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+ Stisknìte jednou pro napsání velkého písmena. Stisknìte dvakrát 
pro psaní pouze velkÓmi písmeny, stisknìte opìt dvakrát, chcete-li 
ukonèit psaní velkÓmi písmeny.

] Smart button. SlouÈí k p¥ijímání hovorù, telefonování a ukonèování 
hovorù. Stisknìte pro pouÈívání Telefonního seznamu a vyvolání 
èísla pomocí Hlasového záznamu.

} Nachází se na vnìjÁí stranì komunikátoru. Stisknìte pro p¥ijímání a 
ukonèování hovorù.

& Stisknìte pro nahrávání HlasovÓch poznámek voice note, znovu 
stisknìte pro ukonèení nahrávání.

Posílání zpráv SMS
1. Stisknìte ., napiÁte  zprávu, stisknìte (.
2. Zadejte telefonní èíslo nebo zvolte èíslo z telefonního seznamu; 

postupujte podle pokynù, které zobrazí osobní komunikátor.
3. KdyÈ se zobrazí telefonní èíslo, stisknìte (.

Osobní komunikátor Motorola v100
StruènÓ p¥ehled

Ovládací tlaèítka
, Stisknìte a podrÈte pro zapnutí a vypnutí p¥ístroje.
( P¥ijímání a ukonèování hovorù, nastavování nebo volby z menu.
) Odmítnutí nebo zruÁení hovoru, nastavování, volby z menu, návrat 

na p¥edcházející zobrazení na displeji. V textovém reÈimu vymazání 
posledního napsaného znaku.

$ Stisknìte pro pouÈívání Rychlého p¥ístupu Quick Access.
! P¥etáèení obsahu zpráv a textù, zvyÁování a sniÈování hlasitosti.
# Stisknìte pro p¥eètení zprávy.
. Stisknìte pro napsání zprávy.
M PouÈijte pro zadávání èísel 1 aÈ 9. Stisknìte jednou pro jednu èíslici, 

dvakrát pro zadání více èíslic. Stisknìte dvakrát, chcete-li ukonèit 
zadávání èísel.
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Mobilní p¥ístup na Internet
V prùbìhu mobilního p¥ístupu na Internet se funkce tlaèítek % a ( 
mìní. Pro p¥ístup k volbì, která je zobrazena na pravé dolní stranì vaÁeho 
displeje, stisknìte (. Pro p¥ístup k volbì, která je zobrazena uprost¥ed 
dolní strany displeje, stisknìte %. Pro návrat k p¥edchozímu zobrazení 
na displeji stisknìte ).

Telefonování
Poznámka: Pro nastavení hlasitosti pouÈijte náhlavní soupravu sluchátka 
a mikrofonu a tlaèítko !. Stisknìte ] pro p¥ístup do Telefonního 
seznamu,  zvolte èíslo a stisknìte ( nebo pouÈijte HlasovÓ záznam.
Poznámka: Stisknìte a ihned uvolnìte tlaèítko ) pro vymazání 
posledního napsaného znaku, stisknìte a podrÈte ) pro vymazání více 
znakù.

Ukonèení hovoru
Stisknìte tlaèítko ( nebo ).

P¥ijetí hovoru
Poznámka: Pro nastavení hlasitosti pouÈijte náhlavní soupravu sluchátka 
a mikrofonu a tlaèítko !. Pro p¥ijetí hovoru stisknìte tlaèítko (.

Poznámka: Pokud je osobní komunikátor umístìn v pouzd¥e, stisknìte 
tlaèítko } pro p¥ijetí hovoru a ukonèení hovoru.

Karta SIM a instalace baterie
1. Sejmìte kryt prostoru pro baterii.
2. Vsuòte kartu SIM do prohlubnì tak, aby se zá¥ez na kartì kryl se 

zá¥ezem v prohlubni.
3. Srovnejte polohu kontaktù baterie s kontakty v prostoru pro baterii a 

zatlaète ji smìrem dolù ke kontaktùm, aÈ baterie zapadne na místo.
4. Nasaïte kryt prostoru pro baterii.
Poznámka: Pokud karta SIM není vloÈena správnì, na displeji se zobrazí 
pokyn ƒZkontrolovat kartu≈. Vyjmìte kartu SIM a znovu ji nainstalujte. 
Pokud karta nefunguje, kontaktujte provozovatele sítì.

Nabíjení baterie:
Baterii nabíjíte vsunutím koncovky adaptéru do vstupu osobního 
komunikátoru a p¥ipojením adaptéru k sí∂tové zásuvce.
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Blahop¥ejeme vám! Jste nyní hrdým majitelem osobního komunikátoru 
Motorola v100. VáÁ novÓ komunikátor kombinuje vyspìlé funkce 
telefonování a zasílání zpráv v malém p¥ístroji, kterÓ se vyznaèuje 
moderním stylem, snadností pouÈívání, a díky svému pouzdru je i sluÁivÓm 
módním doplòkem.

NovÓ osobní komunikátor nabízí nové a zajímavé zpùsoby udrÈování 
kontaktu s rodinou, p¥áteli a známÓmi. Staèí peèlivì prostudovat tento 
návod k pouÈití a mùÈete zaèít svùj novÓ osobní komunikátor okamÈitì 
pouÈívat.

Souèástí tohoto návodu je oddìlitelná karta se struènÓmi instrukcemi.

Ovládací prvky p¥izpùsobitelné vaÁim osobním pot¥ebám
Svùj osobní komunikátor si mùÈete nastavit tak, abyste mìli rychlÓ p¥ístup k dùleÈitÓm 
zprávám, telefonním èíslùm a funkcím. JedinÓm stiskem tlaèítka mùÈete odpovídat na hovory 
dokonce i tehdy, kdyÈ je kryt vaÁeho komunikátoru zav¥en. P¥i bìÈnÓch úkonech vám osobní 
komunikátor také poskytne nabídky dalÁích pokynù a instrukce, pomocí nichÈ lze provádìt 
dalÁí kroky nebo potvrdit volby.
• Do menu RychlÓ p¥ístup Quick Access mùÈete p¥idat devìt nejèastìji pouÈívanÓch 

funkcí, a tím k nim získat p¥ístup pomocí pouhÓch nìkolika stiskù tlaèítka.
• Pomocí funkce hlasovÓch poznámek voice note mùÈete nahrát své vlastní poznámky 

nebo èásti telefonickÓch hovorù. Tak mùÈete pohodlnì zaznamenat nap¥íklad cestovní 
pokyny nebo zprávy, zvláÁtì pokud zrovna nemáte po ruce papír a pero. (Upozornìní: 
PouÈívání této funkce mùÈe v nìkterÓch zemích podléhat zákonnÓm p¥edpisùm, které se 
tÓkají ochrany soukromí p¥i telefonickÓch hovorech.) 2
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• Hlasové záznamy vám umoÈní p¥idat hlasem aktivované pokyny pro volání adresátù, 
jejichÈ èísla jsou uloÈena v seznamu telefonu. MùÈete také p¥idat hlasové záznamy pro 
volbu pokynù Rychlého p¥ístupu Quick Access.

• Tlaèítkem ] lze rychle zobrazit poloÈky vaÁeho seznamu. Staèí pouze jedno stisknutí a 
hotovo!

• Pokud chcete snadno a rychle odpovìdìt na hovor a máte zrovna svùj osobní 
komunikátor zav¥enÓ nebo zasunutÓ do pouzdra, stisknìte tlaèítko } nacházející se na 
venkovní stranì komunikátoru.

• Funkce VibraCall® osobního komunikátoru vás pomocí vibrací upozorní na nové zprávy 
nebo hovory v okamÈiku, kdy nechcete vyruÁovat své okolí nebo jste v hluèném 
prost¥edí.

SvÓm osobním pot¥ebám p¥izpùsobíte menu volbou tìch funkcí, které chcete mít pohotovì k 
dispozici. Ménì pouÈívané funkce mùÈete umístit mimo p¥ímÓ dosah. Více informací je 
uvedeno na str. 62 v oddíle ƒRozÁí¥ená menu≈.

MOTOROLA, stylizované logo M a jiné obchodní známky oznaèené jako takové v tomto textu jsou obchodními 
známkami firmy Motorola, Inc.

® Reg. U.S.Pat. & Tm. Off.

VeÁkerá ostatní jména vÓrobkù a sluÈeb jsou vlastnictvím jejich majitelù.

© 2000 Motorola, Inc. VÁechna práva vyhrazena. 
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Bezpeènostní a vÁeobecné informace

Tyto informace jsou dùleÈité pro bezpeènÓ a úèinnÓ provoz
P¥eètìte si je p¥edtím, neÈ zaènete osobní komunikátor pouÈívat

Informace obsaÈené v tomto dokumentu nahrazují vÁeobecné bezpeènostní informace 
obsaÈené v návodech k pouÈití, které byly publikovány v období p¥ed èervnem 2000. Informace 
tÓkající se pouÈívání rádiovÓch za¥ízení v nebezpeèném prost¥edí naleznete v Dodatku k 
návodu o vzájemnÓch schváleních za¥ízení vÓrobních podnikù nebo v InstruktáÈní kartì, která je 
dodávána s tìmi modely za¥ízení, jejichÈ vybavení umoÈòuje pouÈívání takového rádiového 
spojení.

Provozní charakteristiky rádiovÓch frekvencí
Osobní komunikátor je vysílaèem a p¥ijímaèem rádiového signálu. Je-li zapojen, p¥ijímá a vysílá 
vysokofrekvenèní signál. Osobní komunikátor pracuje na frekvencích 900 MHz a 1800 MHz a 
pouÈívá technologii digitální modulace signálu.
KdyÈ pouÈíváte svùj osobní komunikátor, systém p¥enáÁející hovor ovládá úroveò vÓkonu, kterÓ 
komunikátor pouÈívá pro vysílání. flroveò vÓstupního vÓkonu se mùÈe pohybovat typicky v 
rozmezí od 0,063 wattu aÈ po 1,58 wattu.

Vystavení vysokofrekvenènímu vlnìní
Osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby vyhovoval níÈe uvedenÓm národním a 
mezinárodním standardùm a smìrnicím tÓkajícím se vystavení lidského organismu 
vysokofrekvenèní elektromagnetické energii:
• Federální komise SpojenÓch státù pro komunikace, Sbírka federálních p¥edpisù; 47 CFR, 

oddíl 2, pododdíl J
• AmerickÓ národní ústav pro standardy (ANSI)/flstav elektrického a elektronického 

inÈenÓrství (IEEE) C95. 1-1992
6
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• flstav elektrického a elektronického inÈenÓrství (IEEE) C95. 1- Vydání 1999
• Národní rada SpojenÓch státù pro ochranu p¥ed radiací a mì¥ení (NCRP), Zpráva 86, 1986
• Mezinárodní komise pro ochranu p¥ed neionizující radiací (ICNIRP) 1998
• Komise Velké Británie pro radiologickou ochranu 1995
• Bezpeènostní ¥ád è. 6 Ministerstva zdravotnictví (Kanada) Limity vystavení lidského 

organismu elektromagnetickÓm polím v pásmu rádiovÓch frekvencí v rozmezí od 3 kHz do 
300 GHz, 1999

• Standard 1999 pro radiokomunikace (Elektromagnetické vyza¥ování - vystavení lidského 
organismu) Australské rady pro radiokomunikace (vztahující se pouze na bezdrátové 
telefony)

K zajiÁtìní optimálního vÓkonu a zabezpeèení toho, Èe vystavení lidského organismu 
vysokofrekvenèní elektromagnetické energii bude ve shodì s p¥edpisy stanovenÓmi ve vÓÁe 
uvedenÓch standardech, jednejte vÈdy v souladu s následujícími pokyny:

Provoz mobilního osobního komunikátoru a vystavení elektromagnetické energii

Péèe o anténu

PouÈívejte vÓhradnì anténu dodanou s p¥ístrojem anebo schválenou náhradní anténu. UÈitím 
neschválené nebo upravené antény nebo p¥ídavnÓch za¥ízení mùÈe dojít k poÁkození osobního 
komunikátoru, p¥íp. poruÁení p¥edpisù Federální komise pro komunikace (FCC).
Pokud je osobní komunikátor v reÈimu ƒZapnuto≈, NEDOTÌKEJTE SE antény. DotÓkání se 
antény ovlivòuje kvalitu p¥enosu signálu a mùÈe zpùsobit, Èe osobní komunikátor bude 
pracovat na vyÁÁí úrovni vÓkonu, neÈ je zapot¥ebí.

PouÈívání telefonu 

Osobní komunikátor je sestrojen pro pouÈívání s náhlavní soupravou mikrofonu a sluchátka pro 
hovor a poslech. P¥ístroj lze také uloÈit do pouzdra, které lze p¥ipnout na opasek, do kapsy, na 
kabelku èi podobnÓ odìvní doplnìk a pouÈívat ho s náhlavní soupravou.

7
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PouÈívání p¥ístroje noÁeného na tìle
Abyste vyhovìli p¥edpisùm FCC pro vystavení lidského organismu vysokofrekvenènímu 
signálu, pouÈívejte osobní komunikátor (pokud je p¥i vysílání umístìn na vaÁem tìle) vÈdy 
vÓhradnì s upevòovacím klipem, drÈákem, pouzdrem, schránkou nebo úchytnÓm popruhem 
schválenÓm firmou Motorola. PouÈívání p¥ísluÁenství, které nebylo firmou Motorola schváleno, 
mùÈe zpùsobit p¥ekroèení limitù FCC pro vystavení organismu vysokofrekvenènímu signálu. 
Pokud nepouÈíváte p¥ísluÁenství pro noÁení p¥ístroje na tìle, ujistìte se, Èe se anténa p¥i 
vysílání nachází ve vzdálenosti nejménì 2,5 cm od tìla.

Schválené p¥ísluÁenství
Seznam p¥ísluÁenství schváleného firmou Motorola naleznete v p¥ísluÁné èásti tohoto návodu k 
pouÈití.

Elektromagnetické ruÁení/Sluèitelnost

Témì¥ kaÈdé elektronické za¥ízení, pokud není p¥ísluÁnÓm zpùsobem odstínìno, 
konstruováno èi jinak zabezpeèeno pro dosaÈení elektromagnetické sluèitelnosti, je 
ovlivnitelné elektromagnetickÓm ruÁením.

Budovy a za¥ízení
K zamezení elektromagnetického ruÁení a/nebo konfliktù sluèitelnosti funkce elektronickÓch 
p¥ístrojù vypnìte osobní komunikátor v kaÈdé budovì a za¥ízení, kde vás k tomu vyzvou 
p¥ísluÁná varování èi upozornìní. Nemocnice a jiná zdravotnická za¥ízení mohou pouÈívat 
p¥ístrojové vybavení, které je na vyza¥ovanou energii z vnìjÁích zdrojù vysokofrekvenèního 
signálu citlivé.

Letadla
Pokud jste k tomu byli vyzváni, vypnìte svùj osobní komunikátor na palubì letadla. PouÈívání 
osobního komunikátoru musí bÓt v souladu s p¥ísluÁnÓmi pravidly, s nimiÈ vás seznámí 
posádka letadla. 8
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Léka¥ské p¥ístroje

Kardiostimulátory

Asociace vÓrobcù za¥ízení pro zdravotnictví doporuèuje u mobilních bezdrátovÓch telefonù 
zachovávat minimální vzdálenost 15 centimetrù od kardiostimulátorù. Tato doporuèení jsou 
ve shodì s vÓsledky nezávislého vÓzkumu a na nich zaloÈenÓmi doporuèeními firmy 
Wireless Technology Research (VÓzkum bezdrátové technologie).

