchátka
Hlasitost poslechu lze během hovoru změnit stisknutím tlačítek nastavení 
hlasitosti na levé straně telefonu.

• Stisknutím horního tlačítka se hlasitost zvýší.
• Stisknutím dolního tlačítka se hlasitost sníží.

K dispozici je pět úrovní hlasitosti.
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17 Česky

Volba jedním tlačítkem
Volbu jedním tlačítkem lze v pohotovostním režimu provádět dvěma 
způsoby:

• Můžete přidržet tlačítko C. Automaticky bude zvoleno poslední 
volané číslo.

• Přidržením příslušného čísla pozice v telefonním seznamu můžete 
zvolit jakékoli číslo z prvních devíti telefonních čísel uložených v 
telefonním seznamu. Pokud je například v telefonním seznamu 
uloženo číslo na páté pozici, proveďte volbu přidržením tlačítka 5.

Volání do zahraničí
• Zadejte přestupný znak nebo přidržte tlačítko * asi sekundu, 

dokud se na displeji nezobrazí “+”.
• Zadejte číslo země, národní směrové číslo a telefonní číslo příjemce.
• Stisknutím tlačítka C zahajte volání.

Uskutečnění tísňového volání
Celosvětový standard GSM poskytuje jednotně číslo 112, které slouží pro 
tísňová volání.

Tísňové volání můžete uskutečnit, pokud je telefon přihlášen v síti. Volání lze 
uskutečnit bez ohledu na jakékoli bezpečnostní kódy a – v závislosti na síti 
– i bez vložené SIM karty.

Volbu tísňového čísla GSM proveďte zadáním 112 a stisknutím tlačítka C.

Volání do hlasové schránky
Tato volba uskuteční volání na aktuální číslo hlasové schránky.

Její dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo na tom, zda je 
služba zahrnuta ve vašem tarifu.

Číslo hlasové schránky je třeba zadat přes volbu Hlas. schrán. v menu 
Nastavení pod menu Zprávy. Podrobnosti naleznete v části Hlas. 
schrán. (2-5). Po zadání čísla hlasové schránky přidržte tlačítko 0, 
budete připojeni na službu hlasové schránky.

Základní funkce volání
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Česky 18

Zmeškané hovory
Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete přijmout příchozí hovor, na displeji se 
zobrazí zpráva “Zmešk. hovor” oznamující zmeškaný hovor. (Tato funkce je 
závislá na síti a jejím případném předplacení. Není dostupná ve všech 
oblastech.)

Chcete-li odpovědět na zmeškaný hovor, nejprve stiskněte tlačítko C, 
stisknutím tlačítka S vyberte číslo, na které chcete odpovědět, a stisknutím 
tlačítka C jej zvolte.

Tlačítkové zkratky seznamu
Použitím jedné z následujících tlačítkových zkratek můžete v seznamu 
rychle vyhledat a zvolit určité číslo:

• Zadejte číslo, které odpovídá pozici požadovaného telefonního 
čísla v paměti seznamu a potom stiskněte tlačítko #. Jakmile 
se objeví požadované telefonní číslo, stisknutím tlačítka C 
zahajte jeho volbu.

• V pohotovostním režimu lze seznam otevřít a procházet pomocí 
tlačítek nastavení hlasitosti (k procházení lze také použít tlačítko S). 
Jakmile se objeví požadované telefonní číslo, stisknutím tlačítka C 
zahajte jeho volbu.

• Záznam v seznamu lze také vyhledat napsáním prvního písmene 
hledaného jména. Pokud například chcete vyhledat jméno 
začínající na písmeno “K”, zadejte “K” a stiskněte tlačítko C. Na 
displeji se zobrazí jména začínající písmenem “K”. K 
procházením jmen a následnému vyhledání požadovaného 
jména použijte tlačítko S nebo tlačítka nastavení hlasitosti. 
Nakonec zahajte volbu stisknutím tlačítka C.

Přidání nových položek do seznamu
V pohotovostním režimu lze nové položky do seznamu přidat nejprve 
zadáním telefonního čísla a poté stisknutím a podržením tlačítka C. Potom 
budete vyzváni k zadání jména, čísla a čísla záznamu (tj. pozice tohoto 
záznamu). Po skončení stiskněte tlačítko C.

Kapacita telefonního seznamu uloženého v paměti telefonu je až 100 
záznamů.
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19 Česky

Opakovaná volba posledních deseti čísel
Tato volba umožňuje prohlédnout posledních deset volaných čísel spolu s 
informací o čase a datu volání. Poté můžete znovu provést volbu čísla.

• Stisknutím tlačítka C získáte přístup k poslednímu volanému číslu.
• Stisknutím tlačítka S lze procházet posledních deset volaných čísel.
• Je-li zobrazené číslo správné, stisknutím tlačítka C zahajte volbu.

Čekající příchozí hovor
(Tato funkce je závislá na síti a jejím případném předplacení. Není dostupná 
ve všech oblastech.)

Pokud hovoříte a současně přijde další hovor, můžete:

• Odmítnout čekající hovor stisknutím tlačítka 0 a C.
• Ukončit aktivní hovor a připojit čekající hovor stisknutím tlačítka 1 a 

C.
• Přidržet aktivní hovor a připojit čekající hovor stisknutím tlačítka 2 a 

C.

Volba linky
Po zadání telefonního čísla stiskněte a přidržte tlačítko # asi jednu 
sekundu, na displeji se zobrazí “P”. Zadejte číslo linky a stisknutím tlačítka 
C zahajte volání.

Volby
Pokud právě hovoříte, stisknutím tlačítka S můžete aktivovat volby volání. 
K dispozici máte tyto volby:

Chcete-li poslední volané číslo zvolit přímo, přidržte tlačítko C.

Volby označené hvězdičkou jsou k dispozici pouze tehdy, pokud 
jsou zahrnuty ve vašem tarifu. Více informací získáte od operátora.
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Česky 20

Ztlumení mikrofonu
Dočasně vypne mikrofon během telefonického hovoru, aby vás osoba, se 
kterou hovoříte, nemohla slyšet.
Stisknutím “Zapnuto” vyberte volbu “Ztlumit”.
Stisknutím “Vypnuto” zrušte volbu “Ztlumit”.

Volby funkce Konference

* Konec hovoru
Během hovoru s více účastníky můžete zvolením této funkce ukončit 
spojení jednoho z účastníků.

* Přepnout
Tato funkce je aktivní, pokud máte aktivní a přidržený hovor. S touto 
volbou lze přepínat mezi aktivním hovorem a přidrženým hovorem.

* Přidržet
Tato funkce slouží k odložení aktivního volání, abyste mohli 
uskutečnit nové volání.

* Obnovit
Jakmile skončíte nový hovor uskutečněný s přidrženým hovorem, 
volbou této funkce je možné odložený hovor aktivovat.

* Konferenční hovor
Tato funkce slouží k uskutečnění konferenčního hovoru.

* Oddělený hovor
Během konferenčního hovoru máte možnost oddělit vybraného 
účastníka od hlavního konferenčního hovoru.

* Zprávy
Tato funkce slouží ke čtení a psaní zpráv. Podrobnosti naleznete v části 
Zprávy v diagramu Struktura menu.

Seznam
Zvolením této položky získáte přístup do seznamu. Podrobnosti o použití 
seznamu naleznete v části Seznam (1) v diagramu Struktura menu.
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Zámek klávesnice
Tuto volbu lze použít k uzamčení telefonu, aby se zabránilo neúmyslnému 
uskutečnění volání.

Funkci uzamknutí tlačítek aktivujte přidržením tlačítka #.

Je-li funkce uzamknutí tlačítek aktivována, na displeji se zobrazí 
ikona .

Chcete-li uzamčení zrušit, stiskněte tlačítko C a potom *.
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Tento telefon podporuje technologii WAP (Wireless Application Protocol – 
protokol bezdrátových aplikací). Umožňuje připojení k mobilnímu Internetu 
a prohlížení on-line služeb nabízených operátorem, jako jsou například 
finanční a sportovní zpravodajství a informace o cestování a zábavě.

Připojení k Internetu
Existují dva způsoby spuštění prohlížeče a zahájení volby připojení k 
Internetu:

• V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka X otevřete menu Quick 
Access (podrobnosti naleznete v části Quick Access), pomocí 
tlačítka S označte položku “Internet” a potom stiskněte tlačítko C.

• V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka S otevřete hlavní menu, 
vyberte položku “Funkce volání” a stiskněte tlačítko C. Zvolte 
položku “Internet” a stiskněte tlačítko C.

Pokud prohlížeč spustíte poprvé po zapnutí telefonu, zobrazí se níže 
znázorněný uvítací displej prohlížeče a telefon současně zahájí volbu. 

Prohlížení Internetu
Po úspěšném připojení se zobrazí domácí stránka, ke které jste se připojili. 
V případě, že stránka WWW obsahuje seznam odkazů, procházejte 
jednotlivými položkami tlačítkem S a označte požadovaný odkaz. Chcete-
li zobrazit stránku zastoupenou daným odkazem, stiskněte tlačítko C. 
Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte tlačítko X.

Internet

1. Funkce Internet je závislá na síti a vašem tarifu. Podrobné 
informace o poskytovaných službách mobilního Internetu 
založených na technologii WAP vám sdělí operátor.

2. Chcete-li se úspěšně připojit k mobilnímu Internetu, musíte 
nejdříve zkontrolovat, zda je nastavení protokolu WAP 
správné. Podrobnosti naleznete v části Nastavit WAP (4-1).
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Při procházení stránek se může zobrazit několik hlášení: 

Odpojení od Internetu
Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, přidržte tlačítko X (nebo 
tlačítko P znázorněné na displeji). Přeruší se všechna připojení k Internetu 
a prohlížeč se ukončí. Telefon současně ukončí hovor.

Prohlížení off-line
Pokud jste telefon odpojili od Internetu a vrátili se do pohotovostního 
režimu, můžete znovu spustit prohlížeč a prohlížet stránky off-line (způsob 
spuštění prohlížeče je stejný, jak je popsáno v části Připojení k Internetu). 
Prohlížeč zobrazí poslední stránku, kterou jste prohlíželi, než došlo k 
odpojení, ale telefon nevytvoří spojení s Internetem. Tímto způsobem lze v 
režimu off-line zobrazit stránky WWW, které jste si prohlíželi dříve. Pokud se 
stisknutím tlačítka C pokusíte zobrazit stránku, kterou jste dříve 
neprohlíželi, zahájí telefon volbu pro připojení k dané stránce. V případě, že 
nechcete spojení s Internetem uskutečnit, stiskněte tlačítko C.

Chcete-li ukončit prohlížení stránek WWW v režimu off-line a přejít do 
pohotovostního režimu, zavřete prohlížeč přidržením tlačítka X nebo P.

Používání menu prohlížeče
V průběhu prohlížení stránek WWW můžete zobrazit menu prohlížeče 
přidržením tlačítka *. V závislosti na prohlížené stránce se může vzhled 
menu prohlížeče lišit.

1. Informace zobrazené na displeji a jejich rozložení je určeno 
internetovou službou, ke které se připojíte. Vzhledem k tomu 
se skutečné způsoby pohybu v Internetu mohou od výše 
uvedeného postupu lišit.

2. Můžete si zvolit libovolnou domácí stránku. Viz Používání 
menu prohlížeče, Rozšířené....

3. Výchozí domácí stránka je určena operátorem sítě.

Hlášení Popis

Čekám Hlášení se zobrazuje před úspěšným připojením.

Posílám Telefon odesílá data do sítě Internet.

Přijímám Telefon přijímá data ze sítě Internet.

Sít’ neodpovídá Server, ke kterému jste se připojili, neodpovídá. 
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Chcete-li zvolit položku menu prohlížeče, přesuňte se na ni a stiskněte 
tlačítko C, nebo ji zvolte příslušným číselným tlačítkem. 
Chcete-li se vrátit k obsahu stránky WWW, stiskněte tlačítko X.
Pokud se chcete vrátit do pohotovostního režimu, přidržte tlačítko X 
nebo P.

Menu prohlížeče obsahuje níže popsané položky.

Obnovit
Zobrazí nejnovější verzi prohlížené stránky WAP.

Domácí stránka
Přejde zpět na domácí stránku. Informace o zadání domácí stránky 
naleznete v části Dom. stránka v nastavení menu Rozšířené....

Záložky
Zobrazí seznam záložek, ze kterého si můžete vybrat. (Seznam 
záložek je uložen na vzdáleném serveru. Lze jej požívat pouze pokud 
jste připojeni k Internetu.)

Označit URL
Přidá prohlíženou stránku do seznamu záložek “Oblíbené”.

Oblíbené
Můžete upravovat názvy svých oblíbených stránek WWW v seznamu 
“Oblíbené”. Jednotlivými položkami v seznamu můžete procházet a 
tlačítkem C se na ně můžete připojit. Je k dispozici až 9 záznamů.

Jít na
Zadejte adresu požadovaného serveru.

Pro připojení k serveru stiskněte tlačítko C.

Odpojit
Telefon se odpojí od Internetu, ale zůstane v menu prohlížeče pro 
prohlížení v režimu off-line.

Phone.com
Zobrazí informace o společnosti Phone.com, verzi prohlížeče a typu 
telefonu.
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Rozšířené...
Zobrazí menu rozšířeného nastavení obsahující následující nastavení:

Zobraz URL
Zobrazí internetovou adresu aktuální stránky. Toto nastavení lze 
použít pro uložení aktuální stránky jako domácí stránky. Tato 
stránka se při příštím spuštění prohlížeče z pohotovostního 
režimu zobrazí přímo, aniž byste museli čekat.

Dom. stránka
Zadejte svou domácí stránku. Zadaná domácí stránka se 
zobrazí při každém připojení k Internetu, nebo pokud v menu 
prohlížeče zvolíte položku “Dom. stránka”. Po volbě této 
položky se zobrazí editační displej a můžete zapsat 
internetovou adresu požadované domácí stránky. (Někteří 
operátoři ale uživatelské nastavení domácí stránky neumožňují.)

Nastav UP. Link
Zvolte UP. Link servery. Můžete zvolit připojení k jednomu 
konkrétnímu serveru. Podrobné informace o parametrech 
nastavení naleznete v části Nastavit WAP (4-1).

Služby off-line
Poslední prohlížené stránky se ukládají do dočasné paměti 
(cache) telefonu. Po zvolení této položky můžete zobrazit 
požadovanou stránku v režimu off-line. Není-li požadovaná 
stránka uložena v dočasné paměti telefonu, budete vyzváni k 
tomu, abyste se připojili k Internetu. Je-li dočasná pamět’ 
telefonu vymazána, veškerý v ní uložený obsah stránek bude 
vymazán. Viz část Vymaž pamět’ (4-1-3) v části Nastavení (4).

Odchozí
Zobrazí stav odchozí složky. Neodeslané informace (jako 
například neodeslaná elektronická pošta) jsou při prohlížení 
obsahu Internetu uloženy v této složce. Zde můžete 
zkontrolovat, zda neobsahuje některé neodeslané informace, 
které můžete při dalším připojení k Internetu znovu odeslat.

Restart UP. Browser
Restartuje prohlížeč.
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Zakódování
Zobrazí informace o kódování. Tato funkce slouží pro zajištění 
bezpečnosti. V prohlížeči je uložen bezpečnostní klíč. Tento klíč 
se používá pro šifrování dat při jejich přenosu mezi telefonem a 
serverem. Po stisknutí tlačítka C se zobrazí následující volby:

Ověřit klíč
Slouží pro ověření kontrolního součtu bezpečnostního klíče.

Nový klíč
Tato volba slouží k vyžádání nového bezpečnostního klíče ze 
serveru.
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Kdykoliv potřebujete přidat nebo pozměnit text, můžete zvolit způsob 
vkládání textu, např.:
Zadat jméno do seznamu (Přidat zázn.: Jméno, Číslo).
Napsat textovou zprávu.
Zapsat krátkou poznámku do Kalendáře.

Existují dva způsoby vkládání textu:
znaky a čísla,
vzorové zprávy.

Znaky a čísla
V režimu Znaky/čísla je každému tlačítku přiřazen určitý počet různých 
znaků. Viz Alfanumerická tlačítka. Pokud stejné tlačítko stisknete 
několikrát po sobě, budou se zobrazovat jemu přiřazené znaky.

Stisknete-li například tlačítko 5, zobrazí se písmeno J. Jestliže stisknete 
stejné tlačítko znovu, zobrazí se písmeno K, atd.

Chcete-li vložit další znaku, stiskněte tlačítko, jemuž je přiřazen požadovaný 
znak.

Vzorové zprávy
Vzorové zprávy představují seznam zpráv, které umožňují vytvářet zprávy a 
poznámky s využitím vět, které jsou již uloženy v paměti telefonu. Seznam 
Vzorových zpráv je možné upravit přidáním vlastních vět. Viz Vybrat vzor. 
zprávu (2-3).

Otevření Vzorových zpráv
Vyberte v hlavním menu tlačítkem S položku “Zprávy” a stiskněte tlačítko 
C. Položka nabídky se vybere. Přejděte dolů na položku “Vybrat vzor. 
zprávu” a zvolte ji stisknutím tlačítka C. Zobrazí se seznam vzorových 
zpráv. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny položky standardního seznamu 
vzorových zpráv:

Volba způsobu vkládání textu

1. Standardní seznam vzorových zpráv se může v různých 
zemích lišit.

2. Prvních 5 volných záznamů je k dispozici pro uložení 
vlastních vět. (Funkce je závislá na zvoleném jazyce.) Viz 
Vybrat vzor. zprávu (2-3). 
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Použití vzorových zpráv při psaní zpráv
V zobrazeném seznamu vzorových zpráv vybírejte tlačítkem S a 
požadovanou větu zvolte tlačítkem C, nebo stisknutím příslušného 
číselného tlačítka. Zobrazí se nabídka voleb:

“Zobrazit” – umožňuje zprávu před odesláním zobrazit a upravit.

“Poslat” – odešle zprávu bez možnosti její předchozí úpravy.

Pokud zvolíte možnost “Zobrazit” a je zadána požadovaná věta, přejde 
telefon automaticky do alfanumerického typu psaní. Nyní můžete zprávu 
upravit podle potřeby.

Po dokončení zprávy stiskněte tlačítko C a vyberte volbu “Poslat” nebo 
“Uložit” (informace o tom, jak odeslat nebo uložit zprávu, naleznete v části 
Zprávy (2)).

Použití záznamů na displeji kalendáře
Do kalendáře můžete přidat jednotlivé záznamy.

Kalendář můžete zobrazit pomocí ikony Nástroje v hlavním menu. Po 
zobrazení kalendáře otevřete volby kalendáře stisknutím tlačítka C a zvolte 
položku “Nový záznam”.

Vložte záznam. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko C a zadejte datum 
záznamu. Potom stiskněte tlačítko C, chcete-li k záznamu nastavit alarm, 
nebo záznam pouze uložte stisknutím tlačítka P. (Podrobné informace o 
ukládání záznamů naleznete v části Kalendář (8-3)).

Číslo Vzorová zpráva

1 “Jak se máš?”

2 “Všechno nejlepší!”

3 “Promiň, mám zpoždění XX min.”

4 “Budu tam v XX”

5 “Sejdeme se v XX”

6 “Potřebuju s tebou mluvit. Zavolej.”

7 “Zavolám Ti později.”
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Přestože jsou funkce telefonu dostupné prostřednictvím snadno 
přístupného hlavního menu, některé nejčastěji používané funkce jsou 
dostupné také v menu Quick Access. V menu Quick Access jsou tyto funkce 
dostupné přímo a postup jejich zpřístupnění vyžaduje méně operací než v 
hlavním menu. Každé funkci v menu je přiřazeno číslo od 1 do 9.

Funkce a jejich umístění v menu Quick Access si můžete upravit přesně 
podle vlastních požadavků.

Zobrazení menu Quick Access
V pohotovostním režimu se menu Quick Access zobrazí stisknutím 
tlačítka X.

Výchozí položky menu a jejich funkce jsou následující:  

Quick Access

Číslo 
umístění Volba Funkce

1 “Internet” Připojení k Internetu.

2 “Přidat na SIM” Přidání nových záznamů do seznamu v 
paměti SIM karty.

3 “Nová zpráva” Psaní nové zprávy.

4 “Zmeškané hovory” Zobrazí poslední zmeškané hovory.

5 “Kalendář” Zobrazí kalendář.

6 “Nast. alarm” Nastavení alarmu.

7 “Přijaté SMS” Zobrazí zprávy uložené ve složce Přijaté 
SMS.

8 “Vibrace Zap/Vyp” Aktivuje nebo deaktivuje vibrační vyzvánění. 

9 “Přesměr.hlas. On/
Off”

Aktivuje, zruší nebo zkontroluje funkci 
přesměrování.

1. Podrobné informace o volbách hlavního menu a výše 
uvedených položkách naleznete v části Volby hlavního 
menu.

2. Dostupné funkce v menu Quick Access a jejich umístění lze 
měnit – Viz Úprava menu Quick Access. 
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Používání menu Quick Access
Stisknutím tlačítka X zobrazte menu Quick Access a pomocí tlačítka S 
procházejte jednotlivými volbami. Jakmile je požadovaná volba zvýrazněna, 
aktivujte ji stisknutím tlačítka C. Požadovanou funkci můžete také 
zpřístupnit přímo stisknutím odpovídajícího číselného tlačítka.

Příklad: Zobrazení displeje pro psaní zpráv prostřednictvím menu Quick 
Access: 

Tlačítkem S vyberte položku 

3 Nová zpráva a stiskněte 

tlačítko C, nebo stiskněte 

přímo tlačítko 3.

Nyní můžete začít psát novou 
zprávu.
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Mnoho voleb telefonu je přístupných z menu, která pro výběr, změnu a 
zrušení nastavení používají jednotné ovládání.

V následujících částech jsou popsány jednotlivé volby hlavního menu a 
jejich funkce. Existují dva možné způsoby výběru voleb menu:

Běžný přístup

V pohotovostním režimu otevřete hlavní menu stisknutím tlačítka S.

• Tlačítkem S přepínejte mezi jednotlivými funkcemi na displeji a 
potom příslušnou položku potvrďte stisknutím tlačítka C. Tlačítkem 
S vyberte požadovanou funkci a stiskem tlačítka C ji potvrďte.

• Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte několikrát 
tlačítko P.

Příklad: Změna nastavení jazyka.

Vyberte tlačítkem S položku “Nastavení”  a potvrďte volbu tlačítkem C.

• Procházejte volby tlačítkem S a vyberte položku “Jazyk”. Potvrďte 
stisknutím tlačítka C.