Osoby pouÈívající kardiostimulátory by mìly zachovávat následující doporuèení:
• Pokud je osobní komunikátor v reÈimu ZAPNUTO, udrÈujte VËDY mezi komunikátorem a 

kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15 centimetrù.
• Nenoste osobní komunikátor v náprsních kapsách.
• P¥ikládejte osobní komunikátor k uchu na opaèné stranì, neÈ máte umístìnÓ stimulátor, 

aby se minimalizovalo elektromagnetické ruÁení.
• Vyvstane-li jakékoliv podez¥ení, Èe dochází k elektromagnetickému ruÁení funkce 

kardiostimulátoru, osobní komunikátor IHNED VYPN¤TE.

Naslouchadla

Nìkteré digitální bezdrátové telefony mohou ruÁit i funkci urèitÓch typù naslouchadel. 
Pokud dochází k ruÁení, doporuèujeme obrátit se na vÓrobce naslouchadla a poradit se s 
ním o moÈnosti pouÈívání alternativního p¥ístroje.
Jiné zdravotnická technika

Pokud pouÈíváte jakékoli jiné zdravotnické pomùcky a p¥ístroje, poraïte se s jejich 
vÓrobcem o tom, zda jsou vhodnÓm zpùsobem odstínìny proti pùsobení 
vysokofrekvenènímu signálu. P¥i získávání tìchto informací vám mùÈe pomoci i praktickÓ 
léka¥.
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Bezpeènost p¥i pouÈívání komunikátoru

PouÈití p¥i ¥ízení motorovÓch vozidel
Seznamte se s p¥ísluÁnÓmi zákony a jinÓmi právními p¥edpisy, které se ve vaÁí zemi èi oblasti 
tÓkají pouÈívání telefonù p¥i ¥ízení motorovÓch vozidel. VÈdy se tìmito p¥edpisy ¥iïte.

PouÈíváte-li osobní komunikátor p¥i ¥ízení motorového vozidla:

• Vìnujte veÁkerou svoji pozornost ¥ízení a dopravní situaci.
• Pokud je k dispozici, pouÈívejte vÈdy za¥ízení pro ovládání telefonu bez pouÈití rukou.
• Pokud to vyÈadují okolnosti silnièního provozu, vÈdy p¥ed pouÈitím komunikátoru nebo 

p¥ijetím hovoru na vhodném místì zastavte a zaparkujte své vozidlo.

Upozornìní na rizika p¥i pouÈívání osobního komunikátoru

PouÈívání ve vozidlech vybavenÓch airbagy
Nikdy nepouÈívejte osobní komunikátor v blízkosti airbagu nebo v prostoru, do nìjÈ mùÈe 
airbag v p¥ípadì nehody expandovat. Airbagy vyvíjejí p¥i expanzi znaènou energii. Pokud se 
osobní komunikátor nachází v prostoru airbagu v okamÈiku, kdy dojde k jeho expanzi, mùÈe bÓt 
p¥ístroj s velkou energií vymrÁtìn a zpùsobit cestujícím ve vozidle váÈná zranìní.

Oblasti s nebezpeèím vÓbuchu
Není-li osobní komunikátor oznaèen zvláÁtním oznaèením ƒBezpeènÓ ve ztíÈenÓch provozních 
podmínkách≈ (nap¥íklad osvìdèení Factory Mutual, CSA, nebo UL Approved), vypnìte jej p¥ed 
vstupem do prostoru, jehoÈ atmosféra mùÈe hrozit nebezpeèím vÓbuchu. V takovém prost¥edí 
rovnìÈ nevyjímejte z p¥ístroje baterie, nevkládejte do nìj nové baterie, ani baterie nenabíjejte. 
Elektrické jiskry mohou zpùsobit v prost¥edí s nebezpeèím vÓbuchu explozi nebo poÈár, jeÈ 
mohou zpùsobit váÈné tìlesné poranìní nebo smrt.

10
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DùleÈité upozornìní: Mezi vÓÁe uvedené prostory s nebezpeèím vÓbuchu pat¥í i prostory, kde 
se provádí manipulace s pohonnÓmi hmotami, podpalubí lodí, za¥ízení pro skladování a 
p¥epravu paliv a chemickÓch látek, prostory, jejichÈ atmosféra obsahuje chemické látky nebo 
rozptÓlené èástice jako je nap¥. obilnÓ, kovovÓ èi jinÓ prach a vÁechna dalÁí místa, kde byste za 
normálních okolností byli upozornìni, abyste vypnuli motor svého vozidla. Prostory s 
nebezpeèím vÓbuchu bÓvají èasto - nikoli vÁak vÈdy - oznaèeny p¥ísluÁnÓmi vÓstrahami.

RozbuÁky a prostory, v nichÈ jsou pouÈívány vÓbuÁniny

K zamezení moÈného p¥enosu ruÁivÓch signálù v prostorách provádìní trhacích prací s 
pouÈitím vÓbuÁnin vypnìte svùj osobní komunikátor, nacházíte-li se v blízkosti elektrickÓch 
rozbuÁek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru oznaèeném nápisem ƒVypnìte 
vysílaèku≈. Uposlechnìte vÁechna vÓstraÈná znamení a pokyny.

Bezpeènost p¥i pouÈívání komunikátoru

Antény

DoÁlo-li k poÁkození antény osobního komunikátoru, nepouÈívejte jej. Pokud se poÁkozená 
anténa dostane do styku s vaÁí pokoÈkou, mùÈe dojít k lehké popáleninì.

Baterie

Pokud se obnaÈenÓch kontaktù baterie dotknou vodivé materiály, jako jsou osobní Áperky, 
klíèe, nebo kovové ¥etízky, mohou baterie zpùsobit vìcnou Ákodu a/nebo tìlesné poranìní, 
nap¥. popáleninu. Vodivé materiály mohou zpùsobit uzav¥ení elektrického okruhu (zkrat) a 
dosáhnout pomìrnì vysoké teploty. Zacházení s nabitou baterií vìnujte proto náleÈitou 
pozornost, zvláÁtì pokud ji umístíte do kapsy, kabelky, nebo schránky, kde se mohou nacházet 
kovové p¥edmìty.

11
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ProhláÁení o souladu s P¥edpisy Evropské unie.

Tento vÓrobek odpovídá poÈadavkùm p¥ísluÁnÓch p¥edpisù Rady Evropské 
unie. ProhláÁení o souladu s tìmito p¥edpisy se nacházejí na níÈe uvedené 
adrese:

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

SCHV’LENO pro p¥ipojení k 
telekomunikaèním systémùm 
specifikovanÓm v návodu k pouÈití za 
podmínek v tomto návodu vÓslovnì 
uvedenÓch.

 S/1357/4/V/503894
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Uvedení do provozu

Instalace karty SIM a baterie

P¥ed tím, neÈ budete moci zasílat èi p¥ijímat zprávy nebo hovory, musíte nainstalovat kartu 
SIM (Subscriber Identity Modul - Modul totoÈnosti uÈivatele) a baterii. Karta SIM, která vám 
byla poskytnuta provozovatelem sítì, obsahuje èíslo osobního komunikátoru, podrobné 
informace o poskytovanÓch sluÈbách a pamì∂t pro ukládání èísel a zpráv.

Poznámka:  V rámci nìkterÓch sítí je moÈno provádìt tísòová volání i bez karty SIM.

Poznámka:  ProtoÈe karta SIM mùÈe bÓt pouÈita v kterémkoli jiném osobním komunikátoru, 
p¥ièemÈ poplatek za hovor bude p¥ipoèten na váÁ úèet, uchovávejte kartu na bezpeèném 
místì. Kartu neohÓbejte, zabraòte jejímu poÁkrábání, vystavení úèinku vÓboje statické 
elekt¥iny a kontaktu s vodou.
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Instalace karty SIM a baterie

1. Sejmìte kryt prostoru pro baterii.

2. Vsuòte kartu SIM do prohlubnì tak, 
aby se zá¥ez na kartì kryl se 
zá¥ezem v prohlubni.

3. Srovnejte polohu kontaktù baterie s 
kontakty v prostoru pro baterii a 
zatlaète ji smìrem dolù ke 
kontaktùm, aÈ baterie zapadne na 
místo.

4. Nasaïte kryt prostoru pro baterii.

Poznámka:  Pokud karta SIM není 
vloÈena správnì, zobrazí se na displeji 
pokyn ƒZkontrolovat kartu≈. Vyjmìte 
kartu SIM a znovu ji nainstalujte. Pokud 
karta nefunguje, kontaktujte 
provozovatele vaÁí sítì.

Nabíjení baterie:

• Baterii nabijete tak, Èe zasunete 

zdí¥ku adaptéru do vstupu na osobním komunikátoru a adaptér zapojíte do sí ∂tové 

zásuvky.

• Baterii nabíjejte p¥i pokojové teplotì a nikdy ji neponechávejte na velmi horkÓch, 

chladnÓch nebo vlhkÓch místech.

• V osobním komunikátoru pouÈívejte vÓhradnì baterie Motorola.

Prohlubeò pro 
kartu SIM

Vstup pro 
p¥ipojení 
nabíjeèe 
baterie

Vysuòte a 
sejmìte kryt 
prostoru pro baterii

Posuòte 
zámek krytu 
prostoru pro 
baterii

Prostor pro 
baterii
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Uvedení do provozu   

}]
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 , Stisknutím a p¥idrÈením p¥ístroj zapnete a vypnete.

   ( Stisknutím p¥ijmete a ukonèíte hovor, nastavíte èi potvrdíte volbu.

   ) K odmítnutí nebo zruÁení hovoru, nastavení, provedení volby a k návratu na p¥edchozí 
obrazovku. V textovém reÈimu stisknutím tlaèítka vymaÈete p¥edchozí zvolené písmeno.

   $ Stisknutím zobrazíte menu RychlÓ p¥ístup Quick Access.

  % Stisknutím zobrazíte Hlavní menu.

 
  !

Stisknutím p¥etoèíte (p¥ejdete) nabídky a text a zvÓÁíte èi sníÈíte hlasitost.

# Stisknutím p¥eètete zprávu.

. Stisknutím mùÈete psát zprávu.

M (0 - 9) Stisknutím aktivujete funkci ALT (zkrácené p¥íkazy) a èísla 0 - 9.

M * Stisknutím zobrazíte symboly a dodateèné znaky.

     ] Smart Button. Tlaèítko mùÈete pouÈít pro telefonování, odpovídání na hovory a pro 
ukonèení hovorù, pro p¥ístup do Telefonního seznamu a uÈívání informaèních HlasovÓch 
záznamù.

 + Jedním stisknutím napíÁete velké písmeno. Dvojím stisknutím budete psát pouze velkÓmi 
písmeny a opìtovnÓm dvojím stisknutím zruÁíte funkci psaní pouze velkÓmi písmeny.

     } Pokud je kryt komunikátoru zav¥en, nebo pokud je p¥ístroj umístìn v pouzd¥e, stisknutím 
p¥ijmete a ukonèíte hovory.

      & Stisknutím zahájíte a ukonèíte nahrávání hlasovÓch poznámek voice note. Upozornìní: 
PouÈívání této funkce mùÈe v nìkterÓch zemích podléhat zákonnÓm p¥edpisùm, které se 
tÓkají ochrany soukromí p¥i telefonickÓch hovorech.
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Displej 

Podsvícení 
Podsvícení ovládacích prvkù osobního komunikátoru se zapíná, kdykoliv stisknete tlaèítko a 
zùstává po dobu pouÈívání ovládacích prvkù zapnuto.
Poznámka:  DelÁí pouÈívání podsvícení mùÈe zkrátit Èivotnost baterie.

ABC123 Zobrazuje text a èísla.

       / Síla signálu. ◊ím více sloupeèkù je zobrazeno, tím je signál silnìjÁí.

k Hovor právì probíhá nebo je ukonèován.

l Symbol se zobrazí, pokud je pouÈíván jinÓ operátor neÈ pùvodní.

: Domovská zóna. Dostupnost záleÈí na provozovateli vaÁí sítì.

I Symbol se zobrazí, kdyÈ telefon p¥ijme prost¥ednictvím SluÈby krátkÓch zpráv (Short 
Message Service - SMS) zprávu. Symbol bliká, jestliÈe máte nep¥eètenou zprávu 
SMS nebo pokud se vyèerpá kapacita p¥ístroje pro p¥íjem zpráv. (Poznámka: SluÈba 
krátkÓch zpráv je placenou sluÈbou závislou na charakteristice uÈivatelské sítì a mùÈe 
se stát, Èe v nìkterÓch oblastech není poskytována.)

J Symbol se zobrazí, kdyÈ máte uloÈenou zprávu hlasové poÁty. MoÈnost pouÈívání 
hlasové poÁty závisí na nabídce provozovatele vaÁí sítì.

\ 

Vyzvánìní je zapnuto.

> Indikátor stavu nabití baterie. ◊ím více segmentù je zobrazeno, tím je baterie nabitìjÁí.

B...K Symbol se zobrazí, je-li otev¥eno menu RychlÓ p¥ístup Quick Access.

z 

PoloÈka menu je právì zvolena.

  12:00 Hodiny reálného èasu. ◊as je moÈno zobrazit ve formátu AM/PM (ranní/odpolední) 
nebo 24 hodin.
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Zapnutí osobního komunikátoru v100
Stisknìte a p¥idrÈte tlaèítko , aÈ osobní komunikátor zaène vibrovat nebo vydá zvukovÓ 
signál.
Poznámka:  Pokud není v p¥ístroji nainstalovaná karta SIM, zobrazí osobní komunikátor 
zprávu poÈadující její instalaci.

Zadání Osobního identifikaèního èísla (kódu PIN) karty SIM 
1. Jste-li vyzváni zprávou na displeji, zadejte svùj kód PIN a stisknìte tlaèítko (.

• Pokud jste udìlali chybu, vymaÈte poslední znak stisknutím a rychlÓm uvolnìním 

tlaèítka ) nebo p¥idrÈením tlaèítka ) vymaÈte více znakù.

• Pokud jste zadali ÁpatnÓ kód PIN, osobní komunikátor vás na tuto skuteènost upozorní 

zobrazením zprávy.

Poznámka:  JestliÈe nebyl zadán správnÓ kód PIN t¥ikrát po sobì, osobní komunikátor se 
uzamkne (zablokuje). Podívejte se do oddílu ƒZmìna kódu odblokování≈ na str. 60.

Zadání Kódu odblokování
Jste-li k tomu vyzváni, zadejte svùj kód odblokování a stisknìte tlaèítko (.

Poznámka:  JestliÈe jste zapomnìli svùj kód odblokování, stisknìte tlaèítka 
%(, zadejte svùj bezpeènostní kód, zadejte novÓ kód odblokování a 
stisknìte tlaèítko (.

KdyÈ se zobrazí název vaÁí sítì, znamená to, Èe osobní komunikátor je nyní 
p¥ipraven k pouÈívání.