• Vyberte požadovaný jazyk tlačítkem S a potom volbu potvrďte 
stiskem tlačítka C.

• Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte několikrát 
tlačítko P.

Volby hlavního menu
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Zkrácený přístup

Prostřednictvím zkráceného přístupu můžete požadovanou funkci 
zpřístupnit okamžitě.

Po zobrazení displeje hlavního menu zadejte kód funkce, který je v 
následujících částech uveden za každou položkou funkce.

Pokud chcete například změnit nastavení jazyka (kód položky “Jazyk” 
je 4-6):

• Stisknutím tlačítka S zobrazte hlavní displej.
• Stiskněte tlačítko 4 (přejdete do položky “Nastavení” ) a potom 

stiskněte tlačítko C.
• Stiskněte tlačítko 6 (přejdete do položky “Jazyk”).
• Volby položky funkce “Jazyk” se zobrazí automaticky. Vyberte 

požadovaný jazyk tlačítkem S a stiskem tlačítka C jej potvrďte.
• Chcete-li se vrátit do pohotovostního režimu, stiskněte několikrát 

tlačítko P.
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Potřebné informace pro rychlý a snadný přístup k jednotlivým položkám 
menu naleznete v následujícím schématu menu telefonu. 

Struktura menu

8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6

Nastav alarm
Nastav čas
Kalendář
Kalkulačka
Menu SIM
Quick Access

6-1
6-2
6-3
6-4

Stav kódu
Změnit heslo
Pevná volba
Zámek SIM

5-1
5-2
5-3

Autom. volba
Manuálně
Pásmo

7-1
7-2
7-3
7-4

Hlasitost
Typ zvonění
Tóny kláves
Typ alarmu

Nástroje

Zvonění

Zabezpečení

Síť

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

Posl. hovor
Vyhledat
Přidat zázn.
Smazat
Paměť
Moje číslo

Seznam

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8

Přijaté SMS
Nová zpráva
Vybrat vzor. zprávu
Odchozí
Hlas.schrán.
Místní info

Zprávy

Nastavení
Smazat vše

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7

Internet
Přesměrování
Blok. hovorů
Čekající
Info/hovory
Linka

Funkce volání

Další hovor

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9

4-10

Nastavit WAP
Podsvícení
Opak.vol.
Přijmout
Zámek kláv.
Jazyk

Nastavení

Čas. interval
Vypnuto/Zapnuto
Obnovit
Displej

Spuštění
proveďte tlačítkem
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 Seznam (1)
 K uložení jmen a telefonních čísel v podobě záznamů slouží 
elektronický “Seznam”. Tyto záznamy budou uloženy v paměti 
telefonu nebo v paměti SIM karty. Uložená čísla je možné rychle 
načíst a vytočit.

Kapacita paměti telefonu je až 100 záznamů. Maximální počet záznamů 
uložených do paměti SIM karty se liší podle typu SIM karty dodávané vaším 
operátorem.

V následující části je uvedena struktura této položky menu a další podrobné 
informace.

Posl. hovor (1-1)
Podle potřeby lze vyhledat záznam o posledních provedených hovorech.

Pomocí následujících položek menu lze zjistit posledních 10 zmeškaných 
hovorů, přijatých hovorů a volaných čísel a datum a čas uskutečnění 
hovorů. V závislosti na zvolené položce menu lze telefonní číslo znovu zvolit, 
uložit jej do “Seznam”, nebo všechna telefonní čísla vymazat.

V následujících částech je kód funkce uveden vždy napravo u 
příslušné položky funkce. Například: Posl. hovor (1-1).

Pokud chcete aktivovat požadovanou funkci pomocí zkráceného 
přístupu:

• Otevřete displej hlavního menu.
• Zadejte kód funkce volby menu. Například: Zadejte 1 pro 

zobrazení menu Seznam, 2 pro Zprávy, 3 pro Funkce volání, atd.
• Příslušnou volbu menu zpřístupníte stisknutím tlačítka C.
• Aktivujte požadovanou funkci menu zadáním dalšího kód 

funkce.
Chcete-li například vymazat záznam o všech přijatých hovorech, 
stiskněte následující kombinaci tlačítek: 1-C1-4-2
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Volaný (1-1-1)
Zobrazí seznam posledních deseti volaných čísel.

Položku menu nejprve otevřete tlačítkem C a potom lze jednotlivá 
volaná čísla procházet tlačítkem S. Tlačítkem C lze zvolit 
požadované číslo. Na displeji se zobrazí dvě volby:

(Poslat) Volat
Chcete-li dané telefonní číslo zvolit, vyberte tuto volbu.

Uložit
Tato volba se použije pro uložení čísla do “Seznam”.

Tlačítkem S lze vybrat jednu z voleb a potom ji potvrdit tlačítkem C.

Přijatý (1-1-2)
Zobrazí seznam posledních deseti přijatých hovorů a datum a čas, 
kdy byl hovor přijat. Vyberte číslo, které chcete buď volat, nebo přidat 
do seznamu.

Zmeškaný (1-1-3)
Tato položka menu zobrazí posledních deset zmeškaných hovorů 
spolu s časem a datem. Vyberte číslo, které chcete buď volat, nebo 
přidat do seznamu.
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Smazat vše (1-1-4)
Pomocí této funkce lze vymazat data v záznamu.

Volaný (1-1-4-1)
Vymaže záznamy posledních deseti volaných čísel.
Jakmile se tato položka otevře tlačítkem C, na displeji se 
zobrazí hlášení “Smazat vše?”. Záznamy lze vymazat tlačítkem 
C. Smazání záznamů lze zrušit tlačítkem P.

Přijatý (1-1-4-2)
Vymaže záznamy posledních deseti přijatých hovorů.
Jakmile se tato položka otevře tlačítkem C, na displeji se 
zobrazí hlášení “Smazat vše?”. Záznamy lze vymazat tlačítkem 
C. Smazání záznamů lze zrušit tlačítkem P.

Zmeškaný (1-1-4-3)
Vymaže záznamy posledních deseti zmeškaných hovorů.
Jakmile se tato položka otevře tlačítkem C, na displeji se 
zobrazí hlášení “Smazat vše?”. Záznamy lze vymazat tlačítkem 
C. Smazání záznamů lze zrušit tlačítkem P.

Vše (1-1-4-4)
Tato volba vymaže všechna čísla uložená v položkách menu 
Posl. hovor: Volaný, Přijatý a Zmeškaný.
Jakmile se tato položka otevře tlačítkem C, na displeji se 
zobrazí hlášení “Smazat vše?”. Chcete-li vymazat všechny 
uložené informace o posledních deseti volaných číslech, 
přijatých a zmeškaných hovorech, stiskněte tlačítko C. 
Smazání záznamů lze zrušit tlačítkem P.

Vyhledat (1-2)
Tato položka menu umožňuje vyhledat záznam v seznamu podle jména, 
pod kterým je záznam uložen. Lze také zvolit, zda chcete dané číslo volat, 
upravit, smazat nebo uložit na jiném místě.

Volba se otevírá tlačítkem C. Poté se zobrazí výzva k zadání jména, pod 
kterým je záznam uložen v seznamu.

Zadejte jméno pomocí alfanumerických tlačítek a potom stiskněte tlačítko 
C. Po dokončení se na displeji zobrazí odpovídající umístění, telefonní číslo 
a jméno.
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Záznam v seznamu lze také vyhledat napsáním prvního písmene hledaného 
jména. Pokud je například první písmeno ve jméně “K”, zadejte “K” a 
stiskněte tlačítko C. Na displeji se zobrazí uložená jména začínající na “K”. 
Tlačítkem S lze procházet jednotlivá jména, dokud se požadované jméno 
nezobrazí na displeji.

Požadované jméno vyberte tlačítkem C.

Jakmile je jméno zvoleno, lze vybrat některou ze tří voleb. Jednotlivé volby 
lze procházet tlačítkem S. Vybranou volbu lze provést tlačítkem C.

“Poslat” (Volat): Vytočí dané telefonní číslo.
“Upravit”: Umožní úpravu záznamu.
“Smazat”: Smaže záznam.
“Přesunout”: Přesune daný záznam na jiné místo v paměti. Zvolte buď 
pamět’ telefonu, nebo pamět’ SIM karty.

Přidat zázn. (1-3)
Tato funkce umožňuje přidání nových záznamů do telefonního seznamu.

Po zvolení této funkce budete vyzváni k zadání jména. Zadejte požadované 
jméno a stiskněte tlačítko C, potom zadejte telefonní číslo. Pokud chcete 
zadat číslo linky, stiskněte přibližně na jednu sekundu tlačítko #, dokud 
se na displeji nezobrazí “P”, a potom zadejte číslo linky. Po dokončení 
stiskněte tlačítko C. Telefon automaticky přiřadí umístění určené k uložení 
tohoto záznamu. Jakmile potvrdíte zadání tlačítkem C, na displeji se 
zobrazí hlášení Záznam uložen.

Chcete-li přidat další záznamy, zopakujte výše uvedený postup.

V pohotovostním režimu lze záznam v seznamu otevřít také přímo 
stisknutím tlačítka nastavení hlasitosti.

Při ukládání nového telefonního čísla lze použít mezinárodní formát 
čísla:

Přidržte tlačítko *, dokud se nezobrazí symbol “+”. Potom 
zadejte číslo země a telefonní číslo.

Pokud čísla uložíte v tomto formátu, při roamingu v jiných zemích 
nebudete muset upravovat záznamy v telefonním seznamu. 
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Smazat (1-4)
Nepotřebné záznamy lze vymazat. Jakmile otevřete tuto položku, na displeji 
se zobrazí následující volby. Jednotlivé volby lze zpřístupnit tlačítkem C.

Podle jména (1-4-1)
Umožňuje smazat záznamy ze seznamu podle jména.

Jakmile tlačítkem C zvolíte tuto volbu, budete vyzváni k zadání 
požadovaného jména. Jakmile zadáte požadované jméno záznamu, 
který chcete smazat, záznam se zobrazí na displeji. Ke smazání 
záznamu použijte tlačítko C.

Jméno, které chcete smazat, lze také vyhledat napsáním prvního 
písmene hledaného jména. Na displeji se zobrazí jména začínající 
daným písmenem. Tlačítkem S lze procházet jednotlivá jména a 
požadované jméno zobrazit. Ke smazání záznamu použijte tlačítko 
C.

Smazat vše (1-4-2)
Smaže všechny záznamy v telefonním seznamu.

Jakmile zvolíte tuto volbu, tlačítkem C lze smazat všechny záznamy 
v telefonním seznamu.

Pamět’ (1-5)
Umožňuje výběr paměti pro uložení záznamů telefonního seznamu. K 
dispozici jsou dvě možnosti: pamět’ SIM karty nebo pamět’ telefonu.

Po stisknutí tlačítka C si v této položce menu lze vybrat ze dvou možností:

SIM
Chcete-li informace o telefonním čísle (včetně dalších připojených 
informací) uložit do paměti SIM karty, zvolte tuto možnost.

Telefon
Pokud chcete informace o telefonním čísle (včetně dalších připojených 
informací) uložit do paměti telefonu, zvolte tuto možnost.

Tlačítkem S zvolte požadovanou pamět’ a volbu potvrďte tlačítkem C.

Kapacita paměti telefonu je až 100 záznamů.

Maximální počet záznamů uložených do paměti SIM karty se liší 
podle typu SIM karty dodávané vaším operátorem. 
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Moje číslo (1-6)
Nastaví nebo zobrazí číslo právě používané SIM karty.

Pokud není informace o vlastním čísle v paměti uložena, po otevření této 
položky menu se na displeji zobrazí hlášení “Žádný záznam Přidat nový?”. 
Chcete-li zadat jméno a telefonní číslo, můžete stisknout tlačítko C. Potom 
pro toto číslo zvolte umístění (1 nebo 2).

Pokud jsou již informace o vlastním telefonním čísle zadány, lze nejdříve 
stisknutím tlačítka C tuto položky menu otevřít a potom pomocí tlačítka S 
volit mezi následujícími možnostmi:

Přidat: stiskněte tlačítko C, potom zadejte jméno, telefonní číslo a číslo 
záznamu. Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

Upravit: číslo lze upravit tlačítkem C. Po dokončení úpravy stiskněte 
tlačítko C.

Smazat: záznam lze vymazat tlačítkem C.

Zprávy (2)
Funkce zpráv popsané níže lze využít jen tehdy, jsou-li zahrnuty ve 
vašem tarifu. Podrobné informace vám sdělí váš operátor sítě.

Přijaté SMS (2-1)
Při přijetí nové textové zprávy se na displeji zobrazí ikona . K přečtení 
nové zprávy použijte tuto funkci. Pokud složka neobsahuje nové zprávy, na 
displeji se zobrazí hlášení “Žádné zprávy”. Obsahuje-li složka nové zprávy, 
lze nejdříve pomocí tlačítka S projít jednotlivé zprávy a potom tlačítkem C 
zprávu zobrazit a přečíst. Po přečtení zprávy lze dalším stisknutím tlačítka 
C zpřístupnit následující volby:

Smazat
Smaže aktuální zprávu.

Zprávu lze vymazat tlačítkem C. Po smazání zprávy se na displeji 
zobrazí hlášení “Smazána Číst další?”. Pokud si chcete přečíst další 
zprávu, stiskněte tlačítko C.

Chcete-li čtení zpráv ukončit, stiskněte tlačítko P.
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Upravit
Upraví aktuální zprávu.

Editaci zprávy lze zahájit tlačítkem C. Po dokončení stiskněte 
tlačítko C a vyberte některou z následujících voleb.

Poslat: nabídku lze vybrat tlačítkem C. Zadejte telefonní číslo 
příjemce, nebo dvakrát stiskněte tlačítko C a vyberte 
číslo ze seznamu. Nakonec zprávu odešlete tlačítkem C.

Uložit: zpráva se uloží do složky Odchozí tlačítkem C. Zadejte 
telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko C.

Odpovědět
Umožňuje odpovědět na aktuální zprávu.

Odpověď na zprávu lze vytvořit tlačítkem C. Pokud chcete využít jiné 
typy psaní, přidržte tlačítko C. Po dokončení zprávy stiskněte 
tlačítko C.

Poslat
Přesměruje aktuální zprávu.

Tuto položku menu otevřete tlačítkem C a zadejte telefonní číslo 
příjemce nebo dvakrát stiskněte tlačítko C a vyberte číslo ze 
seznamu. Po dokončení stiskněte tlačítko C.

Načíst čísla
Tato funkce umožňuje načíst všechna čísla obsažená ve zprávě. Poté 
lze provést některou z následujících operací: zavolat na dané číslo 
nebo jej uložit do paměti SIM karty nebo telefonu.

Chcete-li zobrazit a použít telefonní číslo obsažené ve zprávě, 
postupujte následovně.

Tuto položku menu otevřete tlačítkem C. Pokud zpráva obsahuje 
více než jedno číslo, zobrazí se všechna nalezená čísla. Tlačítkem S 
zvolte požadované číslo a potom stiskněte tlačítko C. Na displeji se 
zobrazí následující volby:

Uložit: tuto volbu zvolte tlačítkem C a potom zadejte jméno pro 
toto číslo. Tlačítkem C se dané číslo uloží do seznamu.

Poslat: dané číslo se zvolí tlačítkem C. 
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Nová zpráva (2-2)
Tato funkce umožňuje psaní zpráv SMS. 
Stiskněte tlačítko C a zadejte zprávu, kterou chcete odeslat. 
Stiskněte tlačítko C a zvolte “Poslat” nebo “Uložit”.

Poslat: stiskněte tlačítko C, zadejte číslo příjemce zprávy nebo 
dvakrát stiskněte tlačítko C a vyberte číslo z telefonního 
seznamu. Zprávu lze tlačítkem C odeslat nebo tlačítkem 
P zrušit.

Uložit: stiskněte tlačítko C a zadejte telefonní číslo příjemce. 
Poté tlačítkem C zprávu uložte do složky Odchozí, nebo 
ji zrušte tlačítkem P.

Vybrat vzor. zprávu (2-3)
V telefonu je definována sada zpráv. Tyto zprávy nelze smazat, před 
odesláním je však lze upravit dle vlastních požadavků.

Pokud nějakou zprávu posíláte často, můžete ji zapsat a uložit jako 
vzorovou.

Zapsání a uložení vlastní vzorové zprávy:
Stiskněte tlačítko C. Zobrazí se seznam vzorových zpráv, kde lze 
zvolit jedno z prvních pěti prázdných míst a po stisknutí tlačítka C 
zapsat vlastní zprávu. Po skončení stiskněte tlačítko C a na displeji 
se znovu zobrazí seznam vzorových zpráv, v němž se zpráva uloží na 
zvoleném místě.

Pozn.: Každá vzorová zpráva může obsahovat maximálně 30 znaků.

Přístup k vlastním vzorovým zprávám
Tlačítkem C lze zobrazit seznam vzorových zpráv. Přesuňte se na 
požadovanou zprávu a stiskněte tlačítko C, nebo stiskněte 
odpovídající číselné tlačítko (1-5). Na displeji se zobrazí následující 
volby:
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Zobrazit
Tlačítkem C lze zobrazit celou vzorovou zprávu.
Zprávu lze upravit do konečné podoby doplněním dalších 
údajů. Po dokončení stiskněte tlačítko C a zprávu odešlete 
nebo uložte.
Poslat: stiskněte tlačítko C, zadejte číslo příjemce zprávy 

nebo dvakrát stiskněte tlačítko C a vyberte číslo z 
telefonního seznamu. Odeslání se potvrzuje tlačítkem 
C.

Uložit: zpráva se do složky Odchozí uloží tlačítkem C. 
Zadejte číslo a stiskněte tlačítko C.

Poslat
Stiskněte tlačítko C, zadejte číslo příjemce zprávy nebo 
dvakrát stiskněte tlačítko C a vyberte číslo z telefonního 
seznamu. Nakonec zprávu odešlete tlačítkem C.

Upravit
Tlačítkem C lze vzorovou zprávu upravit. Jakmile stisknutím 
tlačítka C dokončíte úpravu zprávy, uložte ji na příslušné místo 
v seznamu vzorových zpráv.

Smazat
Stiskněte tlačítko C. Na displeji se zobrazí hlášení “Smazat 
vzor. zprávu?”. Smazání potvrďte tlačítkem C. Na displeji se 
zobrazí hlášení Smazáno.
Místo v seznamu vzorových zpráv, kde byla zpráva uložena, se 
uvolní.

Přístup k předdefinovaným vzorovým zprávám
Tlačítkem C lze zobrazit seznam vzorových zpráv. Přesuňte se na 
požadovanou zprávu a stiskněte tlačítko C, nebo stiskněte 
odpovídající číselné tlačítko (1-9). Na displeji se zobrazí následující 
volby:

Zobrazit
Tlačítkem C lze zobrazit celou vzorovou zprávu.
Zprávu lze upravit do konečné podoby doplněním dalších 
údajů. Po dokončení stiskněte tlačítko C a zprávu odešlete 
nebo uložte.
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Poslat
Stiskněte tlačítko C, zadejte číslo příjemce zprávy nebo 
dvakrát stiskněte tlačítko C a vyberte číslo z telefonního 
seznamu. Odeslání se potvrzuje tlačítkem C.

Odchozí (2-4)
Tato funkce umožňuje přečtení odeslané zprávy. Po přečtení zprávy se 
tlačítkem C zobrazí následující volby:

Smazat
Vybraná zpráva se smaže.

Zprávu lze vymazat tlačítkem C. Po smazání zprávy se na displeji 
zobrazí hlášení “Smazána Číst další?”. Pokud si chcete přečíst další 
zprávu, stiskněte tlačítko C. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte 
tlačítko P.

Upravit
Upraví aktuální zprávu.

Editaci zprávy ze zahájit tlačítkem C. Po dokončení stiskněte tlačítko 
C a vyberte některou z následujících voleb:

Poslat: nabídku lze vybrat tlačítkem C. Zadejte telefonní číslo 
příjemce, nebo dvakrát stiskněte tlačítko C a vyberte 
číslo z telefonního seznamu.
Odeslání se potvrzuje tlačítkem C.

Uložit: zpráva se uloží tlačítkem C. Zadejte číslo a stiskněte 
tlačítko C.

Poslat
Vybraná zpráva bude odeslána.

Stiskněte tlačítko C a zadejte telefonní číslo příjemce nebo dvakrát 
stiskněte tlačítko C a vyberte číslo ze seznamu. Po dokončení 
tlačítkem C zprávu potvrďte a odešlete.
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Použít číslo
Tato volba slouží k zobrazení a použití telefonního čísla obsaženého 
ve zprávě.

Tuto volbu zadejte tlačítkem C. Pokud zpráva obsahuje více než 
jedno číslo, zobrazí se všechna nalezená čísla. Tlačítkem S zvolte 
požadované číslo a potom stiskněte tlačítko C. Na displeji se zobrazí 
následující volby:

Uložit: stiskněte tlačítko C a potom zadejte jméno pro toto číslo. 
Tlačítkem C se uloží dané číslo do seznamu.

Poslat: dané číslo se zvolí tlačítkem C. 

Hlas. schrán. (2-5)
Tato volba provede volání na aktuální číslo hlasové schránky nastavené 
operátorem sítě.

Číslo hlasové schránky lze uložit pomocí volby Hlas. schrán. v menu Zprávy. 
Podrobnosti naleznete v části Hlas. schrán. (2-5).

Jakmile telefon obdrží hlasovou zprávu na lince 1, na displeji se zobrazí 
ikona čekající hlasové zprávy  (pokud se používá linka 2, zobrazí se 
ikona ). Položku lze otevřít tlačítkem C. Telefon automaticky zvolí 
určené číslo hlasové schránky. 

Místní info (2-6)
Umožňuje přijímat místní informace poskytované operátorem sítě a zvolit 
požadované téma a jazyk. Tlačítkem C lze vybrat některou z následujících 
nabídek.

Příjem (2-6-1)
Umožňuje příjem místních informací poskytovaných operátorem sítě. 

Tuto položku menu otevřete tlačítkem C.

Tlačítkem S se vybírají volby “Zapnuto” nebo “Vypnuto”.

Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

1. Všechny ikony hlasové pošty závisí na nastavení sítě a typu 
služby. 

2. Informace o výběru linky naleznete v části Funkce volání (3).
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Témata (2-6-2)
Zobrazí témata zprávy s místní informací. 
Pokud dosud nebyla uložena žádná témata, jakmile tlačítkem C 
otevřete tuto položku, na displeji se zobrazí “Žádná témata Přidat 
téma?”.
Tlačítkem C se otevře rejstřík požadovaných témat.
Tlačítkem C se rejstřík požadovaných témat uloží.
Pokud bylo téma zadáno již dříve, zobrazí se na displeji po otevření 
této položky. Tlačítkem C lze přidat nové téma nebo uložené téma 
smazat. 
Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.
Seznam dostupných témat a dostupných informací poskytuje 
operátor sítě.