Vypnutí osobního komunikátoru
Stisknìte a p¥idrÈte tlaèítko ,.
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Rady pro pouÈívání tohoto návodu

P¥íklad Hlavního menu

Funkce osobního komunikátoru jsou p¥ístupné z Hlavního 
menu. K zobrazení Hlavního menu stisknìte tlaèítko %. 
K p¥etáèení (posouvání) v rámci Hlavního menu pouÈijte 
tlaèítko !. Do vedlejÁího menu vstoupíte stisknutím 
tlaèítka (.

PouÈívání menu

Mnohé z funkcí osobního komunikátoru jsou p¥ístupné z menu a z vedlejÁích menu pro 
volbu, zmìnu, nebo zruÁení funkce. Prosím, p¥eètìte si tento oddíl velmi peèlivì. Jakmile 
porozumíte pouÈívání menu, bude pro vás pouÈívání a mìnìní nastavení funkcí p¥ístroje 
mnohem snadnìjÁí.

Vyvolání jednotlivÓch menu
• % - stisknutím vyvoláte Hlavní menu, je-li osobní komunikátor v pohotovostním 

reÈimu.

• $ - stisknutím vyvoláte menu RychlÓ p¥ístup Quick Access.

    Hlavnè menu
 P÷èstup na Internet
 Telefonnè seznam
 Budèk
              Zvolit?

P¥íklad Hlavního menu
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PouÈívání funkcí v menu
•  ! - stisknutím mùÈete prohlíÈet obsah menu.

•  ( - stisknutím vstoupíte do zvoleného menu a p¥ijmete a potvrdíte 

nastavení.

•  ) - stisknutím se vrátíte na p¥edchozí obrazovku na displeji bez 

provedení zmìn. (Pokud je p¥ístroj v reÈimu pro textové zprávy, pouÈijte k 

zpìtnému pohybu v textu a k vymazání znakù.)

•  z - symbol znázoròuje stávající nastavení nebo funkci (obvykle v podobì 

znázornìní ƒZapnuto≈ nebo ƒVypnuto≈).

OpuÁtìní menu

) - stisknutím a p¥idrÈením po dobu 2 sekund opustíte menu zobrazené na displeji a vrátíte 
se k zobrazení Pohotovostního reÈimu.

Zkrácená a rozÁí¥ená menu

Jakmile se seznámíte s menu a funkcemi osobního komunikátoru, které 
pouÈíváte nejèastìji, mùÈete si vybrat menu, která chcete mít pohotovì k 
pouÈití, a ta, která mùÈete mít mimo okamÈitÓ dosah.

P¥i pouÈití rozÁí¥enÓch menu jsou na displeji vÈdy zobrazeny vÁechny jejich 
funkce. KdyÈ p¥idáte funkci do zkráceného menu, není tato funkce na displeji 
zobrazena, dokud nezvolíte její zobrazení.

1. K p¥esunutí funkce z rozÁí¥eného menu do zkráceného menu funkci zvÓraznìte, 
stisknìte a podrÈte tlaèítko ( tak dlouho, dokud se nezobrazí menu vyÈadující 
rozhodnutí.
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2. Zvolte buï p¥esunutí funkce nebo její ponechání ve zkráceném menu, nebo její 
p¥esunutí èi ponechání v rozÁí¥eném menu.

Poznámka:  Pokud není moÈno funkci p¥esunout do zkráceného menu, oznámí vám 
tuto skuteènost osobní komunikátor p¥ísluÁnou zprávou.

Poznámka:  Návod pro zapínání a vypínání rozÁí¥enÓch menu naleznete v oddíle ƒRozÁí¥ená 
menu≈ na str. 62.

Jak pouÈívat ovládací tlaèítka

Ovládací tlaèítka jsou zobrazena jako grafické symboly, které vypadají jako tlaèítka na 
osobním komunikátoru. Po¥adí postupného stisknutí tlaèítek mùÈe bÓt znázornìno nap¥. jako 
% ( ).

To znamená, Èe nejd¥íve byste mìli stisknout tlaèítko %, pak tlaèítko ( a nakonec 
tlaèítko ) v tomto po¥adí a nikoli souèasnì.

Pokyny a zprávy

Osobní komunikátor reaguje na stisknutí tlaèítek zobrazením snadno 
srozumitelnÓch pokynù, které vás povedou k dalÁímu úkonu, nebo 
jednoduchÓch zpráv potvrzujících, Èe úkon byl dokonèen.
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Testování osobního komunikátoru v100

VyzkouÁet sluÈby poskytované provozovatelem sítì mùÈete tak, Èe poÁlete p¥íteli èi èlenu 
rodiny z osobního komunikátoru zprávu SMS nebo mu zavoláte. Zaènìte tak, Èe 
pouÈijete telefonní èíslo, adresu webové stránky nebo adresu elektronické poÁty (a osobní 
identifikaèní kód PIN, pokud je vyÈadován), které jste dostali od provozovatele sítì, a pak 
zkuste uskuteènit telefonickÓ hovor. KdyÈ se dovoláte p¥íteli nebo èlenu rodiny, poÈádejte ho, 
aby vám poslal zprávu nebo aby vám zavolal. Pokud osobní komunikátor nezasílá nebo 
nep¥ijímá zprávy nebo hovory, kontaktujte provozovatele sítì. Po p¥ezkouÁení osobního 
komunikátoru si p¥eètìte zbÓvající èásti tohoto návodu a seznamte se s uÈiteènÓmi funkcemi, 
které vám novÓ p¥ístroj nabízí.

Poznámka:  SluÈby pro krátké zprávy (SMS) jsou placenou sluÈbou závislou na 
charakteristice uÈivatelské sítì a mùÈe se stát, Èe v nìkterÓch oblastech nejsou poskytovány.

Zasílání a p¥íjem zpráv SMS 
Osobní komunikátor mùÈe zasílat a p¥ijímat zprávy SMS p¥enáÁené 
prost¥ednictvím provozovatele vaÁí sítì. Zprávy jsou vysílány pouze v 
omezenÓch èasovÓch intervalech. Pokud není v p¥íjmové pamìti 
dostateèná kapacita, kdyÈ je zpráva odstranìna ze sítì, zpráva se 
neuloÈí.

Poznámka:  SluÈby pro krátké zprávy (SMS) jsou placenou sluÈbou závislou na 
charakteristice uÈivatelské sítì a mùÈe se stát, Èe v nìkterÓch oblastech nejsou poskytovány.
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Zaslání zprávy SMS
1. Stisknìte tlaèítko ..

2. NapiÁte zprávu.

3. Stisknìte tlaèítko (.

4. V editoru zpráv zvolte pokyn k zaslání zprávy a stisknìte tlaèítko (.

5. V nabídce menu zvolte funkci zadání telefonního èísla a dále postupujte podle vÓzev, 
které osobní komunikátor zobrazí.

6. Jakmile se zobrazí telefonní èíslo, na které chcete zaslat zprávu, stisknìte tlaèítko (.

Zadání textu

• K napsání jednoho velkého písmena stisknìte a ihned uvolnìte tlaèítko + a napiÁte 

písmeno.

• K napsání nìkolika velkÓch písmen stisknìte dvakrát tlaèítko ++. K pokraèování v 

psaní malÓm písmem opìt stisknìte dvakrát tlaèítko ++.

• Pokud jste p¥i psaní udìlali chybu, stisknìte k vymazání posledního znaku tlaèítko ). K 

vymazání více znakù tlaèítko ) stisknìte a podrÈte. K opravám, tj. k p¥echodu k jinému 

znaku nebo na jinou ¥ádku, mùÈete také pouÈít tlaèítko !.

• Instrukce k zadávání speciálních znakù naleznete v oddíle ƒSpeciální znaky≈ na str. 74.

Zadávání èísel v textovém reÈimu

• K napsání jednotlivÓch èísel stisknìte tlaèítko M a pak napiÁte èíslo.

• K napsání série èísel stisknìte MM. Chcete-li ukonèit zadávání èísel, stisknìte opìt 

MM.
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UloÈení zprávy SMS
1. Stisknìte tlaèítko . a napiÁte zprávu.

2. Stisknìte tlaèítko (.

3. Zvolte menu UloÈení zprávy a stisknìte tlaèítko (. Zpráva se automaticky uloÈí ve 
sloÈce Odeslané zprávy.

P¥ijímání a ètení zpráv SMS

VÓborne...mám zprávu! Brzy uÈ budete dostávat spoustu zpráv.

KdyÈ je p¥ijata zpráva SMS, osobní komunikátor vás na ní upozorní, zobrazí 
na displeji symbol I a zprávu uloÈí. Pokud není kapacita pamìti pro uloÈení 
zprávy dostateèná, symbol I bliká. NeÈ mùÈe bÓt zpráva uloÈena, musí bÓt 
z pamìti vymazána jedna nebo více uloÈenÓch zpráv.

1. Stisknutím tlaèítka # zprávu p¥eètete.

2. Zvolte v nabídce poÈadovanÓ zpùsob prohlíÈení zprávy a stisknìte tlaèítko (.

3. MùÈete na zprávu odpovìdìt, uloÈit ji nebo ji vymazat.

Poznámka:  Pokud p¥ijímáte mnoho zpráv SMS, mùÈe dojít ke sníÈení Èivotnosti baterie.

Telefonování

Zasílání zpráv elektronickou poÁtou prost¥ednictvím SMS

Kontaktujte provozovatele sítì a zjistìte, zda tuto funkci podporuje a pokud ano, získejte od 
nìj èíslo serveru pro elektronickou poÁtu.

Zde je p¥íklad toho, co musíte napsat k zaslání zprávy ƒDobrÓ den≈ na adresu elektronické 
poÁty ƒabc123@isp.com≈: abc123:isp.com#DobrÓ den.
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Telefonování

Poznámka:  Pokud chcete slyÁet hovory, nezapomeòte mít pohotovì k 
dispozici náhlavní soupravu sluchátka a mikrofonu. SníÈení nebo zvÓÁení 
hlasitosti provedete stisknutím tlaèítka !.

Poznámka:  RychlÓm stisknutím tlaèítka ] mùÈete rychle otev¥ít 
Telefonní seznam; zvolte èíslo, které chcete volat, a pak stisknìte tlaèítko 
(.

Zadejte telefonní èíslo a pak stisknìte tlaèítko (.

Poznámka:  Pokud udìláte chybu, stisknìte a rychle uvolnìte tlaèítko ) k vymazání 
posledního znaku nebo tlaèítko ) podrÈte k vymazání více znakù.

Mezinárodní hovory

1. Stisknìte a podrÈte 0 (nulu), dokud se nezobrazí symbol +.
2. Zadejte p¥edvolbu zemì a pak telefonní èíslo. P¥edvolby zemí se pouÈívají v bìÈném 

formátu, tedy nap¥. 49 pro Nìmecko, 44 pro Velkou Británii, 46 pro Êvédsko, atd.

Pro bìÈné mezinárodní hovory vymaÈte p¥i volbì èísla z p¥edvolby oblasti první ƒ0≈.

Tísòová volání v síti GSM

V celosvìtovém standardu sítí GSM je pro tísòová volání vyhrazeno jediné èíslo, 112, na 
které mùÈete volat v p¥ípadì nouzové situace. Toto tísòové volání je nasmìrováno na 
spojovatele centrální úst¥edny. Volání lze provést bez pouÈití bezpeènostního kódu a v 
závislosti na charakteristice sítì rovnìÈ bez vloÈené karty SIM.

K volbì nouzového èísla sítì GSM stisknìte tlaèítka 112 a (.
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Ukonèení hovoru

Stisknìte tlaèítka ( nebo ).

Opìtovné volání poslednì volaného èísla v pohotovostním reÈimu

Stisknìte opakovanì (((.

P¥ijetí hovoru
Poznámka:  Pokud chcete slyÁet hovory, nezapomeòte mít pohotovì k dispozici 
náhlavní soupravu sluchátka a mikrofonu. SníÈení nebo zvÓÁení hlasitosti 
provedete stisknutím tlaèítka !.

K p¥ijetí hovoru stisknìte tlaèítko (.

Poznámka:  Pokud je kryt osobního komunikátoru zav¥en nebo pokud máte p¥ístroj uloÈen v 
pouzd¥e, mùÈete k okamÈitému p¥ijetí hovoru stisknout tlaèítko } na vnìjÁí stranì 
osobního komunikátoru.

Menu hovoru
V prùbìhu hovoru mùÈete dìlat mnoho vìcí. Do menu hovoru vstoupíte stisknutím tlaèítka 
% bìhem hovoru, z menu vystoupíte stisknutím tlaèítka ).

Poznámka: PouÈití funkcí menu závisí na okamÈitém stavu hovoru, typu a nastavení vaÁí 
SIM karty a charakteru sluÈeb, které si p¥edplácíte. Následující odstavce vysvìtlují rozmanité 
funkce volitelné pomocí menu.
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P¥idrÈení hovoru

MùÈete p¥idrÈet právì probíhající hovor a p¥ijmout dalÁí hovor nebo zahájit dalÁí hovor.

P¥idrÈení aktivního hovoru

1. Stisknìte opakovanì tlaèítko % (.

2. K opìtovnému spojení p¥edchozího hovoru stisknìte tlaèítko (.

NovÓ hovor

Tuto funkci zvolte, chcete-li p¥idrÈet aktivní hovor a zavolat nìkomu jinému.

1. Stisknìte tlaèítko %.

2. Zvolte funkci pro novÓ hovor, zadejte èíslo a pak stisknìte tlaèítko (.

3. K ukonèení nového hovoru a opìtovnému spojení p¥edchozího hovoru 
stisknìte opakovanì % (.

Zapínání a vypínání funkce tlumení mikrofonu

Pomocí této funkce bìhem hovoru vypínáte mikrofon. K opìtovnému zapnutí mikrofonu 
zvolte tuto funkci znovu.

Blokování èísla

Pomocí této funkce osobní komunikátor udrÈí vaÁe telefonní èíslo bìhem hovoru v tajnosti.
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Ukonèení probíhajícího hovoru

Pokud se vám bìhem právì probíhajícího hovoru ohlásí dalÁí hovor, mùÈete právì 
probíhající hovor ukonèit.

1. Stisknìte tlaèítko ( k p¥idrÈení aktivního hovoru.

2. Stisknìte tlaèítko % k volbì funkce ukonèení aktivního hovoru, a pak stisknìte tlaèítko 
(.

Poznámka:  Pokud jiÈ máte p¥idrÈenÓ hovor, stane se vaÁím aktivním hovorem.

Opìtovné spojení hovoru

PouÈijte tuto funkci k opìtovnému spojení p¥idrÈeného hovoru.

Spojení èekajícího hovoru

Tato funkce je obdobná funkci opìtovného spojení hovoru. Pokud jiÈ máte p¥idrÈenÓ hovor a 
dalÁí èekající hovor, zvolte tuto funkci ke spojení èekajícího hovoru.

Ukonèení èekajícího hovoru

Je èas se rozlouèit s osobou, jejíÈ hovor èeká na spojení.

1. Stisknìte tlaèítko %.

2. Zvolte funkci Ukonèit èekající hovor a pak stisknìte tlaèítko (.
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Ukonèení aktivního a èekajícího hovoru

PouÈijte tuto funkci k ukonèení vÁech hovorù.

Konferenèní hovory

Uspo¥ádejme si telefonickou schùzku! Pokud máte moÈnost pouÈívat funkci 
Konferenèní hovor i ◊ekající hovor, mùÈete hovo¥it aÈ s pìti lidmi zároveò.