Jazyk (2-6-3)

Tato volba umožňuje zvolit pro místní informace různé jazyky. Viz také 
Jazyk (4-6) v části Nastavení (4).
Tuto volbu zadejte tlačítkem C. Na displeji se zobrazí dostupné 
jazyky.
Požadovaný jazyk se zvolí tlačítkem S a tlačítkem C se volba 
potvrdí.

Nastavení (2-7)
Tato položka menu obsahuje několik voleb sloužících k nastavení zpráv. 
Vyberete-li Nastavení tlačítkem C, na displeji se zobrazí následující volby:

SMS centrum (2-7-1)
Tato funkce ukládá telefonní číslo střediska zpráv pro pozdější 
odeslání textových zpráv. Odeslaná zpráva je příjemci doručena 
prostřednictvím tohoto střediska zpráv.
Stiskněte tlačítko C a zadejte číslo střediska zpráv, které poskytne 
operátor sítě. Po dokončení stiskněte tlačítko C.

Dostupnost této služby závisí na typu a nastavení SIM karty a na 
tom, zda je tato služba zahrnuta v daném tarifu.
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Platnost (2-7-2)
Umožňuje nastavit dobu, po kterou jsou zprávy uloženy ve středisku 
zpráv a po kterou se středisko pokouší o jejich doručení. Možnosti 
nastavení jsou: 1 hodina, 6 hodin, 12 hodin, 1 den, 1 týden.
Požadovaná doba platnosti se zadává tlačítkem S.
Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

Hlas. schrán. (2-7-3)
Uloží telefonní číslo hlasové schránky.
Volbu vyberte tlačítkem C a poté zadejte číslo hlasové schránky 
operátora sítě. Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.
Jakmile je číslo hlasové schránky zadáno, služba hlasové schránky je 
přístupná z pohotovostního režimu. Z pohotovostního režimu se lze 
ke službě hlasové schránky připojit přidržením tlačítka 0.

Trasa odpovědi (2-7-4)
Umožňuje uživateli nastavit trasu odpovědi pro všechny zprávy, pro 
něž je zapnuta tato volba, tak aby k doručení využily stejného čísla 
střediska zpráv.

Tuto volbu zadejte tlačítkem C.

Tlačítkem S lze vybrat volbu “Zapnuto” nebo “Vypnuto”.

Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

Potvrzení (2-7-5)
Je-li tato funkce aktivována, sít’ odešle potvrzení o doručení zprávy.

Tuto volbu zadejte tlačítkem C.

Tlačítkem S lze vybrat volbu “Zapnuto” nebo “Vypnuto”.

Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

Oznámení SMS (2-7-6)
Je-li tato funkce aktivována, přijetí zprávy je oznámeno pípnutím.

Tuto volbu zadejte tlačítkem C.

Tlačítkem S lze vybrat volbu “Zapnuto” nebo “Vypnuto”.

Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

T205 cs.book  Page 46  Tuesday, April 3, 2001  12:04 PM



47 Česky

Formát (2-7-7)
Textovou zprávu lze převést do různých formátů.
Tuto volbu zadejte tlačítkem C.
K volbě různých formátů se používá tlačítko S: “Text”, “Paging”, “E-
Mail”, “Fax”, “Hlas”, “ERMES”, “Dálnopis” a “Skup4 Fax”.
Výběr se potvrzuje tlačítkem C.

Smazat vše (2-8)
Smaže všechny zprávy.
Chcete-li smazat jen některé zprávy, podrobnější informace 
naleznete v části Zprávy (2) a Vybrat vzor. zprávu (2-3).
Po stisknutí tlačítka C se na displeji zobrazí hlášení “Smazat vše?”.
Pokud chcete smazat všechny zprávy, stiskněte tlačítko C.
Mazání zpráv lze ukončit tlačítkem P.

Funkce volání (3)
Funkce volání nabízejí několik možností pro správu hovorů.

Internet (3-1)
Funkce Internet je dostupná také pomocí funkce “Quick Access”, pokud v 
pohotovostním režimu stisknete tlačítko X. Podrobnosti naleznete v části 
Quick Access.

Podrobnosti o prohlížení sítě Internet naleznete v části Internet.

Přesměrování (3-2)
Pro přesměrování hovorů lze zvolit jeden z několika režimů. Pokud 
nebudete některý z režimů přesměrování hovorů nadále potřebovat, můžete 
jej deaktivovat.

Následující funkce volání jsou k dispozici pouze tehdy, pokud jsou 
zahrnuty v tarifu vašeho operátora.
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Hlasové (3-2-1)
Hlasové hovory lze přesměrovat na jiné telefonní číslo.

Po aktivaci funkce Hlasové se na displeji v pohotovostním režimu 
zobrazí ikona  nebo , podle toho, která linka je přesměrována.

Jsou-li přesměrovány obě linky, zobrazí se ikona .

Po stisknutí tlačítka C se zobrazí následující volby:

Aktivovat: stiskněte tlačítko C a poté zadejte pomocí číselných 
tlačítek číslo, na které budou hovory přesměrovány. Po 
zadání čísla funkci aktivujte dalším stisknutím tlačítka C.

Zrušit: funkce se zruší stisknutím tlačítka C.
Status: po stisknutí tlačítka C se na displeji zobrazí aktuální stav 

funkce.

Obsazeno (3-2-2)
Tato volba slouží k přesměrování příchozích hovorů, pokud je 
obsazeno.

Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Hlasové (3-2-1).

Neodpovídá (3-2-3)
Tato volba slouží k přesměrování příchozích hovorů, které nejsou 
přijaty.

Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Hlasové (3-2-1).

Nedostupný (3-4-2)
Tato volba slouží k přesměrování příchozích hovorů, pokud není 
telefon v síti dostupný.

Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Hlasové (3-2-1).

• Ikona přesměrování se zobrazí pouze v případě, že SIM karta 
tuto funkci podporuje.

• Informace o výběru linky naleznete v části Linka (3-6).

T205 cs.book  Page 48  Tuesday, April 3, 2001  12:04 PM



49 Česky

Detailní přesměrování (3-2-5)
Tato volba slouží k přesměrování hlasových hovorů na zadané číslo, 
pokud je obsazeno, telefon je nedostupný nebo pokud hovor 
nepřijmete.

Po stisknutí tlačítka C se zobrazí následující volby:

Aktivovat: stiskněte tlačítko C a poté zadejte pomocí číselných 
kláves číslo, na které budou hovory přesměrovány. Po 
zadání čísla funkci aktivujte dalším stisknutím tlačítka C.

Zrušit: funkce se zruší stisknutím tlačítka C.

Data (3-2-6)
Tato volba umožňuje přesměrování všech datových přenosů na jedno 
číslo.

Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Hlasové (3-2-1).

Fax (3-2-7)
Tato volba umožňuje přesměrování všech faxů na jedno číslo.

Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Hlasové (3-2-1).

Zrušit vše (3-2-8)
Tato volba slouží ke zrušení přesměrování příchozích hovorů.

Po stisknutí tlačítka C se na displeji zobrazí hlášení “Zrušit vše?”. 
Dalším stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

Blokování hovorů (3-3)
Blokování hovorů je funkce sítě, kterou lze použít k blokování vybraných 
odchozích a příchozích hovorů.

Při změně nastavení blokování bude možná vyžadováno zadání hesla pro 
blokování hovorů.

První heslo poskytuje operátor sítě při přihlášení této služby.
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Odchozí (3-3-1)
Pokud aktivujete tuto volbu, budou blokovány všechny odchozí 
hovory kromě tísňových volání.

Tato volba má tři možnosti nastavení:

Aktivovat: stiskněte tlačítko C a zadejte heslo, které vám bylo 
přiděleno operátorem. Po zadání hesla se volba aktivuje 
dalším stisknutím tlačítka C.

Zrušit: funkce se zruší stisknutím tlačítka C.
Status: po stisknutí tlačítka C se na displeji zobrazí aktuální stav 

funkce.

Mezinárodní (3-3-2)
Pokud aktivujete tuto volbu, budou blokovány všechny odchozí 
mezinárodní hovory.

Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Odchozí (3-3-1).

Mez. mimo Domů (3-3-3)
Pokud aktivujete tuto volbu, budou blokovány všechny odchozí 
mezinárodní hovory kromě hovorů do vašeho státu.

Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Odchozí (3-3-1).

Příchozí (3-3-4)
Slouží k blokování všech příchozích hovorů.
Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Odchozí (3-3-1).

Při roamingu (3-3-5)
Pokud aktivujete tuto volbu, budou blokovány všechny příchozí 
hovory po dobu, kdy používáte službu roaming.
Tato volba je užitečná, protože někteří operátoři sítě si za příchozí 
hovory při službě roaming účtují zvláštní poplatky.
Nastavení této volby se provádí stejným způsobem jako u volby 
Odchozí (3-3-1).

Zrušit vše (3-3-6)
Tato volba slouží k deaktivaci všech voleb blokování hovorů.

Stisknutím tlačítka C se tato volbu zvolí a dalším stisknutím tlačítka 
C se potvrdí.
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Čekající (3-4)
Pokud je aktivována volba Čekající, budete na čekající hovor upozorněni 
hlášením “Čeká hovor...”.

Aktivovat (3-4-1)
Slouží k zapnutí funkce čekajících hovorů.

Tato funkce se aktivuje tlačítkem C.

Zrušit (3-4-2)
Slouží k vypnutí funkce čekajících hovorů.

Tato funkce se deaktivuje tlačítkem C.

Status (3-4-3)
Slouží ke zjištění stavu funkce čekajících hovorů.

Stisknutím tlačítka C zjistíte stav funkce čekajících hovorů.

Info/hovory (3-5)
Telefon je vybaven interním systémem, který lze použít k zobrazení údajů o 
délce a ceně jednotlivých hovorů a jejich celkové délce a ceně.

Posl. hovor (3-5-1)
Slouží k zobrazení délky a ceny posledního hovoru.

Čas celkem (3-5-1-1)
Po stisknutí tlačítka C se na displeji zobrazí délka posledního 
hovoru v hodinách, minutách a sekundách.

Cena celkem (3-5-1-2)
Po stisknutí tlačítka C se na displeji zobrazí cena posledního 
hovoru.

Dostupnost této funkce závisí na operátorovi sítě.

Informace o ceně hovorů jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je 
dostupná služba AOC (Advice of Charge). Pokud tato služba není 
dostupná, lze zobrazit pouze údaje o délce hovorů.
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Všechny hov. (3-5-2)

Čas celkem (3-5-2-1)
Slouží ke zobrazení délky všech hovorů.

Cena celkem (3-5-2-2)
Slouží ke zobrazení ceny všech placených hovorů.

Vynul. cenu (3-5-2-3)
Stisknutím tlačítka C se vymaže údaj o ceně hovorů (je 
vyžadován kód PIN2).

Vynul. čas (3-5-2-4)
Stisknutím tlačítka C se vymaže údaj o délce hovorů.

Hovorné (3-5-3)

Měna (3-5-3-1)
Stiskněte tlačítko C a zadejte měnu pro výpočet ceny hovorů 
(je vyžadován kód PIN2).

Cena/jednot (3-5-3-2)
Stiskněte tlačítko C a zadejte jednotku pro výpočet ceny 
hovorů (je vyžadován kód PIN2).

Limit ceny (3-5-4)
Tato volba slouží k nastavení maximálního limitu ceny hovorů. Pokud 
bylo tohoto limitu dosaženo, sít’ odmítne všechny placené hovory.

Pokud je volba Limit ceny aktivována, na displeji bude během hovoru 
zobrazen zbývající kredit.

Tato volba má dvě možnosti nastavení:

Zapnuto: stisknutím tlačítka C funkci Limit ceny aktivujete (je 
vyžadován kód PIN2).

Vypnuto: stisknutím tlačítka C funkci Limit ceny deaktivujete.

Co je kód PIN2?
Kód PIN2 je bezpečnostní kód, který slouží zejména ke kontrole 
služeb s omezením, např. omezení ceny hovorů a pevné volby. Kód 
PIN2 dostanete od operátora sítě spolu se SIM kartou.
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Linka (3-6)

Pokud váš tarif zahrnuje službu používání dvou linek, můžete si vybrat, 
kterou linku chcete používat pro odchozí hovory. Příchozí hovory lze přijímat 
na obou linkách.

Po výběru této volby zvolte linku, kterou chcete používat a stisknutím 
tlačítka C ji potvrďte.

Na displeji bude v klidovém režimu zobrazena ikona zvolené linky (linka 
1  nebo linka 2 ).

Další hovor (3-7)
Telefon přijímá hlasové hovory, datové a faxové přenosy.

V závislosti na operátorovi sítě je někdy nutné na telefonu nastavit jednu z 
těchto voleb, aby byly hovory, data či faxy přijímány správně.

Tato nastavení se vztahují pouze na službu, která využívá jedno číslo (tj. 
hovory, datové a faxové přenosy využívají stejné telefonní číslo).

Podrobné údaje o těchto nastaveních vám poskytne operátor sítě.

Hlas (3-7-1)
Stisknutím tlačítka C se nastaví další volání jako hlasový hovor (toto 
nastavení je výchozí).

Data (3-7-2)
Stisknutím tlačítka C se nastaví další volání jako datový přenos.

Fax (3-7-3)
Stisknutím tlačítka C se nastaví další volání jako fax.

Pokud chcete po přijetí dat nebo faxu přijímat běžné hovory, je třeba toto 
nastavení změnit zpět na volbu “Hlas”.

Dostupnost této služby závisí na typu a nastavení SIM karty a na 
tom, zda je tato služba zahrnuta v daném tarifu.
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Nastavení (4)
V tomto menu lze upravit nastavení telefonu.

Nastavit WAP (4-1)
Pokud se chcete pomocí telefonu úspěšně připojit k mobilnímu Internetu, je 
třeba si služby WAP u operátora aktivovat a zkontrolovat, zde je přístup k 
nim správně nastaven.

Pro nastavení přístupu k mobilnímu Internetu zvolte volbu “Nastavení 
Proxy”.

Nastavení Proxy (4-1-1)
Telefon je vybaven třemi profily služby WAP pro snazší procházení 
stránek. Jeden z profilů lze nastavit na stránku operátora a ostatní na 
své firemní stránky. Profily potom lze přepínat, aniž by bylo nutné 
zasahovat do nastavení přístupu.

Chcete-li nastavit profily služby WAP, vyberte jeden z profilů (1-3) v 
položce Nastavení Proxy. Další dva profily lze nastavit stejným 
způsobem.

Profil 1
U každého ze tří profilů se zobrazí následující volby:
Aktivovat
Stisknutím tlačítka C se nastaví Profil 1 jako výchozí.
Data info V této položce menu lze nastavit pět voleb:

Tel. #. Toto číslo se bude volit pro přístup k síti Internet. Poskytne je 
operátor mobilní sítě nebo poskytovatel služeb sítě Internet. Zadejte 
toto číslo a stiskněte tlačítko C.

Uživatel. Vaše uživatelské jméno. Poskytne je operátor mobilní sítě 
nebo poskytovatel služeb sítě Internet. Zadejte toto jméno a stiskněte 
tlačítko C.

Heslo. Vaše heslo. Poskytne je operátor mobilní sítě nebo 
poskytovatel služeb sítě Internet. Zadejte toto heslo a stiskněte 
tlačítko C.

Před provedením nastavení položky Nastavení Proxy si 
prostudujte informace poskytnuté operátorem sítě. 
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Přen. rychl. Rychlost je nastavena na hodnotu 9600, což je standard 
pro přenos dat pomocí telefonů v sítích GSM.

Typ linky. Zvolte analogovou linku nebo připojení ISDN. Výchozí 
nastavení je ISDN.

Primár. data
Adresa IP brány, která umožňuje přístup k síti Internet. Zadejte 
adresu IP, kterou vám sdělí poskytovatel služeb sítě Internet. 
Adresa IP má formát 123.123.123.123. Po zadání adresy IP 
stiskněte tlačítko C.

Sekundární
Zadejte sekundární adresu IP, pokud je k dispozici. Sekundární 
adresa IP bude použita, pokud hlavní server během volby čísla 
neodpovídá.

Změň jméno profilu
Tato volba slouží ke změně jména profilu.

Časový limit (4-1-2)
Tato volba slouží k nastavení doby, po kterou bude telefon čekat před 
zavěšením, nezjistí-li žádnou činnost v síti Internet. Minimální doba: 
30 sekund; Maximální doba: 1000 sekund.

Vymaž pamět’ (4-1-3)
Pamět’ slouží k dočasnému uložení obsahu poslední zobrazené 
stránky. Volba Vymaž pamět’ slouží k vymazání veškerého obsahu 
paměti.

Podsvícení (4-2)
Tato volba umožňuje změnit úroveň podsvícení displeje.

Stiskněte tlačítko C a pomocí tlačítka S zvolte úroveň podsvícení. Dalším 
stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

Opak. vol. (4-3)
Opakování hovoru lze provést dvěma způsoby.

Autom. volba. Číslo se volí nepřetržitě.

Vyzvat. Před dalším vytočení čísla se požaduje potvrzení.

Vypnuto. Zruší se všechny režimy automatického opakování volání.

Režim pro automatické opakování volby čísla se zvolí tlačítkem S a 
tlačítkem C se volba potvrdí.
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Přijmout (4-4)
Příchozí hovory lze přijímat třemi způsoby.

Automaticky. Příchozí hovor bude automaticky přijat po prvním zazvonění. 
Tento režim má význam pouze v případě, že je k telefonu připojena 
přenosná sada hands-free.

Klávesy. Příchozí hovor lze přijmout stisknutím libovolného tlačítka.

Klávesou OK. Hovory lze přijmout stisknutím tlačítka C.

Požadovaný režim se zvolí tlačítkem S a tlačítkem C se volba potvrdí.

Zámek kláv. (4-5)
Pokud chcete předejít nahodilé volbě čísel (např. když máte telefon v tašce), 
klávesnici telefonu lze pomocí této volby zamknout.

Je-li klávesnice zamknuta, lze přijímat hovory stisknutím tlačítka C. 
Klávesnice se odemkne postupným stisknutím tlačítek C a *.

Jazyk (4-6)
Informace na displeji se mohou zobrazovat v různých jazycích.

Požadovaný jazyk se zvolí tlačítkem S. Stisknutím tlačítka C se volba 
potvrdí.

Čas. interval (4-7)
Pokud je tato volba aktivována, telefon během hovoru každou minutu pípne.

Možnosti nastavení jsou: “Zapnuto” a “Vypnuto”.

Vypnuto/Zapnuto (4-8)
Tato funkce umožňuje automatické zapnutí a vypnutí telefonu ve stanovený 
čas, což prodlužuje dobu provozu baterie.

VAROVÁNÍ: Funkci automatického zapnutí/vypnutí deaktivujte vždy, když 
cestujete letadlem nebo když se nacházíte v prostředí, kde je použití 
mobilních telefonů zakázáno.

Stiskněte tlačítko C a tlačítkem S vyberte jednu z následujících voleb:
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Lhůta aktivace (4-8-1)
Stiskněte tlačítko C a zadejte čas, kdy se má telefon automaticky 
zapnout.

K zadání hodin a minut (formát 24 hodin) použijte tlačítko S nebo 
tlačítka s čísly. Zadání potvrďte tlačítkem C.

Lhůta aktivace (4-8-2)
Stiskněte tlačítko C a zadejte čas, kdy se má telefon automaticky 
vypnout. K zadání hodin a minut (formát 24 hodin) použijte tlačítko S 
nebo tlačítka s čísly. Číslo vymažte tlačítkem X. Po dokončení 
stiskněte tlačítko C.

Vždy aktivovat (4-8-3)
Stisknete-li tlačítko C, telefon se bude zapínat a vypínat každý den 
v zadanou dobu, dokud tento režim nezměníte.

Jednou aktivovat (4-8-4)
Stisknete-li tlačítko C, telefon se v zadanou dobu jednou zapne a 
vypne. Telefon zůstane ve stavu odpovídajícím aktuálnímu nastavení.

Například: Nastavili jste zapnutí na 8:00, vypnutí na 22:00 a ve 12:00 
jste zvolili volbu Jednou aktivovat. Pokud necháte telefon zapnutý, 
telefon se vypne ve 22:00, znovu se zapne v 8:00 a zůstane zapnutý. 
Pokud jste volbu “Jednou aktivovat” zvolili v 6:00 a poté telefon 
vypnuli, telefon se v 8:00 zapne, ve 22:00 vypne a zůstane vypnutý, 
dokud jej znovu nezapnete. Jestliže jste volbu “Jednou aktivovat” 
zvolili v 6:00 a telefon zůstal zapnutý, zůstane zapnutý až do 22:00, 
kdy se vypne. Další den v 8:00 se zapne a zůstane zapnutý, dokud jej 
nevypnete.

Deaktivovat (4-8-5)
Stisknutím tlačítka C se deaktivují všechna nastavená zapnutí a 
vypnutí.
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Obnovit (4-9)
Obnoví všechna původní nastavení.

Po stisknutí tlačítka C se zobrazí výzva k zadání kódu telefonu (výchozí 
nastavení kódu telefonu je 1234). Zadejte kód telefonu a stiskněte tlačítko 
C. Dalším stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

Displej (4-10)
Pomocí této funkce lze vybrat jeden ze dvou různých šetřičů, který se bude 
zobrazovat na displeji.

Pokud zvolíte šetřič, může se pohotovostní doba telefonu zkrátit až o 10 %.

Po stisknutí tlačítka C vyberte tlačítkem S režim displeje:

Zapnuto (4-10-1)
Tento režim se aktivuje tlačítkem C. Na displeji se zobrazí informace 
o telefonu a síti (výchozí režim).

Šetřič obr. 1 (4-10-2)
Tlačítkem C se šetřič aktivuje. Pokud telefon v pohotovostním 
režimu nepřijímá příchozí hovor a klávesnice nebyla použita po dobu 
20 - 30 sekund, zobrazí se na displeji šetřič 1. Pokud telefon přijímá 
příchozí hovor nebo pokud se dotknete některé klávesy, displej se 
přepne do výchozího režimu.

Šetřič obr. 2 (4-10-3)
Tento režim se aktivuje tlačítkem C. Pokud telefon v pohotovostním 
režimu nepřijímá příchozí hovor a klávesnice nebyla použita po dobu 
20 - 30 sekund, zobrazí se na displeji šetřič 2. Pokud telefon přijímá 
příchozí hovor nebo pokud se dotknete některé klávesy, displej se 
přepne do výchozího režimu.