Zahájení konferenèního hovoru

1.Zavolejte prvního z úèastníkù konferenèního hovoru.
2.P¥idrÈte aktivní hovor, zvolte dalÁí telefonní èíslo a pak stisknìte tlaèítko (.
3.Stisknìte tlaèítko % pro zvolení funkce konferenèního hovoru.

Poznámka:  Nìkdy se mùÈe stát, Èe volba zadané funkce není úspìÁnì 
uskuteènìna. Chvilku poèkejte, a pak se znovu pokuste zavolat.

P¥ipojení dalÁího úèastníka konferenèního hovoru

1. P¥idrÈte konferenèní hovor.
2. P¥ipojte dalÁího úèastníka jedním z následujících zpùsobù:

• Zadáním telefonního èísla.
• NovÓm hovorem.
• PouÈitím èísla zvoleného v Telefonním seznamu p¥ístroje.
• P¥ijetím èekajícího hovoru.

3. OpìtovnÓm zvolením menu hovoru a funkce Konferenèní hovor pak p¥ipojíte dalÁího 
úèastníka.
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P¥epojování hovorù
Pokud máte moÈnost pouÈívat funkci Konferenèní hovor i ◊ekající 
hovor, mùÈete p¥evést svùj hovor na jinÓ telefon.

P¥epojení hovoru p¥ed p¥ipojením t¥etího úèastníka

1. Stisknìte tlaèítko % a zvolte funkci p¥epojení hovoru.
2. Zadejte èíslo, na které chcete hovor p¥epojit a stisknìte tlaèítko (. Je-li 

hovor p¥epojen, budete automaticky odpojeni.

Poznámka:  Nìkdy se mùÈe stát, Èe volba zadané funkce p¥epojení hovoru není úspìÁnì 
uskuteènìna. Chvilku poèkejte, a pak se znovu pokuste hovor p¥epojit.

P¥epojení hovoru po p¥ipojení t¥etího úèastníka

Stisknìte tlaèítko % a zvolte funkci p¥epojení hovoru. Je-li hovor p¥epojen, budete 
automaticky odpojeni.

Oddìlení hovoru
Chcete se s nìkÓm podìlit o tajemství nebo o soukromÓ Èert? Funkce oddìlení hovoru vám 
dovolí oddìlit úèastníka konferenèního hovoru a dùvìrnì si s ním promluvit.
Poznámka:  Funkci pro oddìlení hovoru nemùÈete pouÈít, jestliÈe máte vÁechny hovory 
p¥idrÈené.

1. Stisknìte tlaèítko % a zvolte funkci p¥idrÈení hovoru.
2. Tisknìte tlaèítko !, dokud se nezobrazí telefonní èíslo úèastníka, kterého chcete oddìlit 

od konference, a pak stisknìte tlaèítko (. Nyní mùÈete se zvolenÓm úèastníkem hovo¥it 
soukromì.

3. K opìtovnému p¥ipojení vás obou ke konferenènímu hovoru znovu zvolte z menu hovoru 
funkci Konferenèní hovor. 30
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Odmítnutí èekajícího hovoru
Pokud jste p¥íliÁ zaneprázdnìni právì probíhajícím hovorem, mùÈete odmítnout èekající 
hovor pomocí stisknutí a podrÈení tlaèítka ).

Hlasové poznámky Voice Note
Pomocí funkce voice note mùÈete nahrát aÈ t¥i minuty svÓch vlastních hlasovÓch zpráv nebo 
nahrát èást hovoru. Nahrávat mùÈete, kdyÈ je osobní komunikátor zapnut, ale momentálnì 
ho nepouÈíváte, bìhem právì probíhajícího hovoru nebo bìhem probíhajícího aktivního 
hovoru spolu s dalÁím èekajícím hovorem.

Poznámka:  PouÈívání této funkce mùÈe v nìkterÓch zemích podléhat zákonnÓm 
p¥edpisùm, které se tÓkají ochrany soukromí p¥i telefonickÓch hovorech.

Nahrávání Hlasové poznámky Voice Note
1.  K zahájení nahrávání stisknìte tlaèítko &.

2.  K ukonèení nahrávání opìtovnì stisknìte tlaèítko &.

Poznámky:
• P¥i nahrávání hovoru jsou nahráváni oba úèastníci a druhÓ úèastník hovoru slyÁí kaÈdÓch 

10 sekund zvukovÓ signál.

• Pokud se rozhodnete p¥ijmout hovor nebo sami zavolat, nahrávání se automaticky 

ukonèí.

• Osobní komunikátor vás upozorní na vyèerpání kapacity pamìti deset sekund a posléze 

jednu sekundu p¥ed tím, neÈ je dosaÈeno maximální kapacity pro nahrávání. Pokud 

nahrávání neukonèíte, bude ukonèeno automaticky.

K poslechu hlasové poznámky voice note zvolte funkci hlasovÓch poznámek voice note v 
menu Zprávy.
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Hlasové vytáèení
Pomocí funkce Hlasové vytáèení mùÈete vytoèit telefonní èíslo nebo zvolit dalÁí funkci 
jedinÓm mluvenÓm povelem, kterÓ se nazÓvá HlasovÓ záznam.

HlasovÓ zázam mùÈette p¥idìlit 25 èíslùm v Telefonním seznamu p¥ístroje a aÈ 9 funkcím 
Rychlého p¥ístupu Quick Access.

DùleÈité poznámky:

• Telefonním èíslùm v pamìti vaÁí SIM karty nemùÈete p¥idìlit Hlasové 

záznamy.

• K dosaÈení nejlepÁích vÓsledkù se ujistìte, Èe se bìhem nahrávání v 

pozadí neozÓvá ÈádnÓ hluk, a mluvte jasnÓm a p¥irozenÓm hlasem.

• Osobní komunikátor mùÈe nahrát dvì sekundy záznamu pro kaÈdÓ 

HlasovÓ záznam.

• NemùÈete nahrávat Hlasové záznamy, pokud jste zvolili funkci pro 

zamezení p¥ístupu do pamìti telefonu; viz oddíl ƒZamezení p¥ístupu≈ 

na str. 42.

P¥idávání HlasovÓch záznamù k èíslùm v Telefonním seznamu

Pro Telefonní seznam mùÈete mít celkem maximálnì 25 HlasovÓch záznamù.
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P¥idat HlasovÓ záznam

JestliÈe jste p¥idali poloÈku do seznamu Osobních èísel, zeptá se vás osobní 
komunikátor, zda k nìmu chcete p¥idat HlasovÓ záznam. Pokud ho p¥idat nechcete, 

stisknìte tlaèítko ).

P¥idání Hlasového záznamu:

1. Stisknìte tlaèítko (.

Poznámka:  Pokud jiÈ Telefonní seznam osobního komunikátoru obsahuje 25 HlasovÓch 
záznamù, budete muset jeden z nich vymazat p¥ed tím, neÈ k nim p¥idáte dalÁí.

2. KdyÈ vás k tomu osobní komunikátor zobrazením pokynu vyzve, stisknìte tlaèítko ( a 
po zvukovém signálu zaènìte nahrávat.

3. Bylo-li nahrávání úspìÁné, osobní komunikátor se vrátí k funkci menu P¥idej do pamìti 
telefonu.

Poznámka:  Pokud nahrávání nebylo úspìÁné, osobní komunikátor vás pokynem vyzve k 
opakovanému nahrávání.

P¥idat nebo editovat HlasovÓ záznam

Pokud jiÈ poloÈka má HlasovÓ záznam, je p¥ed telefonním èíslem zobrazen symbol )).

1. Vyhledejte poloÈku podle jména nebo èísla.

2. Stisknìte tlaèítko (, a pak zvolte p¥idání nebo editování Hlasového záznamu.

3. P¥i p¥idávání nebo editování Hlasového záznamu postupujte podle krokù vÓÁe 
popsanÓch v oddíle ƒP¥idání Hlasového záznamu≈.
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Vymazat HlasovÓ záznam

1. Vyhledejte poloÈku podle jména nebo èísla; viz oddíl ƒOsobní èísla≈ na str. 40.

2. Stisknìte tlaèítko (, zvolte funkci pro vymazání Hlasového záznamu a pak znovu 
stisknìte tlaèítko (.

PouÈívání Hlasového vytáèení s poloÈkami v Telefonním seznamu

K poloÈkám v Telefonním seznamu, které mají p¥idìlené své Hlasové záznamy mùÈete mít 
snadnÓ p¥ístup.

Hlasové vytáèení v Pohotovostním reÈimu

1. Stisknìte tlaèítko ]. KdyÈ jste k tomu vyzváni zobrazenÓm pokynem, vyslovte jméno 
pro HlasovÓ záznam. Osobní komunikátor zvÓrazní odpovídající poloÈku v telefonním 
seznamu. Pokud odpovídající poloÈka neexistuje, zvÓrazní osobní komunikátor jinou 
p¥ibliÈnì odpovídající poloÈku seznamu.

2. Stisknìte tlaèítko ( k uskuteènìní hovoru, tlaèítko ! pro jinou poloÈku, nebo tlaèítko 
) ke zruÁení funkce.

Hlasové vytáèení z menu Telefonního seznamu

1. Z menu Telefonního seznamu zvolte funkci Hlasové vytáèení èísla.

2. KdyÈ jste k tomu vyzváni pokynem, stisknìte tlaèítko ].

3. KdyÈ jste k tomu vyzváni pokynem, vyslovte jméno pro HlasovÓ záznam. Pokud osobní 
komunikátor nalezne odpovídající poloÈku ve vaÁem telefonním seznamu, zvÓrazní ji, 
nebo zvÓrazní jinou p¥ibliÈnì odpovídající poloÈku seznamu.

4. Stisknìte tlaèítko ( k uskuteènìní hovoru, tlaèítko ! pro jinou poloÈku, nebo tlaèítko 
) ke zruÁení funkce.
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P¥ístup na Internet
I kdyÈ jste zrovna na cestách, mùÈete stále sledovat nejaktuálnìjÁí 
zprávy, sportovní vÓsledky nebo zábavné èlánky, ovì¥it si údaje o 

odletu vaÁeho letadla - a samoz¥ejmì mnohé dalÁí informace. P¥ístup na 
Internet je funkce, která závisí na charakteristice sítì a vaÁeho 
p¥edplatného, a která nabízí mobilní p¥ístup na Internet k informaèních 
sluÈbám a nìkterÓm webovÓm stránkám s pouÈitím Bezdrátového 
aplikaèního protokolu (Wireless Application Protocol - WAP). Informace o tìchto sluÈbách 
vám poskytne provozovatel sítì.

Mobilní internetová domovská stránka

Poznámka:  O obsahu a zpùsobu zobrazení informací na osobním komunikátoru rozhoduje 
provozovatel sítì.

Poté, co se napojíte na server, se zobrazí menu domovské stránky poskytovatele 
internetovÓch sluÈeb. Typické menu domovské stránky mùÈe obsahovat jméno 
poskytovatele internetovÓch sluÈeb a nabídkovÓ seznam funkcí, z nichÈ si mùÈete vybírat.

1. ZvÓraznìte poÈadovanou funkci menu a stisknìte tlaèítko (.

2. K návratu na p¥edchozí obrazovku stisknìte tlaèítko ).

Pokud je text menu pro zobrazení na displeji p¥íliÁ ÁirokÓ, osobní komunikátor pouÈije dvì 
obrazovky a bude opakovat kaÈdou polovinu menu, dokud nezvolíte poÈadovanou funkci.
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Menu internetového prohlíÈeèe

Zobrazení prohlíÈeèe:

1. Stisknìte a podrÈte nejménì na 2 sekundy tlaèítko %.

Poznámka:  Pokud uvolníte tlaèítko % p¥íliÁ rychle, mùÈete tím zadat menu pro právì 
zvÓraznìnou funkci.

2. Pomocí p¥etáèení zvolte poÈadovanou funkci menu a stisknìte tlaèítko (.

TypickÓ prohlíÈeè mùÈe obsahovat funkce:

• Nápovìda - poskytuje nápovìdu pro funkci zvÓraznìnou v p¥edchozím kroku.

• Domovská stránka - funkce vás vrátí na domovskou stránku poskytovatele internetovÓch 

sluÈeb.

• P¥idej záloÈku - funkce vám umoÈní p¥idat adresu webové stránky do sloÈky ZáloÈky.

• Nastavení - obsahuje funkce pro nastavení p¥ístupu na Internet.

PouÈívání tlaèítek s promìnlivou funkcí 

Bìhem mobilního p¥ístupu na Internet se funkce tlaèítek 
% a ( mìní tak, aby se p¥izpùsobily souèasnému 
obsahu zobrazení na displeji. Na uvedeném p¥íkladu 
zobrazení na displeji je zapot¥ebí stisknout tlaèítko ( pro 
návrat k p¥edchozímu zobrazení; pro funkce odpojení 
p¥ístupu a vÓstupu je zapot¥ebí stisknout tlaèítko %.

Pro návrat na p¥edchozí obrazovku stisknìte tlaèítko ).

Menu
 1>Volba 1
 2>Volba 2
 

 u    Vëstup   Zpöt

P¥íklad tlaèítek s

promìnlivou funkcí
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Zprávy zobrazované bìhem mobilního p¥ístupu na Internet
Zprávy zobrazované v levé dolní èásti displeje znázoròují èinnosti jako je p¥íjem nebo 
vysílání dat, p¥ipojování na Internet a nejrùznìjÁí právì probíhající èinnosti související s 

Internetem. Symbol U znamená, Èe jste na nezabezpeèené webové stránce.
Poznámka:  O podobì a obsahu ikon a zpráv zobrazovanÓch osobním komunikátorem 
rozhoduje poskytovatel internetovÓch sluÈeb.

Zadávání a editování textu bìhem mobilního p¥ístupu na Internet 
Zadat a editovat text lze stejnÓm zpùsobem, kterÓ pouÈíváte pro jiné textové 
funkce. NemùÈete vÁak p¥itom mít p¥ístup k jinÓm znakùm neÈ ke znakùm 
latinské abecedy.
• K napsání jednoho velkého písmena stisknìte a ihned uvolnìte tlaèítko 

+.

• K napsání nìkolika velkÓch písmen stisknìte dvakrát tlaèítko + +. K 

pokraèování v psaní malÓm písmem opìt stisknìte dvakrát tlaèítko + +.

• K vymazání posledního znaku stisknìte tlaèítko ), k vymazání více znakù tlaèítko 

stisknìte a podrÈte.

• K napsání jednoho èísla stisknìte tlaèítko M a napiÁte èíslo.

• K napsání série èísel stisknìte dvakrát tlaèítko M M. Ke zruÁení funkce psaní èísel 

stisknìte opìt dvakrát tlaèítko M M.

K zapsání znakù pot¥ebnÓch 

pro p¥ístup na Internet
~ € ^ [ { ] } | \

Stisknìte tlaèítka M * a 

pak stisknete...

T Y D F FF G GG M ?
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ZajiÁtìní mobilního p¥ístupu na Internet
Mobilní p¥ístup na Internet vám mùÈe zajistit provozovatel sítì. Pokud 
ho nezajistí, budete k získání tohoto p¥ístupu pot¥ebovat následující 
uÈivatelské informace:
• fldaje pro spojení s primárním serverem: Elektronická adresa 
poskytovatele internetovÓch sluÈeb.

• Telefonní èíslo: ◊íslo, které bude osobní komunikátor volat k p¥ístupu na Internet. 
Dostanete je od poskytovatele internetovÓch sluÈeb.