Při obnovení všech nastavení na původní hodnoty dojde k 
vymazání údajů v nastavení proxy, potřebných pro přístup k 
mobilnímu Internetu.
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Sít’ (5)
Při zapínání telefonu provede telefon výběr sítě automaticky. Sít’ 
lze vybrat také ručně. (tato funkce je závislá na síti a tarifu. Není 
dostupná ve všech oblastech.)

Autom. volba (5-1)
Pokud zvolíte tuto volbu, telefon provede nový výběr sítě. Stisknutím 
tlačítka C se volba potvrdí.

Manuálně (5-2)
Pokud zvolíte tuto volbu, zobrazí se seznam dostupných sítí. Sít’ se vybere 
tlačítkem S a výběr se potvrdí tlačítkem C.

Pásmo (5-3)
Telefon lze používat v sítích standardu GSM 900 nebo GSM 1800. Tato 
volba umožňuje vybrat sít’, do níž se telefon bude přihlašovat. Možnost 
volby pásma je závislá na operátorovi a tarifu, nemusí být dostupná ve 
všech oblastech.)

Autom. volba (5-3-1)
Pokud aktivujete tuto volbu, telefon automaticky po přihlášení 
detekuje typ sítě a vybere příslušné pásmo.

900 MHz (5-3-2)
Telefon se bude připojovat k síti standardu GSM 900.

Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.

1800 MHz (5-3-3)
Telefon se bude připojovat k síti standardu GSM 1800.

Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.
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Zabezpečení (6)
Funkce zabezpečení zabraňují tomu, aby telefon a SIM kartu používal 
nepovolaný uživatel.

Stav kódu (6-1)
Stav kódů:

PIN kód (6-1-1)
Tato volba slouží k nastavení kódu PIN.

Kód PIN slouží k ochraně SIM karty před zneužitím. Pokud je tato 
volba nastavena na “Zapnuto”, bude přístup ke kartě omezen při 
každém jejím vložení nebo při zapnutí telefonu.

Tato volba má dvě možnosti nastavení, “Zapnuto” a “Vypnuto”.

Tlačítkem S lze vybrat jednu z voleb a potvrdit ji tlačítkem C. Při 
změně stavu kódu PIN je třeba kód PIN zadat.

Kód telefonu (6-1-2)
Tato volba slouží k nastavení kódu telefonu. Kód telefonu slouží k 
ochraně telefonu před zneužitím. Kód telefonu je čtyřmístné číslo, 
které je výrobcem nastaveno na hodnotu 1234.

Tato volba má dvě možnosti nastavení, “Zapnuto” a “Vypnuto”.

Tlačítkem S lze vybrat jednu z voleb a potvrdit ji tlačítkem C. Při 
změně kódu telefonu je třeba zadat aktuální kód telefonu.

Změnit heslo (6-2)

Pokud karta SIM nepodporuje ochranu kódem PIN, tyto volby se 
nezobrazí.

Kód PIN pro SIM kartu získáte od operátora spolu se SIM kartou.

Kód PIN pro SIM kartu, kód PIN2 a kód sítě získáte od operátora 
sítě spolu se SIM kartou.
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PIN kód (6-2-1)
Tato volba slouží ke změně kódu PIN.

Pro změnu kódu PIN je třeba, aby volba “PIN kód” byla nastavena na 
“Zapnuto” (viz část PIN kód (6-1-1)); musí se také zadat starý kód 
PIN.

Poté se zobrazí výzva k zadání nového čtyřmístného kódu, kterým 
bude nahrazen starý kód PIN. Nový kód PIN je třeba pro potvrzení 
zadat ještě jednou.

PIN2 (6-2-2)
Tato volba slouží ke změně kódu PIN2. Pro změnu kódu PIN2 je třeba 
zadat starý kód PIN2.

Poté se zobrazí výzva k zadání nového čtyřmístného kódu, kterým 
bude nahrazen starý kód PIN2. Nový kód PIN2 je třeba pro potvrzení 
zadat ještě jednou.

Kód telefonu (6-2-3)
Tato volba slouží ke změně kódu telefonu. Ke změně kódu telefonu je 
třeba zadat starý kód telefonu. Poté se zobrazí výzva k zadání nového 
čtyřmístného kódu, kterým bude nahrazen starý kód telefonu. Nový 
kód telefonu je třeba pro potvrzení zadat ještě jednou.

Kód sítě (6-2-4)
Kód sítě lze změnit stejným způsobem, jako ostatní kódy (viz výše).

Pevná volba (6-3)

Tato funkce umožňuje omezit použití telefonu (zejména pro jiné uživatele) na 
definovanou skupinu telefonních čísel, případně na skupinu čísel zemí či 
národních směrových čísel.

Pokud je Pevná volba zapnuta, lze z telefonu volat pouze čísla uložená v 
seznamu Pevná volba.

• Dostupnost menu Pevná volba závisí na typu SIM karty.
• Pro použití této funkce je třeba znát kód PIN2.
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Zobrazit (6-3-1)
Tato volba umožňuje procházet čísla v seznamu Pevná volba.

Status (6-3-2)
Tato volba umožňuje nastavit pevnou volbu na “Zapnuto” nebo 
“Vypnuto”.

Stiskněte tlačítko C, zvolte možnost “Zapnuto” nebo “Vypnuto” a 
dalším stisknutím tlačítka C volbu potvrďte.

Upravit (6-3-3)
Pomocí této volby lze do seznamu Pevná volba přidávat položky 
nebo je měnit.

Po stisknutí tlačítka C se čísla zobrazí na displeji. Dalším stisknutím 
tlačítka C lze číslo přidat, upravit nebo odstranit.

Zámek SIM (6-4)
Pomocí této funkce lze zabránit použití telefonu s jinými kartami SIM.

Pokud je tato funkce zapnuta a v telefonu je vložena jiná karta SIM než při 
aktivaci funkce, pak se při zapnutí telefonu zobrazí výzva k zadání 
odblokovacího kódu.

Pokud je zadaný kód správný, telefon kartu SIM automaticky rozpozná. Při 
příštím zapnutí telefonu s touto nově rozpoznanou kartou SIM již nebude 
odblokovací kód vyžadován. Pokud je však zadaný kód nesprávný, na 
displeji se zobrazí hlášení “Vložte správnou SIM” a telefon se bude chovat, 
jako by žádná SIM karta nebyla vložena. Telefon dokáže rozeznat až tři 
různé SIM karty.

Tato volba obsahuje dvě nastavení:

Status (6-4-1)
Tato volba obsahuje dvě nastavení: “Zapnuto” a “Vypnuto”.

Zapnuto: stisknutím tlačítka C se funkce Zámek SIM aktivuje. 
Nejprve se však musí zadat odblokovací kód. Výchozí nastavení kódu 
je 00000000.

Vypnuto: stisknutím tlačítka C se funkce Zámek SIM deaktivuje. K 
deaktivaci funkce je třeba zadat odblokovací kód.
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Změnit kód (6-4-2)
Tato volba umožňuje změnit odblokovací kód.

Musíte zadat původní odblokovací kód.

Po zvolení této volby se zobrazí výzva k zadání původního 
odblokovacího kódu.

Zadejte původní odblokovací kód a nový odblokovací kód a zadání 
potvrďte stisknutím tlačítka C.

Zvonění (7)
Toto menu slouží k nastavení zvuků telefonu.

Hlasitost (7-1)
Tato volba slouží k nastavení hlasitosti zvonění příchozích hovorů.

Hlasitost zvonění se mění tlačítkem S. Počet čárek zobrazených vedle 
ikony zvonečku odpovídá hlasitosti zvonění. Stisknutím tlačítka C se volba 
potvrdí.

Typ zvonění (7-2)
Zvonění telefonu lze vybrat z:

• 5 zvonění,
• 13 melodií,
• 2 vibračních zvonění.

Požadovaný typ zvonění vyberte tlačítkem S. Stisknutím tlačítka C se 
volba potvrdí.

Tóny kláves (7-3)
Tato volba slouží k nastavení tónů kláves.

Tlačítkem S ji lze nastavit na “Zapnuto” nebo “Vypnuto”.

Stisknutím tlačítka C se volba potvrdí.
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Typ alarmu (7-4)
Pro alarm lze vybrat zvonění z:

• 5 zvonění,
• 13 melodií,
• 2 vibračních zvonění.

Požadovaný typ zvonění vyberte tlačítkem S. Stisknutím tlačítka C se 
volba potvrdí.

Nástroje (8)
Toto menu slouží k nastavení alarmu, času a zaznamenání 
poznámek o důležitých věcech.

Nastav alarm (8-1)
Tato volba obsahuje dvě nastavení: “Zapnuto” a “Vypnuto”.

Pokud zvolíte “Zapnuto”, zobrazí se výzva k zadání času. Čas alarmu se 
nastaví tlačítkem S nebo číselnými tlačítky. Stisknutím tlačítka C se volba 
potvrdí. Pokud zvolíte “Vypnuto”, funkce alarmu se deaktivuje.

Nastav Čas (8-2)
Tato volba slouží k nastavení času a data.

Tato volba obsahuje dvě nastavení: “Zapnuto” a “Vypnuto”.

Zapnuto: Tuto možnost zvolte k nastavení aktuálního data a času. K zadání 
data (den, měsíc, rok) použijte číselná tlačítka. Stisknutím tlačítka 
C se volba potvrdí. Čas nastavte pomocí tlačítka S nebo 
číselných tlačítek (hodiny, minuty, sekundy) a poté stiskněte 
tlačítko C. Pokud chcete některé číslo smazat, stiskněte tlačítko 
X.

Vypnuto: Deaktivuje zobrazení data a času.
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Kalendář (8-3)
Po zvolení této funkce se na displeji zobrazí kalendář. Aktuální datum bude 
zvýrazněno. Pokud ještě není nastaveno aktuální datum a čas, nastavte je 
pomocí volby Nastav Čas (8-2).

K přechodu na předchozí nebo následující měsíc použijte tlačítko pro 
nastavení hlasitosti a datum vyberte pomocí tlačítka S. Pokud je zvoleno 
datum, lze stisknutím tlačítka C zobrazit následující volby:

Zobrazit den (8-3-1)
Zobrazí záznamy pro zvolené datum. Po přečtení záznamů lze 
jednotlivé záznamy pomocí tlačítka C upravit, smazat nebo 
přesunout k jinému datu.

Nový záznam (8-3-2)
Po zvolení této volby lze zapsat nový záznam. Stisknutím tlačítka C 
se volba potvrdí. Pro tento záznam je třeba zadat také datum. Po 
dokončení se na displeji zobrazí hlášení “Nast. alarm?”. Pokud 
chcete aktivovat alarm, stiskněte tlačítko C a nastavte čas alarmu. 
Pokud alarm nastavit nechcete, uložte záznam stisknutím tlačítka P.

Smazat vše (8-3-3)
Záznamy vytvořené v kalendáři lze smazat.

Tato volba obsahuje dvě nastavení: “Po jednom” a “Vše”.

Pokud zvolíte volbu “Po jednom”, lze pomocí tlačítka S procházet a 
mazat jednotlivé záznamy. Zvolíte-li volbu “Vše”, lze smazat všechny 
záznamy. Na displeji se zobrazí hlášení “Smazat poznámky?”. 
Stisknutím tlačítka C se všechny záznamy vymažou.

Zobrazit vše (8-3-4)
Záznamy se zobrazí tlačítkem S. Po přečtení záznamu lze stisknout 
tlačítko C a záznam smazat, upravit nebo přesunout k jinému datu.

Zvolit Datum (8-3-5)
Tato volba slouží k zadání data záznamu, který si chcete přečíst.

Po skončení se na displeji zobrazí zadané datum. Tlačítkem C se 
zobrazí záznam uložený pro dané datum.
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Kalkulačka (8-4)
Tato funkce umožňuje provádět jednoduché výpočty pomocí tlačítek 
telefonu.

Chcete-li použít tuto funkci, stiskněte C a v horním levém rohu displeje se 
objeví kurzor.

Funkce kalkulačky

Následující tabulka definuje tlačítka a jejich funkce při použití kalkulačky.

Chcete-li např. vypočítat následující vzorec:

123 x (456+34) / 4 -2

Stiskněte 123* (třikrát) # (dvakrát)
456*34# (třikrát) * (čtyřikrát) 4* (dvakrát) 2.

Výsledek lze zobrazit stisknutím C.

Tlačítko Operace Funkce

C Zobrazit výsledek

X Vymazat číslo

S Přesunout kurzor

*

Jedno stisknutí + Sčítání

Dvě stisknutí - Odčítání

Tři stisknutí * Násobení

Čtyři stisknutí / Dělení

# Jedno stisknutí . Vložit desetinnou čárku

Dvě stisknutí ( Vložit levou závorku

Tři stisknutí ) Vložit pravou závorku

P Zrušit
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Menu SIM (8-5) (v závislosti na síti a tarifu)
Tuto funkci poskytuje operátor sítě. V závislosti na vaší SIM kartě a 
poskytovaných službách najdete v tomto adresáři několik doplňkových 
možností. Pokud však SIM karta a operátor sítě tuto službu nenabízejí, tato 
položka se na displeji nezobrazí. Další podrobnosti vám sdělí operátor sítě.

Quick Access (8-6)
Tato možnost umožňuje vlastní úpravy menu Quick Access.

V menu Quick Access lze stisknutím C zobrazit konfigurační menu 26 
nastavených položek - tyto možnosti lze přidat do menu Quick Access.

Č. Možnosti Funkce

1 Internet
Přístup na Internet pomocí telefonního mikroprohlížeče. 
Pořadí položek hlavního menu je následující: 
Funkce volání-Internet.

2 Přidat na SIM Přidá nové položky seznamu do paměti SIM karty.

3 Nová zpráva Přístup k psaní zpráv. Pořadí položek hlavního menu je 
následující: Zprávy-Nová zpráva.

4 Zmeškané 
hovory

Zobrazit, volat nebo uložit a odeslat nebo uložit posledních 
10 zmeškaných hovorů. Pořadí položek hlavního menu je 
následující: Seznam-Poslední hovor-Zmeškané

5 Kalendář
Otevření kalendáře. Po vybrání se objeví kalendář 
zobrazující aktuální měsíc a den. Pořadí položek hlavního 
menu je následující: Nástroje-Kalendář. 

6 Nastav alarm Nastavení funkce alarmu. Pořadí položek hlavního menu je 
následující: Nástroje-Nastav alarm.

7 Přijaté SMS
Přístup k přijatým SMS pro čtení libovolných zpráv SMS 
Pořadí položek hlavního menu je následující: Zprávy-
Přijaté SMS.

8 Vibrace Zap/Vyp

Zapnutí nebo vypnutí vibračního zvonění. Lze přepnout 
mezi vibračním režimem a režimem vyzvánění, který byl 
předtím nastaven. Pořadí položek hlavního menu je 
následující: Zvonění-Typ zvonění.

9 Přesměr.hlas. 
On/Off

Aktivovat/deaktivovat/zkontrolovat funkci Přesměr. hlas.. 
Pořadí položek hlavního menu je následující: Funkce 
volání-Přesměrování-Hlasové. 

10 Vzor.zprávy
Přístup k seznamu Vzor.zprávy pro odeslání předem 
uložené zprávy. Pořadí položek hlavního menu je 
následující: Zprávy-Vybrat vzor.zprávu

11 Hlasitost Najděte Hlasitost v menu Zvonění, kde se nastavuje 
hlasitost.
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12 Délka posl. 
hovoru

Zobrazit délku posledního hovoru. Pořadí položek hlavního 
menu je následující: Funkce volání-Info/hovory-Poslední 
hovor-Délka.

13 Odchozí Otevře seznam odchozích zpráv SMS. Pořadí položek 
hlavního menu je následující: Zprávy-Odchozí.

14 Hlas a fax

Nastavte příští hovor jako hovor následovaný faxovým 
přenosem. Toto nastavení je platné pouze pro jeden hovor. 
Po ukončení hovoru se nastavení automaticky vrátí k příjmu 
hovorů.

15 Přepnout linky 
1/2

Přepnutí mezi linkou 1 a linkou 2. Pořadí položek hlavního 
menu je následující: Funkce volání-Linka. 

16 Přepnout pamět’
Výběr použití paměti SIM karty nebo telefonní paměti. 
Pořadí položek hlavního menu je následující: Seznam-
Pamět’.

17 Poslední volané 
číslo

Zobrazení, hovor nebo uložení posledních 10 volaných 
čísel. Pořadí položek hlavního menu je následující: 
Seznam-Poslední hovor-Volaný

18 Cena posl. 
hovoru

Zobrazení poplatku za poslední uskutečněný hovor. Pořadí 
položek hlavního menu je následující: Funkce volání-Info/
hovory-Poslední hovor-Cena (v závislosti na síti a tarifu). 

19 Přijaté hovory
Zobrazení, hovor nebo uložení posledních 10 přijatých 
hovorů. Pořadí položek hlavního menu je následující: 
Seznam-Posl. hovor-Přijatý. 

20 Menu SIM
Přístup k menu sady nástrojů SIM. Pořadí položek hlavního 
menu je následující: Nástroje-Menu SIM (v závislosti na síti 
a tarifu).

21 Hledat jméno Hledat číslo podle jména v seznamu. Pořadí položek 
hlavního menu je následující: Seznam-Vyhledat.

22 Přidat do 
telefonu Přidat nové položky do seznamu v telefonní paměti.

23 Hlas.schrán. Přímé volání čísla hlasové schránky. Pořadí položek 
hlavního menu je následující: Zprávy-Hlas.schrán.

24 Ztlumení zap/
vyp Zapnutí a vypnutí mikrofonu během hovoru. 

25 Změnit pásmo Výběr pásma pro spojení (v závislosti na síti a tarifu). Pořadí 
položek hlavního menu je následující: Sít’-Pásmo.

26 Podsvícení Umožňuje upravit osvětlení displeje. Pořadí položek 
hlavního menu je následující: Nastavení-Podsvícení.

Č. Možnosti Funkce

T205 cs.book  Page 68  Tuesday, April 3, 2001  12:04 PM



69 Česky

Úprava menu Quick Access
Funkce menu Quick Access lze upravit přesně podle vlastních požadavků.

Chcete-li upravit menu podle vlastních požadavků, postupujte takto:

Jakmile se objeví menu konfigurace, pomocí klávesyS projděte seznam a 
vyhledejte funkci, kterou chcete uložit do menu Quick Access. Funkci 
vyberte stisknutím C. Budete požádani o označení pozice vybrané položky 
v menu Quick Access. Zadejte číslo pozice (1-9) a potvrďte stisknutím C. 
“Zobrazí se Nastavení uloženo” potvrzující, že funkce byla uložena.

 

1. Menu Quick Access má devět možností.
2. Položky, které jsou již uvedeny v seznamu menu Quick 

Access, jsou označeny číslem pozice.
3. Kteroukoli z devíti možností menu Quick Access lze nahradit 

jinou původní položkou uvedenou v menu konfigurace.
4. Původní položku lze přiřadit více pozicím v menu Quick 

Access.
5. Chcete-li vybrat některou z prvních 9 původních položek v 

menu konfigurace, stiskněte odpovídající tlačítko.

Menu konfigurace lze otevřít také přímo v pohotovostním režimu. 
Chcete-li menu konfigurace otevřít přímo v pohotovostním režimu, 
přidržte klávesu X.
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Řešení potíží
Nelze zapnout 
telefon

Zkontrolujte baterii. Je nabitá, správně nainstalovaná a jsou 
kontakty čisté a suché? Viz Důležité informace o bateriích.

Nedá se volat • Zkontrolujte indikátor kvality signálu na displeji. Je-li signál 
slabý, přesuňte se do otevřeného prostoru; v budově přejděte 
blíže k oknu.

• Zkontrolujte mapu pokrytí svého operátora.
• Zkontrolujte nastavení Blok. hovorů a Přesměrování.
• Zkontrolujte nastavení sítě. Zkuste manuální volbu.
• Zkontrolujte nastavení Blok. hovorů.
• Byla vložena nová SIM karta? Zkontrolujte, zda nebyla uložena 

nová omezení.
• Byl vyčerpán kredit hovorného? Viz Limit ceny (3-5-4).
• Aktivovali jste funkci pevné volby. Zrušte funkci pevné volby.

Baterie se vybíjí 
rychleji, než je 
obvyklé.

• Nacházíte se v oblasti proměnlivého pokrytí? Nároky na baterii 
jsou vyšší.

• Je baterie nová? Nová baterie potřebuje k dosažení obvyklého 
výkonu dva až tři cykly nabití a vybití. Viz Nabíjení nové baterie.

• Je baterie stará? Výkon baterie po několika letech užívání klesá. 
Vyměňte baterii.

• Používáte baterii za extrémních teplot? Výkon baterie se v 
extrémně vysokých nebo nízkých teplotách výrazně snižuje.

SIM karta 
nefunguje

• Je karta správně vložená? Viz Zasunování a vyjímání SIM 
karty.

• Je zlatý chip viditelně poškozený nebo poškrábaný? Vrat’te 
kartu operátorovi.

• Zkontrolujte kontakty SIM karty. Jsou-li znečištěné, vyčistěte je 
antistatickým hadříkem.

Nelze přijímat 
hovory

• Zkontrolujte indikátor kvality signálu na displeji. Je-li signál 
slabý, přesuňte se do otevřeného prostoru; v budově přejděte 
blíže k oknu.

• Zkontrolujte nastavení Přesměrování a Blok.hovorů.

Telefon nelze 
odblokovat

• Vložili jste SIM kartu? Zadejte nový kód PIN. Viz PIN 
kód (6-1-1).

• Zapomněli jste kód telefonu? Výchozí kód telefonu je 1234.

Váš kód PIN je 
zablokován

• Zadejte odblokovací kód PIN (číslo PUK) dodané k SIM kartě.
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Baterie se 
nenabíjí

• Zkontrolujte nabíječku. Je správně zapojená? Jsou kontakty 
čisté a suché? Viz Baterie.

• Zkontrolujte teplotu baterie. Je-li horká, nechejte ji před dalším 
nabíjením vychladnout.

• Je baterie stará? Výkon baterie po několika letech užívání klesá. 
Vyměňte baterii.

• Používáte originální baterii Motorola? Nabíječka možná 
nekomunikuje s vaší baterií. Viz Baterie.

Nelze používat 
určité funkce

• Některé funkce závisí na síti a tarifu. Spojte se s operátorem 
sítě.
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