• UÈivatelské jméno: Dostanete je od poskytovatele internetovÓch sluÈeb.
• UÈivatelské heslo: Dostanete je od poskytovatele internetovÓch sluÈeb.
• Modulaèní rychlost: Bude se pravdìpodobnì jednat o rychlost 9600, tedy standardní 

rychlost pro p¥enos dat v sítích GSM.
• Urèení èasu pro odpojení p¥i neèinnosti: ◊asovÓ úsek, po kterÓ bude osobní 

komunikátor èekat p¥ed odpojením od sítì v p¥ípadì, Èe nebudete bìhem p¥ipojení na 
Internet vyvíjet Èádnou aktivitu.

• Typ linky nebo portu: Modem nebo ISDN (digitální sí∂t pro integrované sluÈby) .
• Typ spojení: Netransparentní nebo transparentní.

Vytvo¥ení mobilního p¥ístupu na Internet:
1. V menu prohlíÈeèe zvolte funkci P¥ístup a stisknìte tlaèítko (.
2. Zadejte své uÈivatelské informace tak, Èe nejd¥íve zvolíte p¥ísluÁnou funkci a pak 

pouÈijete podle pokynù tlaèítka s promìnlivou funkcí pro její pot¥ebné editování.
3. Po zadání vÁech informací se vra∂tte pomocí funkce VÓstup do pohotovostního reÈimu a 

osobní komunikátor vypnìte; pak jej opìt zapnìte, abyste zaregistrovali vÁechny 
informace nebo zmìny. 38
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Vytvá¥ení ZáloÈek

K rychlému p¥ístupu na oblíbené internetové stránky mùÈete vytvá¥et ZáloÈky.

1. V menu vaÁeho prohlíÈeèe zvolte funkci P¥idat záloÈku.

2. Po zobrazení pokynu stisknìte jakékoli tlaèítko 1 aÈ 9. Osobní komunikátor zobrazí 
zprávu potvrzující, Èe ZáloÈka byla uloÈena.

3. K pouÈití ZáloÈky stisknìte a podrÈte p¥ísluÁné èíselné tlaèítko (1 aÈ 9).

Internetové vÓstraÈné signály

P¥ijímat vÓstraÈné signály z internetové sítì mùÈete i kdyÈ nejste mobilními uÈivateli 
Internetu. KdyÈ obdrÈíte takovÓ vÓstraÈnÓ signál, zobrazí osobní komunikátor jeho 
podrobnosti na displeji. Stisknìte tlaèítko (, chcete-li vidìt obsah zprávy, nebo tlaèítko ), 
jestliÈe chcete p¥ijetí zprávy odmítnout.

Telefonování bìhem p¥ipojení na Internet

Musíte se nejd¥íve odpojit z Internetu, a pak mùÈete telefonovat bìÈnÓm 
zpùsobem. Pokud vám nìkdo volá, stisknìte tlaèítko ( k p¥ijetí hovoru, nebo 
tlaèítko ) k jeho odmítnutí.

JestliÈe jste p¥ijali hovor, stisknìte tlaèítko ( k obnovení p¥ipojení na Internet 
nebo tlaèítko ) k návratu do Pohotovostního reÈimu.

Odpojení z mobilního Internetu

Stisknìte a podrÈte tlaèítko ) tak dlouho, dokud nedojde k zobrazení domovské stránky 
poskytovatele internetovÓch sluÈeb; pak tlaèítko ) stisknìte znovu.

Poznámka:  K rychlému odpojení z Internetu stisknìte tlaèítko ].
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Telefonní seznam

DùleÈitá èísla si mùÈete uloÈit ve svém Telefonním seznamu, odkud je lze 
snadno a rychle vyvolat.

Osobní komunikátor pojme aÈ 100 èísel. Poèet záznamù na kartì SIM se 
rùzní podle typu karty SIM, kterou jste obdrÈeli od svého provozovatele sítì.

Máte-li tuto funkci k dispozici, mùÈete do svého Seznamu fixních voleb uloÈit 
aÈ 40 èísel. Tato funkce vám umoÈní omezit pouÈití osobního komunikátoru 

na urèitá èísla, nebo, pokud si p¥ejete, na vámi zvolená p¥edèíslí pro urèité zemì a oblasti 
nebo jiná pot¥ebná p¥edèíslí.

KaÈdÓ záznam v Telefonním seznamu obsahuje:

• Telefonní èíslo. MùÈete uloÈit aÈ 32-místná èísla, avÁak pouze 20-místná èísla pro 

záznamy na kartì SIM.

• Jméno. AÈ 16 znakù pro èísla v pamìti telefonu. AÈ 50 znakù pro èísla v pamìti karty 

SIM.

• Záznam - od 1 do 100 v Seznamu osobních èísel nebo 1 aÈ 40 v Seznamu fixních voleb.
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Vkládání pomlk mezi telefonní èísla

Mezi èísla v ¥adì lze vkládat pomlky, aby volané èíslo mìlo èas reagovat na urèité 
aktivity jako p¥epnutí na hlasovou poÁtu nebo zadání hesla.

Pro vloÈení t¥ísekundové pomlky do telefonního èísla stisknìte a p¥idrÈte tlaèítko (*), dokud 

se nezobrazí Ü.
Máte nap¥íklad hlasovou poÁtu na èísle 555-6911 s hlasovou schránkou èíslo 1066 a heslem 

2001. V takovém p¥ípadì zvolte èíslo: 5556911Ü1066Ü2001a poté stisknìte tlaèítko (.

První èást tohoto èísla je zavoláním na systém hlasové poÁty. Poté, co je tento hovor p¥ijat, je 
vytáèení èísla pozastaveno do té doby, neÈ je zvukovÓmi signály vysláno èíslo 1066. Pak 
následuje dalÁí pauza p¥ed vysláním zvukovÓch signálù pro vaÁe heslo 2001.

Hlasové vytáèení

Telefonní èísla, která mají HlasovÓ záznam, mùÈete rychle vyvolat.

1. Po zvolení této funkce vás osobní komunikátor vyzve, abyste stiskli ] Smart 
Button.

2. Poté vás komunikátor vyzve, abyste po zaznìní signálu vyslovili jméno (HlasovÓ 
záznam).

3. Stisknìte tlaèítko (, chcete-li vytoèit toto èíslo, nebo zvÓraznìte jinou volbu a stisknìte 
tlaèítko (.
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Osobní èísla

Toto menu pouÈijte k vytvá¥ení osobních èísel a k provádìní zmìn v jejich 
seznamu.

Vyhledávání podle jména

Tato funkce vám umoÈòuje najít p¥ísluÁné èíslo v Telefonním seznamu jmen 
tak, Èe zvolíte aÈ t¥i první znaky jména a stisknete tlaèítko (.

Vyhledávání podle pozice

Tato funkce vám umoÈòuje zvolit èíslo v Telefonním seznamu podle pozice.

1. Po pokynu zadejte èíslo pozice a stisknìte tlaèítko (. Pokud je èíslo neplatné, zobrazí 
se Telefonní seznam se zvÓraznìnÓm èíslem, které je nejbliÈÁí vaÁemu zadání.

2. PouÈijte ! k navigaci mezi záznamy.
3. K volbì èísla stisknìte tlaèítko (. Ve vedlejÁím menu pak mùÈete zvolit:

• Zmìnit zobrazení - chcete-li, aby se na displeji zobrazily informace pro zvolenÓ 
záznam.

• Volat èíslo - touto volbou se zavolá zvolené èíslo.
• flprava jména nebo podrobností - k úpravì informací pro zvolenÓ záznam.
• Smazat jméno a èíslo - k odstranìní daného záznamu v telefonním seznamu.
• P¥idat nebo editovat HlasovÓ záznam - k p¥idání hlasového záznamu nebo k jeho 

zmìnì.
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P¥idání záznamu

Tato funkce vám umoÈní p¥idat telefonní èíslo a jméno do pamìti osobního 
komunikátoru (telefonu) nebo do pamìti karty SIM.

1. Po pokynu zadejte telefonní èíslo, jméno a èíslo pozice. Pokud neuvedete specifické èíslo 
pozice, záznam bude uloÈen v nejbliÈÁí volné pozici.

2. Osobní komunikátor se vás poté zeptá, zda chcete zadat HlasovÓ záznam. Viz informace 
v oddíle ƒP¥idání hlasového záznamu≈ na str. 31.

3. Pokud nechcete p¥idat HlasovÓ záznam, stisknìte tlaèítko ).

Ovì¥ení kapacity

PouÈijte k ovì¥ení kapacity poètu volnÓch pozic v pamìti Telefonního seznamu nebo karty 
SIM. VedlejÁí menu vám dovolí:

• Ovì¥it kapacitu telefonu a Ovì¥it kapacitu karty SIM - tyto funkce zobrazí kapacitu 

telefonu a karty SIM.

Zamezení v p¥ístupu

Touto moÈností zamezíte p¥ístupu k Osobnímu seznamu èísel.

Poznámka:  Pokud jste zamezili p¥ístup do pamìti telefonu, nebudete moci nahrávat 
Hlasové záznamy.

• Ke kartì SIM, K pamìti telefonu, K pamìti telefonu a kartì SIM, Bez omezení p¥ístupu k 

pamìti - tyto funkce vám umoÈòují zamezit p¥ístupu k pamìti karty SIM, k pamìti 

osobního komunikátoru, obojímu anebo zruÁit veÁkerá omezení p¥ístupu. Chcete-li 

zmìnit omezení p¥ístupu, ¥iïte se pokyny osobního komunikátoru.
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Posledních 10 èísel

Tyto funkce vám dovolí zjistit èas a datum posledních 10 p¥íchozích 
hovorù, a∂t jiÈ jste na nì odpovìdìli èi ne, nebo odchozích hovorù. MùÈete 
zvolit opìtovné vytoèení zvoleného èísla, uloÈení èísla do pamìti nebo 
vymazání vÁech telefonních èísel.

Poznámka:  Tento seznam se vymaÈe, kdyÈ do osobního komunikátoru 
vloÈíte novou kartu SIM.

Moje telefonní èísla

Touto volbou zobrazíte seznam telefonních a faxovÓch èísel a èísel pro p¥enos dat. VedlejÁí 
menu vám nabídne:

• Upravit jméno nebo podrobnosti - k provedení zmìn ve zvolenÓch záznamech.

• Zmìnit zobrazení - k zobrazení informací pro zvolenÓ záznam.

Poznámka:  Tento seznam je uloÈen na kartì SIM. V závislosti na provozovateli sítì mùÈe 
bÓt jeden nebo více záznamù p¥edem definován a nebudete je moci zmìnit.

Fixní volba

Tato funkce slouÈí k omezení pouÈití osobního komunikátoru (typicky t¥etí stranou) na 
p¥edem definovaná telefonní èísla, p¥edèíslí pro jiné zemì a oblasti nebo jiné druhy p¥edèíslí. 
Po aktivaci této funkce osobní komunikátor nedovolí vytoèit Èádné jiné èíslo neÈ nouzové 
èíslo. Tato volba mùÈe bÓt ovlivnìna nastavením pro blokování hovorù.

Poznámka:  Fixní volba závisí na druhu sítì a p¥edplacenÓch funkcích a nemusí bÓt k 
dispozici ve vÁech oblastech.
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ProhlíÈení Seznamu fixní volby

PouÈijte ! k prohlíÈení èísel na seznamu. Chcete-li vytoèit nìkteré èíslo, stisknìte (.

Nastavení fixní volby

Tuto volbu pouÈijte k zapnutí nebo vypnutí funkce fixní volby a k zadání nebo zmìnám 
záznamù v seznamu. Po zadání svého osobního identifikaèního èísla PIN2 mùÈete zvolit 
následující moÈnosti:

• Zapnuto - aktivuje fixní volbu.

• Vypnuto - vypíná fixní volbu.

• Zmìnit záznam - p¥ejdìte na záznam, kterÓ chcete zmìnit, a stisknìte ( k provedení 

zmìn nebo ) k vymazání záznamu.

• P¥idat záznam - k p¥idání telefonního èísla, jména a èísla pozice. Pokud neuvedete 

specifické èíslo pozice, záznam bude uloÈen v nejbliÈÁí volné pozici.

• Vymazat záznam - p¥ejdìte na záznam, kterÓ chcete smazat, a stisknìte (.

Nastavení volání TurboDial

Pomocí této funkce mùÈete urèit, kterÓ telefonní seznam bude k dispozici pro 
volání jedním tlaèítkem. Máte následující moÈnosti:

• Z pamìti telefonu - k volání jedním tlaèítkem na èísla v Seznamu osobních 

èísel (pozice 1 aÈ 9).

• Z pamìti karty SIM - k volání jedním tlaèítkem na èísla v Seznamu osobních èísel 

uloÈeném v pamìti vaÁí karty SIM (pozice 101 aÈ 109).

• Ze Seznamu fixní volby - k volání jedním tlaèítkem na èísla v Seznamu osobních èísel 

(pozice 1 aÈ 9).
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Volání jedním tlaèítkem TurboDial na èísla v Telefonním seznamu

K rychlému vyvolání a volbì èísla uloÈeného na jedné z prvních devíti pozic 
Telefonního seznamu stisknìte a podrÈte tlaèítko s odpovídajícím èíslem 
pozice. Nap¥íklad k zavolání na èíslo uloÈené na pozici 2 telefonního seznamu 
stisknìte a podrÈte tlaèítko 2. 

Volání na èísla v Telefonním seznamu pomocí Smart Button

• Stisknìte ] a po zaznìní tónu vyslovte název Hlasového záznamu.

• Stisknìte ] a p¥ejdìte na p¥ísluÁné èíslo, nebo stisknìte tlaèítko s p¥ísluÁnÓm èíslem, 

abyste se na nìj dostali p¥ímo.

Budík

Na osobním komunikátoru mùÈete nastavit aÈ 5 zvukovÓch signálù a ke kaÈdému z nich 
p¥ipojit poznámku o délce aÈ 40 znakù.

Nastavení budíku

KaÈdÓ zvukovÓ signál mùÈe bÓt nastaven na specifickÓ den a èas, na kaÈdÓ den, jednou 
tÓdnì, kaÈdé pondìlí aÈ pátek, nebo kaÈdé pondìlí aÈ sobotu.

1. K nastavení budíku zvolte den nebo dny, kdy má zaznít.

2. Po vyzvání zadejte èas pro budík pomocí tlaèítek a poté stisknìte (.

3. Po vyzvání zadejte p¥ísluÁnou poznámku a stisknìte (.

Poznámka:  V závislosti na volbì pro zvukové signály mùÈete bÓt také vyzváni k zadání data 
pro budík.
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Zobrazit nastavení budíku

Tato funkce vám zobrazí nastavené zvukové signály. PouÈijte tlaèítko ! ke zvolení 
upozornìní. Ve vedlejÁím menu mùÈete zvolit:

• Zmìnit zobrazení - chcete-li vidìt informace pro danÓ signál. Zvolte znovu Zmìnit 
zobrazení, pokud se chcete vrátit na p¥edchozí seznam funkcí.

• Zmìnit budík - chcete-li provést zmìny v èase, datu a p¥ipojené poznámce.
• Vypnout budík - tato volba zastaví (ale nevymaÈe z pamìti) p¥ísluÁnÓ budík.

Funkce pro volání

Zobrazit stav baterie

Tato volba zobrazí zbÓvající kapacitu baterie. ◊ím více segmentù je zobrazeno, tím je 
zbÓvající kapacita baterie vyÁÁí.

Blokovat moje telefonní èíslo

Tato funkce závisí na charakteristice sítì. VáÁ provozovatel sítì vám poskytne více informací.

Ukázat vlastní identifikaci (ID) v následujícím hovoru

Telefonní èíslo osobního komunikátoru se odeÁle v rámci následujícího hovoru.

Blokovat ID v následujícím hovoru

Tato funkce zabrání odeslání telefonního èísla osobního komunikátoru s následujícím 
hovorem. Tuto funkci budete muset volit znovu pokaÈdé, kdykoli si p¥ejete zabránit odeslání 
své identifikace (telefonního èísla).
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P¥esmìrování hovorù

MùÈete si nechat zasílat p¥ijímané hovory na jiná telefonní èísla.
Poznámka:  Tuto funkci nemùÈete zvolit, jste-li mimo oblast pokrytou 
vaÁí sítí.
Poznámka:  Tato funkce závisí na charakteristice sítì a druhu sluÈeb, které 
jste si p¥edplatili. Nemusí bÓt k dispozici ve vÁech oblastech.

P¥esmìrování hlasovÓch hovorù
MùÈete si nechat zaslat veÁkeré hlasové hovory, faxy a datové p¥enosy na jiná telefonní 
èísla. VedlejÁí menu nabízí následující moÈnosti:
• P¥esmìrovat, pokud je èíslo nedostupné - tato volba p¥esmìruje vÁechny p¥ijímané 

hlasové hovory na jediné èíslo, kdyÈ je osobní komunikátor nedostupnÓ. Zvolte Zapnuto 

a zadejte èíslo, na které mají bÓt vaÁe hovory p¥esmìrovány.

Poznámka:  Nastavení této funkce na Zapnuto má stejnÓ úèinek jako aktivace ƒDetailního 
p¥esmìrování≈ a bude mít prioritu p¥ed jakÓmkoli nastavením vÓbìrového p¥esmìrování.

• P¥esmìrovat vÁechny hlasové hovory - tato volba p¥esmìruje vÁechny p¥íchozí hlasové 

hovory na jediné èíslo. Zvolte Zapnuto a zadejte èíslo, na které mají bÓt hovory 

p¥esmìrovány.

Poznámka:  Je-li tato funkce zvolena, má prioritu p¥ed veÁkerÓm jinÓm nastavením 
p¥esmìrování hlasovÓch hovorù.

• P¥esmìrovat vÓbìrovì - tato volba p¥esmìruje hlasové hovory na rùzná èísla v závislosti 

na aktuálním reÈimu osobního komunikátoru. MoÈnosti jsou následující:

• KdyÈ je obsazeno - tato volba p¥esmìruje p¥íchozí hovory, je-li èíslo osobního 

komunikátoru obsazeno.
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• KdyÈ je èíslo nedosaÈitelné - tato volba p¥esmìruje p¥íchozí hovory, kdyÈ je 
osobní komunikátor mimo dosah sítì.

• KdyÈ volanÓ neodpovídá - volba, která p¥esmìruje p¥íchozí hovory, pokud 
neodpovídáte na zavolání.

• P¥esmìrovat faxy - tato volba p¥esmìruje vÁechny p¥íchozí faxy na jediné èíslo. 
Zvolíte-li pro tuto funkci Zapnuto, musíte zadat èíslo, na které mají bÓt faxy 
p¥esmìrovány.

• P¥esmìrovat datové p¥enosy - tato volba p¥esmìruje veÁkerá spojení pro p¥enos dat na 
jediné èíslo. Zvolíte-li pro tuto funkci Zapnuto, musíte zadat èíslo, na které mají bÓt datové 
p¥enosy p¥esmìrovány.

• ZruÁení veÁkerého p¥esmìrování - pomocí této volby zruÁíte veÁkeré p¥esmìrování, 
vypnete veÁkerá nastavení vÓbìrového p¥esmìrování a vymaÈete vÁechna èísla urèená 
pro p¥esmìrování.

◊ekající hovor

P¥i nastavení této funkce na Zapnuto budete vyrozumìni o hovoru, kterÓ na 
vás èeká, zvukovÓm signálem a hláÁením o èekajícím hovoru. Chcete-li 
p¥ijmout èekající hovor, stisknìte (, pokud nikoli, stisknìte ).

Máte-li k dispozici funkci Identifikace volajícího, namísto hláÁení o èekajícím 
hovoru se vám zobrazí telefonní èíslo nebo jméno volajícího. Dostupnost této 

funkce závisí na provozovateli sítì.

Poznámka:  PouÈívání funkce ◊ekající hovor závisí na charakteristice sítì a druhu sluÈeb, 
kterÓ jste si p¥edplatili. Nemusí bÓt k dispozici ve vÁech oblastech.
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Blokování hovorù

Blokování hovorù je sí∂tovou funkcí, která umoÈòuje blokovat odchozí nebo p¥íchozí 
hovory. Zmìníte-li nastavení, mùÈete bÓt poÈádáni o své blokovací heslo. Následuje 
krátká prodleva, bìhem níÈ osobní komunikátor vysílá síti informaci o novém nastavení. Po 
provedení zmìny v síti osobní komunikátor zobrazí potvrzení zmìny.
Poznámka:  VaÁe první heslo vám bude p¥idìleno provozovatelem sítì. Tato funkce mùÈe 
bÓt ovlivnìna nastavením Fixní volby.

Blokování odchozích hovorù
• Mezinárodní hovory - tato volba blokuje vÁechny hovory do zahranièí.
• Mezinárodní hovory kromì domova - tato funkce blokuje vÁechny hovory do zahranièí s 

vÓjimkou hovorù do vaÁí zemì.
• VÁechny hovory - pomocí této volby mùÈete zabránit vÁem odchozím hovorùm s 

vÓjimkou tísòového volání.
• Vypnuto - touto volbou zruÁíte blokování vÁech odchozích hovorù.

Blokování p¥íchozích hovorù
• P¥i roamingu (pouÈívání jiné neÈ domovské sítì) - tato volba zabrání p¥ijímání jakÓchkoli 

hovorù, dokud jste mimo svoji sí∂t.

• VÁechny hovory - pomocí této volby mùÈete zablokovat p¥ijímání vÁech hovorù.

• Vypnuto - touto volbou zruÁíte blokování vÁech p¥íchozích hovorù.

ZruÁit veÁkeré blokování
Pomocí této volby zruÁíte veÁkeré blokování hovorù.

Zmìna blokovacího hesla
Budete vyzváni k zadání svého souèasného hesla, a poté k zadání a potvrzení nového 
èty¥místného blokovacího hesla. 50
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Zprávy

Volat hlasovou poÁtu

Tuto funkci zvolte, chcete-li zavolat na èíslo své hlasové poÁty.

Poznámka:  PouÈívání Hlasové poÁty závisí na charakteristice sítì a druhu sluÈeb, které jste 
si p¥edplatili. Nemusí bÓt k dispozici ve vÁech oblastech.

P¥ijaté zprávy

Poznámka:  Chcete-li tuto funkci rychle vyvolat, stisknìte tlaèítko #.

Zobrazí se poèet novÓch a starÓch zpráv SMS a poté seznam zpráv.

1. K prohlíÈení seznamu zpráv pouÈijte tlaèítko !.

2. VìtÁinou se zobrazí pouze èást zprávy. Chcete-li vidìt celou zprávu, stisknìte ( a tak 
získáte dalÁí moÈnosti.

Zmìnit zobrazení

Volba k zobrazení celé zprávy. Stisknutím ( se vrátíte na p¥ehled nabídek funkcí.

Smazat zprávu

Volba, pomocí které vymaÈete zprávu.

Poznámka:  P¥ed vymazáním zprávy se p¥esvìdèete, Èe zpráva, kterou chcete vymazat, 
byla zvolena v seznamu p¥ijatÓch zpráv.

51

Z
p
r
á
v
y

51

Vyhledávání a ukládání telefonních èísel ve zprávách

MùÈete vyhledat a uloÈit vÁechna telefonní èísla obsaÈená ve zprávì SMS. Na toto èíslo 
mùÈete p¥ímo zavolat, uloÈit je do pamìti osobního komunikátoru nebo do pamìti své 
karty SIM. Pro aktivaci této funkce stisknìte p¥i zobrazení èísel tlaèítko (.

Poznámka:  Vyhledat a uloÈit mùÈete jen èísla, která nemají více neÈ 20 znakù (32 znakù pro 
sí∂t GSM1900). Pokud je èíslo delÁí, nejsou znaky p¥esahující tento poèet vyhledány a 
uloÈeny. Mezera (pomlka) v èísle a znak - (pomlèka) se do poètu znakù èísla nezapoèítávají.

Odpovìdìt na zprávu

NapiÁte zprávu a stisknìte tlaèítko (.

Zpìtné volání

Pokud je ve zprávì obsaÈeno telefonní èíslo, mùÈete pomocí této funkce volat osobu, která 
vám zprávu poslala.

Editovat zprávy

Pro editování zpráv mùÈete pouÈít editor zpráv. Editovanou zprávu pak mùÈete buï poslat 
nebo ji uloÈit do seznamu Odchozích zpráv.

P¥ejít na dalÁí zprávu

Zobrazí následující zprávu na seznamu.
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Vymazat vÁechny zprávy

VymaÈe vÁechny zprávy - p¥eètené i doposud nep¥eètené.

Poznámka:  Po vymazání uÈ nelze zprávy znovu vyvolat. P¥ed 
vymazáním vÁech zpráv je dobré se p¥esvìdèit, zda jste je vÁechny 
p¥eèetli.

Odchozí zprávy
Poznámka:  Odchozí zprávy nemùÈete zasílat, pokud nemáte k dispozici èíslo St¥ediska pro 
sluÈby zasílání zpráv (Message Service Center).

MùÈete si prohlíÈet a vytvo¥it odchozí zprávy, uloÈené na vaÁí SIM kartì. Po zvolení poloÈky 
Odchozí zprávy se zobrazí nejprve poèet uloÈenÓch zpráv a ihned poté první zpráva.

Zaslání UloÈené zprávy SMS 

Ze seznamu zpráv zvolte zprávu, stisknìte tlaèítko ( k zobrazení nabídky 
dalÁích moÈností a pak zprávu odeÁlete.

Zmìnit zobrazení

Volba pro zobrazení celé zprávy. Stisknìte ( k návratu na p¥ehled nabídek 
funkcí.

Zaslat zprávu

P¥idejte ke zprávì telefonní èíslo adresáta a odeÁlete ji. Z vedlejÁího menu mùÈete zvolit 
zadání èísla, vyhledání podle jména nebo podle pozice v seznamu.

Po zvolení telefonního èísla adresáta stisknìte tlaèítko ( k zaslání zprávy; stisknìte tlaèítko 
( k potvrzení tohoto pokynu.
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Editovat zprávu

PouÈijte k editování, odeslání nebo uloÈení zprávy do seznamu Odchozích zpráv.

Vymazat zprávu

SlouÈí k vymazání právì zobrazené zprávy.
Poznámka:  Poznámka: P¥ed vymazáním zprávy se p¥esvìdèete, Èe jste zprávu, kterou 
chcete vymazat, zvolili na zobrazení seznamu p¥ijatÓch zpráv.

P¥ejít na dalÁí zprávu

SlouÈí k zobrazení následující Odchozí zprávy.

Editor zpráv

NapiÁte zprávu SMS a poÁlete ji p¥íteli nebo ji uloÈte a poÁlete pozdìji.
• K napsání jednoho velkého písmena stisknìte a ihned uvolnìte tlaèítko + a 

napiÁte písmeno.

• K napsání nìkolika velkÓch písmen stisknìte opakovanì tlaèítko + +. K 

pokraèování v psaní malÓm písmem opìt stisknìte opakovanì tlaèítko + +.

• K vymazání posledního znaku stisknìte tlaèítko ). K vymazání více znakù 

tlaèítko ) stisknìte a podrÈte.

• Instrukce k zadávání speciálních znakù naleznete v oddíle ƒSpeciální znaky≈ na str. 74.

• K napsání jedné èíslice stisknìte tlaèítko M a napiÁte èíslici.

• K napsání nìkolika èíslic stisknìte opakovanì tlaèítko M M. Nechcete-li uÈ psát 

èíslice, opìt stisknìte opakovanì tlaèítko M M.

Poznámka:  Editor zpráv mùÈete pouÈívat i kdyÈ nevyvoláte toto menu; pro p¥ímÓ 
p¥ístup stisknìte tlaèítko . p¥i jakémkoli zobrazení na displeji.
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Hlasové poznámky Voice Note

Pomocí funkcí tohoto menu mùÈete p¥ehrávat a vymazávat hlasové poznámky voice 
note nebo zobrazit èas zbÓvající pro dalÁí nahrávání hlasovÓch poznámek. Více 

informací naleznete v oddíle ƒHlasové poznámky voice note≈ na str. 30.

P¥ehrát Hlasovou poznámku Voice Note

1. P¥etáèením p¥ejdìte na hlasovou poznámku VoiceNoteTM, kterou chcete p¥ehrát, a pak 
stisknìte tlaèítko (.

2. Stisknìte tlaèítko ) k zastavení p¥ehrávání.

3. K vymazání poznámky voice note, nastavení budíku nebo k p¥echodu na dalÁí poznámku 
voice note stisknìte tlaèítko (. Tím zobrazíte nabídkové menu.

• VymaÈ Hlasovou poznámku voice note - vymaÈe zvolenou poznámku.

• Nastav budík - AÈ pro 5 HlasovÓch poznámek voice note mùÈete nastavit budík. Více 

informací naleznete v oddíle ƒNastavení budíku≈ na str. 45.

• P¥ejdi na dalÁí Hlasovou poznámku voice note - zvolí a p¥ehraje následující poznámku v 

seznamu.

4. Do p¥edchozímu menu se vrátíte stisknutím tlaèítka ).

Ukázat zbÓvající èas

Zobrazí èas zbÓvající pro nahrávání.

Vymazat vÁechny Hlasové poznámky Voice Note

VymaÈe vÁechny nahrané Hlasové poznámky voice note.
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Místní zprávy 

Jedná se o vÁeobecné zprávy, které provozovatel sítì vysílá 
prost¥ednictvím èíslovanÓch kanálù pro vÁechny osobní komunikátory v 
urèité zemìpisné oblasti. Seznam kanálù, které jsou pro tuto sluÈbu k 
dispozici, a seznam sluÈeb poskytovanÓch jejich prost¥ednictvím získáte u 
provozovatele sítì.

Poznámka:  Osobní komunikátor je schopen p¥ijímat tyto zprávy pouze tehdy, je-li v 
pohotovostním reÈimu.

Zatímco se vysílaná zpráva postupnì zobrazuje na displeji, mùÈete:

• Zastavit a spustit zprávu stisknutím tlaèítka !.

• Odstranit zprávu stisknutím tlaèítka ).

Poznámka:  V prùbìhu p¥ijímání místních zpráv se jednotlivé funkce tlaèítka ! mìní. P¥ed 
návratem k bìÈnì pouÈívanÓm funkcím tlaèítka ! musíte nejd¥íve odstranit zobrazovanou 
zprávu.

Jakmile je p¥ijata celá zpráva, zobrazí se opìt její zaèátek, dokud ji neodstraníte, a dokud 
není p¥ijata nová zpráva nebo dokud neopustíte p¥ísluÁnou zemìpisnou oblast.

Z vedlejÁího menu Místní zprávy mùÈete k p¥íjmu tìchto zpráv zvolit funkci Zapnuto; funkce 
Vypnuto zastaví jejich p¥íjem.

Poznámka:  Volba funkce Vypnuto zpùsobí vymazání vÁech uloÈenÓch zpráv Místních 
zpráv.
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Seznam kanálù
• Rejst¥ík kanálù - zobrazí seznam dostupnÓch kanálù, kterÓ mùÈete editovat. JestliÈe 

editujete kanál, pak také odstraòujete vÁechny zprávy vysílané jeho prost¥ednictvím. 
Zvolte index kanálù, kterÓ chcete modifikovat, a stisknìte tlaèítko (. Zadejte èíslo 
kanálu a stisknìte tlaèítko (. Podrobnosti pro danÓ kanál se uloÈí a osobní komunikátor 
se vrátí na seznam indexu kanálù.

• Vymazat vÁechny kanály - vymaÈe vÁechny kanály.

Seznam jazykù

SlouÈí k volbì jazyka pro p¥íjem Místních zpráv. MoÈnost pouÈití této funkce závisí na typu a 
nastavení karty SIM a/nebo na tom, zda máte tuto funkci p¥edplacenu.

Nastavení zpráv

◊íslo Hlasové poÁty

◊íslo hlasové poÁty mùÈete zadat, modifikovat, nebo vymazat.

Poznámka: Nezapomeòte k telefonnímu èíslu p¥idat symbol + a p¥ísluÁné p¥edèíslí zemì.

St¥edisko sluÈeb

MùÈete je podle pot¥eby modifikovat nebo vymazat. Nezapomeòte k telefonnímu èíslu p¥idat 
symbol + a p¥ísluÁné p¥edèíslí zemì.

Poznámka:  Zprávy mùÈete posílat aÈ po zadání telefonního èísla St¥ediska sluÈeb pro 
zprávy, které vám poskytne provozovatel vaÁí sítì.
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Doba uplynutí platnosti

Tato funkce slouÈí pro urèení maximálního èasového úseku (v hodinách), po kterÓ budou 
nep¥esmìrované zprávy uloÈeny ve St¥edisku sluÈeb pro zprávy, neÈ budou vymazány. 
P¥edem zadaná hodnota je 24 hodin. Maximální hodnota, kterou mùÈete zadat, je 10584, i 
kdyÈ skuteènÓ èasovÓ limit urèí St¥edisko sluÈeb pro zprávy.

Typ odchozí zprávy

MoÈnost této volby je závislá na charakteristice vaÁí sítì a lze ji pouÈít pro specifikaci formátu 
odchozích zpráv. MùÈete zvolit z typù Text (p¥edem zadanÓ typ), Fax, X400, Paging (zpráva 
pro svolávací p¥ijímaè), E-mail, ERMES, nebo Hlasová zpráva. K zasílání zpráv do schránek 
Hlasové poÁty není t¥eba volit funkci Hlasová zpráva.

Nastavení telefonu

Podle své osobní pot¥eby mùÈete nastavovat zvukové signály, èas a datum, bezpeènostní 
kódy, kontrast displeje a dalÁí funkce.

Volba telefonní linky

Funkce vám umoÈòuje p¥epínat mezi Linkou 1 a Linkou 2 osobního komunikátoru.

Poznámka:  MoÈnost pouÈívat tuto funkci závisí na typu a nastavení karty SIM a/nebo na 
p¥edplacení této funkce.
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Regulace hlasitosti vyzvánìní

Tuto funkci pouÈijte k zvÓÁení nebo sníÈení hlasitosti vyzvánìní 
osobního komunikátoru.

Vyzvánìní nebo vibrace

V menu VaÁeho osobního komunikátoru si mùÈete nastavit zvonìní, vibraci nebo 
kombinované vyzvánìní. MùÈete si nastavit také p¥ijímání a odesílání SMS zpráv a e-mailù v 
tichém módu, vypnutím vibrace i zvonìní. Zvolíte-li ovÁem tuto funkci, nebudete zvukovì 
upozornìni na p¥íchozí hovory.

Nastavení vyzvánìcího tónu

PouÈijte k vÓbìru hudebního zvukového signálu nebo standardního vyzvánìcího tónu pro 
p¥íchozí hovory.

Nastavení vyzvánìcího tónu 2

PouÈijte k vÓbìru vyzvánìcího tónu pro Linku 2.

Poznámka:  Tato funkce závisí na charakteristice sítì a druhu sluÈeb, které jste si p¥edplatili. 
Nemusí bÓt k dispozici ve vÁech oblastech.

Nastavení tónu budíku
PouÈijte k zapnutí a vypnutí tónu budíku.

Nastavení tónu p¥íchozí SMS

PouÈijte k nastavení hudebního zvukového signálu nebo standardního tónu pro p¥íchozí 
zprávy SMS.
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flprava melodie
MùÈete zkomponovat melodii a 
prost¥ednictvím SMS ji zaslat jinému 
kompatibilnímu telefonu Motorola. 
Signál mùÈe mít aÈ 35 tónù v rozsahu 
3 oktáv. 

•  Tlaèítka A aÈ G na èíselníku 

p¥edstavují noty A aÈ G.

•  Tlaèítko R (rest) p¥idává pomlku. Stisknutím a p¥idrÈením tlaèítka R pomlku prodlouÈíte.

• P¥idáním P mezi notu a délku noty zvÓÁíte nebo sníÈíte notu o pùltón.

• P¥idáním P kamkoli jinam zmìníte posazení vÁech not.

• Délku noty nebo pomlky zmìníte umístìním kurzoru mezi notu a indikátor délky a 

následnÓm zadáním délky: 1 je nejkratÁí délka, 6 je nejdelÁí a trvá jednu sekundu.

• Oktávu noty zmìníte umístìním kurzoru na notu a pouÈitím ! k jejímu zvÓÁení èi 

sníÈení.

• MùÈete také zmìnit tempo melodie na 1 (nejpomalejÁí), 4 (nejrychlejÁí), nebo 2 a 3 pro 

tempa mezi mezními hodnotami.

Nyní uÈ si mùÈete novou melodii poslechnout (p¥ehrát). Pokud se vám líbí, mùÈete ji uloÈit, 
nebo se mùÈete vrátit a editovat ji; nebo ji prostì vymazat a zkomponovat si novou.

PoÁlete melodii jako zprávu SMS

Své p¥átele mùÈete p¥ekvapit svÓmi hudebními schopnostmi a poslat jim zkomponovanou 
hudební skladbièku jako zprávu SMS na jejich telefon Motorola. KdyÈ takovou skladbu sami 
dostanete, mùÈete si ji p¥ehrát, uloÈit, nebo ji vymazat.

 
 A  A  a  A           C
            G  F  G
 A5 A5 a2 A2 G2 F2 G5 C5

r    Zobrazit nabèdku?
P¥íklad úpravy melodie
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Nastavení Rychlého p¥ístupu Quick Access

Menu RychlÓ p¥ístup Quick Access mùÈete p¥izpùsobit podle své 
osobní pot¥eby tak, abyste mìli rychle k dispozici ty funkce, které 
pouÈíváte nejèastìji. Více informací o pouÈívání menu a jeho 
nastavování naleznete v oddíle ƒRychlÓ p¥ístup Quick Access≈ na str. 
71.

Zámek telefonu

Osobní komunikátor mùÈete zamknout a zabránit tak jinÓm osobám v jeho pouÈívání.

AutomatickÓ zámek

P¥i nastavení funkce na Zapnuto se osobní komunikátor p¥i zapnutí automaticky uzamkne. 
Chcete-li jej pouÈít, musíte zadat svùj kód odblokování.

OkamÈité uzamèení

Pomocí této funkce mùÈete svùj osobní komunikátor okamÈitì zamknout, a zabránit tak v 
jeho pouÈívání. Chcete-li jej znovu pouÈít, zadejte svùj kód obblokování.

Zmìna kódu odblokování

Pomocí této funkce mùÈete zmìnit kód odblokování. Postupujte podle pokynù zobrazenÓch 
na displeji osobního komunikátoru a zadejte novÓ kód. VÓrobcem nastavenÓ kód je 1234. 
Pokud tento kód nefunguje, poÈádejte o radu provozovatele vaÁí sítì.

Nastavení kontrastu

Tato funkce vám umoÈní zesvìtlit nebo ztmavit displej.
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Ëádost o kód PIN karty SIM p¥i zapnutí telefonu

P¥i nastavení funkce na Zapnuto musíte zadat kód PIN karty SIM pokaÈdé, kdyÈ ji vloÈíte 
do p¥ístroje nebo p¥i kaÈdém zapnutí osobního komunikátoru.

Poznámka:  Tato funkce není k dispozici, jestliÈe karta SIM nepodporuje blokování pomocí 
kódu PIN.

Jak zmìníte kód PIN karty SIM? Bez problémù - osobní komunikátor vám k tomu poskytne 
vÁechny instrukce.

Poznámka:  Postupujte peèlivì, protoÈe jestliÈe zadáte t¥ikrát po sobì nesprávnÓ kód PIN, 
osobní komunikátor se zamkne. Pokud se to stane, postupujte podle instrukcí pro ƒZadávání 
kódu odblokování≈ na str. 17.

Zmìna kódu PIN2 karty SIM

Kód PIN2 karty SIM mùÈete zmìnit stejnì jako standardní PIN kód.

Poznámka:  Tato funkce závisí na charakteristice sítì a druhu sluÈeb, které jste si p¥edplatili. 
Nemusí bÓt k dispozici ve vÁech oblastech.

Poznámka:  Postupujte peèlivì, protoÈe osobní komunikátor se zamkne, jestliÈe zadáte 
t¥ikrát po sobì nesprávnÓ kód.

Výstraha:  JestliÈe je postup odblokování kódu PIN2 proveden desetkrát po 
sobì nesprávnì, bude kód PIN2 zablokován natrvalo. PoÈádejte prosím o 

pomoc provozovatele sítì.
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Odblokování VaÁeho Osbního Komunikátoru

Jae-li váÁ osobní komunikátor zablokovanÓ, pouÈijte pro odblokování náÁleduící klávesy 
a 8-místnÓ odblokovací PIN kód, dodanÓ provozovatelem sítì:

†    †    ‡     …     †  odblokovancí kód ( NovÓ PIN kód ( NovÓ PIN kód  (
NovÓ PIN musí bÓt èty¥ aÈ osmimístnÓ.

Zadáte-li odblokovací kód chybnì desetkrát za sebou, vaÁe karta SIM se zablokuje trvale.

NovÓ bezpeènostní kód

Zadejte stávající bezpeènostní kód, a pak novÓ ÁestimístnÓ kód. Bezpeènostní kód nastavenÓ 
vÓrobcem je 000000. Pokud tento kód nefunguje, poÈádejte o radu provozovatele sítì.

RozÁí¥ená menu

Tato funkce zapíná a vypíná rozÁí¥ená menu. P¥i nastavení na Vypnuto nebudete mít p¥ístup 
k ÈádnÓm rozÁí¥enÓm funkcím.

Zobrazení èasu a data

Tato funkce zobrazuje èas a datum aÈ do okamÈiku, kdy stisknete jiné tlaèítko.
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Nastavení èasu a data

◊as a datum mùÈete snadno nastavit. Staèí postupovat podle pokynù zobrazenÓch na 
displeji osobního komunikátoru. Pamatujte si vÁak, Èe musíte pouÈívat mezinárodní 
formát data (den/mìsíc/rok).

Nastavení formátu èasu

MùÈete nastavit dvanáctihodinovÓ i èty¥iadvacetihodinovÓ formát.

Volba jazyka

VÁechny pokyny a zprávy nápovìdy budou zobrazeny v jazyce, kterÓ si zvolíte.

flspornÓ reÈim baterie

Nastavení této funkce na Zapnuto pomùÈe zvÓÁit Èivotnost vaÁí baterie. VÁechny stavové 
indikátory a prosvícení displeje pro p¥íchozí zprávy Místních zpráv jsou vypnuty.

Volba tónové odezvy kláves

Tuto funkci mùÈete nastavit tak, abyste p¥i tisknutí tlaèítek osobního komunikátoru slyÁeli 
tóny; Tyto tóny mùÈete také vypnout.

Aktuální nastavení telefonu

Zobrazení aktuálního nastavení

P¥i zvolení této funkce osobní komunikátor zobrazí seznam poloÈek v menu, které jsou nyní 
nastaveny odliÁnì od pùvodního nastavení vÓrobcem.
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◊ásteèné vynulování

PouÈívejte prosím tuto funkci velmi opatrnì, protoÈe její zvolení obnoví pùvodní 
nastavení vÓrobce. Po zvolení této funkce probìhnou následující operace:

• ZruÁí se funkce automatické odpovìdi, akustické indikace poèítadel, indikátoru zobrazení 
p¥i hovoru, úsporného reÈimu baterie, vnìjÁího vyzvánìní, automatického pouÈití 
telefonu bez ruèního ovládání, automatického zámku a funkce p¥íjmu Místních zpráv.

• Obnoví se pùvodní volba jazyka, vÓbìr pásma a rozÁí¥enÓch menu na jejich pùvodní 
nastavení.

• Obnoví se tónová indikace tlaèítek na Normální, vyzvánìcí tóny na Standardní, zvukové 
signály zpráv SMS na Standardní, úroveò hlasitosti na St¥ední, a frekvence vyhledávání 
sítì na St¥ední.

flplné vynulování

Poznámka:  P¥i zvolení této funkce se vymaÈou vÁechny poloÈky v telefonním 
seznamu! PouÈívejte proto tuto funkci velmi opatrnì.

Zvolíte-li funkci flplného vynulování, probìhnou tytéÈ operace jako p¥i 
◊ásteèném vynulování, ale navíc také následující:

• Z pamìti se vymaÈou vÁechny poloÈky telefonního seznamu (ale nikoliv z pamìti karty 
SIM).

• VymaÈe se seznam naposledy volanÓch èísel a èísel p¥ijatÓch hovorù.
• VymaÈe se editor zpráv.
• VÁechna poèítadla se vynulují.
• VymaÈou se vÁechny nahrané hlasové poznámky voice note a Hlasové záznamy.
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P¥i zvolení funkce flplného vynulování nedojde k vymazaní:

• Seznamu fixních voleb
• Seznamu ƒMoje èísla≈
• Poèítadel hovorného
• ◊ísla St¥ediska sluÈeb SMS
• Poèítadla celkové provozní doby

VÓbìr sítì
Aby mohl osobní komunikátor vysílat a p¥ijímat hovory, musí bÓt registrován v nìkteré z 
dostupnÓch sítí.

Osobní komunikátor automaticky vyhledává poslední pouÈitou sí ∂t. Pokud tato sí∂t není 
dostupná, p¥ístroj se pokusí o registraci v nìkteré jiné síti.

KdyÈ se osobní komunikátor pokouÁí registrovat v nìkteré jiné síti, vytvá¥í set¥ídìnÓ seznam 
sítí. Tento seznam je set¥ídìn v následujícím po¥adí:

• Domovská sí∂t.
• Sítì ze seznamu preferovanÓch sítí.
• Nahodile uspo¥ádanÓ seznam jinÓch vÓÁe uvedenÓch nalezenÓch sítí, jejichÈ signál 

dosahuje urèité poÈadované úrovnì.
• VÁechny zbÓvající sítì v sestupném po¥adí podle úrovnì síly signálu.
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Dostupné sítì

Touto funkcí mùÈete zjistit, které sítì jsou aktivní ve vaÁí oblasti. Po ukonèení 
vyhledávání se zobrazí seznam tìchto sítí. Jakmile najdete sí ∂t, v níÈ se chcete 
registrovat, nebo kterou chcete uloÈit do seznamu preferovanÓch sítí, 
stisknìte tlaèítko (. P¥i registraci v síti a ukládání volby postupujte podle 
pokynù osobního komunikátoru.

Vyhledávání sítì

Tato funkce urèuje, jak èasto se osobní komunikátor bude pokouÁet 
registrovat v síti a jak p¥i tom bude postupovat.

Registraèní preference

Tuto funkci lze nastavit na automatické vyhledávání (provádìné osobním komunikátorem) 
nebo na manuální vyhledávání (které provádíte sami).

• Automatické vyhledávání - osobní komunikátor automaticky sestaví seznam sítí a pak se 

pokusí o registraci v první síti na seznamu. Pokud není registrace úspìÁná, p¥ístroj se 

pokusí registrovat v dalÁí síti na seznamu. Pokud jsou pokusy o registraci zcela 

neúspìÁné, osobní komunikátor neustále opakuje vyhledávání.

• Manuální vyhledávání - osobní komunikátor zobrazí seznam sítí, z nìhoÈ si máte vybrat. 

Pokud je registrace úspìÁná, zobrazí se jméno sítì. P¥i neúspìÁné registraci se znovu 

zobrazí seznam sítí.

67

V
Ó
b
ì
r
 s
ít
ì

67

Frekvence vyhledávání

Touto funkcí mùÈete nastavit èasovÓ úsek, po kterÓ osobní komunikátor èeká, neÈ se 
opìt pokusí o registraci: mùÈete nastavit pomalou, st¥ední a rychlou frekvenci nebo 
neustálé vyhledávání.

Poznámka:  Nastavíte-li funkci na rychlé a neustálé vyhledávání, mùÈe dojít k vysoké 
spot¥ebì energie baterie.

Preferované sítì

P¥idat sí∂t do seznamu

Tato funkce vám umoÈní p¥idat sítì do seznamu preferovanÓch sítí.

• JestliÈe zvolíte sí∂t ze seznamu dostupnÓch sítí, osobní komunikátor prohledává 

dostupnost sítí ve vaÁí oblasti a pak zobrazí jejich seznam. Chcete-li jednu z nich uloÈit v 

seznamu preferovanÓch sítí, postupujte podle pokynù, které zobrazí osobní komunikátor.

• MùÈete zvolit jednu z vám známÓch sítí na seznamu a uloÈit ji do seznamu preferovanÓch 

sítí.

• Pro p¥idání nového kódu sítì musíte p¥ed jeho uloÈením do seznamu preferovanÓch sítí 

zadat telefonní èíslo provozovatele sítì. Postupujte p¥itom podle pokynù zobrazenÓch 

osobním komunikátorem.

Zobrazit seznam sítí

Zvolíte-li tuto funkci, osobní komunikátor zobrazí seznam sítí. MùÈete jednu z nich 
zvolit, p¥esunout ji, vymazat ji, nebo dát osobnímu komunikátoru pokyn k zobrazení 
informací o zvolené síti.
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Vyhledat novou sí∂t

Zvolíte-li tuto funkci, osobní komunikátor se bude pokouÁet o registraci v jiné síti neÈ ve 
stávající síti. Pokud pokus o registraci není úspìÁnÓ, pokusí se registrovat v pùvodní 

síti.

Poèítadla hovorù
Osobní komunikátor je vybaven funkcemi pro sledování délky telefonních 
hovorù a p¥ísluÁnÓch telefonních poplatkù (hovorného). MùÈe vás také pomocí 
zvukovÓch signálù upozoròovat na to, jaká je délka probíhajícího hovoru. 
Osobní komunikátor mùÈe pracovat aÈ s jednadvacetimístnÓmi èíselnÓmi 
hodnotami, i kdyÈ v prùbìhu hovoru mùÈe zobrazit pouze posledních dvanáct 
èíslic. MùÈete také nastavit maximální limit vÓÁe hovorného tak, Èe osobní 

komunikátor bude sledovat poèet provolanÓch jednotek nebo vÓÁi hovorného a nedovolí 
p¥ekroèení urèeného limitu.
Poznámka:  Funkce informací o vÓÁi hovorného je dostupná pouze tehdy, jste-li uÈivateli 
(p¥edplatiteli) sluÈeb Informace o hovorném (Advice of Charges). Pokud tuto sluÈbu 
nepouÈíváte, jsou vám k dispozici pouze poèítadla èasu.

Zobrazení vÓÁe hovorného
Pomocí této funkce mùÈete zjistit vÓÁi hovorného za poslední hovor, celkovou vÓÁi poplatkù 
za vÁechny hovory nebo vÓÁi zbÓvajícího kreditu.
Poznámka:  MoÈnost pouÈívání funkce Zobrazení vÓÁe hovorného závisí na charakteristice 
sítì a druhu sluÈeb, které jste si p¥edplatili. Nemusí bÓt k dispozici ve vÁech oblastech.
Poznámka:  JestliÈe nejste uÈivateli (p¥edplatiteli) sluÈeb Informace o hovorném (Advice of 
Charges), osobní komunikátor sleduje pouze délku hovoru.
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Zobrazení délky hovorù

Pomocí této funkce mùÈete zjistit délku posledního hovoru nebo celkovou délku vÁech 
hovorù. UmoÈní vám také vynulování vÁech poèítadel.

Poznámka:  JestliÈe nejste uÈivateli (p¥edplatiteli) sluÈeb Informace o hovorném (Advice of 
Charges), zobrazí se èas vÁech nebo pouze odchozích hovorù.

Nastavení akustické indikace

Pomocí této funkce mùÈete nastavit jednotlivé nebo opakované zvukové signály pro p¥edem 
urèené èasové intervaly, které vám pomohou sledovat délku hovorù a vÓÁi poplatkù. Jakmile 
je poèítadlo nastaveno, zazní vÓstraÈnÓ signál osobního komunikátoru 10 sekund p¥ed 
uplynutím naprogramovaného èasu.

Nastavení displeje

Pomocí této funkce mùÈete nastavit zobrazení délky hovoru nebo vÓÁe hovorného v prùbìhu 
hovoru.

Poznámka:  Pokud je nastavena vÓÁe celkového limitu hovorného, je zobrazen pouze 
zbÓvající kredit.

Zobrazit délku hovoru

Funkce slouÈí k zobrazení délky probíhajících hovorù.

Poznámka:  JestliÈe jste uÈivateli (p¥edplatiteli) sluÈeb Informace o hovorném (Advice of 
Charges), úètované hovory budou zobrazeny vÈdy.
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Zobrazit hovorné a Zobrazit celkové hovorné

Tyto dvì funkce zobrazují stav poèítadla hovorného bìhem úètovanÓch hovorù nebo po 
jejich ukonèení. Poèítadlo zobrazuje hovorové jednotky nebo penìÈní jednotky podle 

nastavení typu úètování (v jednotkách nebo penìÈních èástkách).

Poznámka:  JestliÈe nejste uÈivateli (p¥edplatiteli) sluÈeb Informace o hovorném 
(Advice of Charges), zobrazuje se v závislosti na modelu p¥ístroje èas vÁech 
nebo pouze odchozích hovorù.

Bez displeje

Pomocí této funkce mùÈete vypnout vÁechna zobrazení délky hovoru a vÓÁe hovorného.

Nastavení tarifù

JestliÈe jste uÈivateli (p¥edplatiteli) sluÈeb Informace o hovorném (Advice of Charges), 
mùÈete pomocí této funkce upravit nastavení podle skuteèné vÓÁe poplatkù.

Vynulování poèítadla hovorného

Pomocí této funkce mùÈete vynulovat vÁechna svá poèítadla.

Nastavit celkovÓ limit hovorného

Pomocí této volby mùÈete nastavit maximální limit pro hovorné. Je-li tento limit dosaÈen, sí ∂t 
vám jiÈ nedovolí p¥ijímat Èádné dalÁí úètované hovory.

• P¥i nastavení funkce na Zapnuto musíte zadat novÓ limit v podobì jednotek nebo penìÈní 

èástky podle toho, jak jste nastavili volbu Nastavit tarif.
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Poznámka:  Jednotky jsou zadávány jako celá èísla a penìÈní jednotky podle názvu mìny. 
(Nap¥íklad britské libry pro Velkou Británii, marky pro Nìmecko, nebo franky pro Francii.)

Poznámka:  P¥i nastavení této volby na Zapnuto nemùÈete posílat faxy ani telefonicky 
p¥enáÁet data.

Souhrnné poèítadlo

Tato volba zobrazí celkovou délku vÁech hovorù uskuteènìnÓch prost¥ednictvím osobního 
komunikátoru.

Poznámka:  Toto poèítadlo nelze vynulovat.

Hry
Zvolíte-li v hlavním menu funkci Hry, mùÈete na osobním komunikátoru Motorola v100 hrát 
t¥i rùzné hry. MùÈete si vybrat Hanojskou vìÈ, Baccarat nebo Cihly. Po zvolení hry lze zaèít 
novou hru, pokraèovat ve h¥e, kterou jste uloÈili, nebo si zobrazit nejlepÁí skóre, kterého jste 
v této h¥e dosáhli.
Poznámka:  Pokud hrajete delÁí dobu, mùÈe dojít ke sníÈení Èivotnosti vaÁí baterie.

Ukonèení a uloÈení hry
Hru mùÈete kdykoli ukonèit stisknutím tlaèítka ). P¥i zobrazení volby pokynù pro Konec hry 
stisknìte tlaèítko ) pokud chcete ve h¥e jeÁtì pokraèovat, nebo (, pokud chcete hru 
uloÈit a dokonèit ji pozdìji.

Hra bude p¥eruÁena, jestliÈe p¥ijmete telefonní hovor, jestliÈe uplynula urèená doba pro 
nìkterÓ nastavenÓ budík nebo pokud dochází k p¥íliÁnému vybití baterie. Stisknìte tlaèítko 
) chcete-li ve h¥e jeÁtì pokraèovat nebo ( k uloÈení hry a jejímu dokonèení pozdìji.
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Hanojská vìÈ

Tato hra je urèena pro jednoho hráèe a vyÈaduje zruènost a logiku. ObtíÈnost hry mùÈe bÓt 
nastavena na úrovnì 3 aÈ 7, které urèují poèet kotouèù ve h¥e. ◊ím více kotouèù je ve h¥e, 
tím je hra obtíÈnìjÁí. Jakmile zahájíte hru, jsou kotouèe rùznÓch rozmìrù naskládány na 
st¥edovém sloupku. Cílem hry je poskládat kotouèe v sestupném po¥adí tak, aby byl 
nejmenÁí kotouè naho¥e a nejvìtÁí kotouè dole. Jakmile úspìÁnì p¥esunete vÁechny kotouèe 
ze st¥edového sloupku na jeden z postranních sloupkù, zvítìzili jste.

Pravidla hry

• MùÈete vÈdy p¥esouvat pouze jeden kotouè.
• MùÈete p¥esunovat pouze vrchní kotouè.
• VìtÁí kotouèe nelze pokládat na menÁí kotouèe.

Jak hrát

Jakmile zvolíte novou hru, urèete stupeò obtíÈnosti, na kterém chcete hrát (3 aÈ 7).

1. Stisknutím horní èásti tlaèítka ! vyberte kotouè. Mezera mezi kotouèi naznaèuje, Èe 
kotouèem bylo pohnuto smìrem nahoru.

2. K p¥esunutí k jinému sloupku stisknìte levou nebo pravou èást tlaèítka !. ◊tvercovÓ 
kurzor nad sloupkem oznaèuje vaÁi okamÈitou polohu.

3. K p¥esunutí zvoleného kotouèe na jinÓ sloupek stisknìte dolní èást tlaèítka !.
4. Pokraèujte pomocí krokù 1 aÈ 3 tak dlouho, dokud se vám nepoda¥í umístit vÁechny 

kotouèe v poÈadovaném po¥adí na novém sloupku.
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Baccarat

Cílem hry je uhádnout, v èí ruce bude souèet bodù karetních hodnot bliÈÁí hodnotì 9 bodù, 
nebo dojde-li ke shodì hodnot. Ruce jsou oznaèeny písmenem H pro hráèe a B pro banké¥e.

Pravidla hry

Hra zaèíná vsazením na vítìznÓ vÓsledek ruky H nebo B, p¥ípadnì na nerozhodnÓ vÓsledek. 
KaÈdÓ hráè dostane dvì karty. T¥etí karta mùÈete bÓt dána ruce H a/nebo B.

• Ruka, jejíÈ souèet bodù karetních hodnot je bliÈÁí hodnotì 9, ve h¥e vítìzí. Pokud je 

souèet bodù vyÁÁí neÈ 10, odeètìte od nìj 10 a zbytek je poètem bodù pro danou hru. 

Nap¥íklad 8 (pro H) + 8 (pro B) = 16; odeètìte 10 od 16 a vÓslednÓ souèet je 6.

• JestliÈe zvítìzí H nebo B, jsou vÁechny vítìzné sázky propláceny ve stejné vÓÁi. Pokud 

jste vyhráli sázkou na B, pak B obdrÈí 5% prémii. Pokud jste vyhráli sázku na nerozhodnÓ 

vÓsledek, obdrÈíte osminásobek vsazené èástky; v jiném p¥ípadì vaÁe vsazená èástka 

propadá.

• Esa má hodnotu jeden bod, desítky a figury (králové, královny a kluci) mají nulovou 

hodnotu. VÁechny ostatní karty mají takovou bodovou hodnotu, jaká je na nich 

vyznaèena.

Jak hrát

1. P¥i zahájení nové hry zvolte ruku B, H nebo nerozhodnÓ vÓsledek a stisknìte tlaèítko (.

2. Urèete vÓÁi vaÁí sázky a stisknìte tlaèítko (. Sázka mùÈe mít hodnotu mezi 5 aÈ 500 
body, nebo aÈ do vÓÁe vaÁí hotovosti, kterou máte k dispozici.

3. Po zobrazení p¥ísluÁného pokynu stisknìte tlaèítko ( k rozdání karet. Karty pro ruku B i 
H blikají a jsou zobrazeny pouze po urèitou omezenou dobu.
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Cihly

Tato zábavná hra je urèena pro jednoho hráèe. P¥i h¥e je na horní èásti displeje zobrazena 
sestava cihel, v dolní èásti je zobrazena pálka a pohybující se míè. Cílem hry je zasáhnout 
pálkou míè tak, aby se pohyboval diagonálnì, zasáhl cihly na vrcholku sestavy a p¥itom se 
nedotknul dolní pomezní èáry. flhel pohybu míèe dop¥edu nebo do stran je dán úhlem, v 
jakém je zasaÈen pálkou. Míè mùÈe zasáhnout více cihel najednou. Po zásahu míèem cihla 
zmizí a poèet ve h¥e dosaÈenÓch bodù se zvÓÁí o hodnotu, která byla pro tuto cihlu urèena. 

Cihly v páté ¥adì mají hodnotu 30 bodù, cihly ve ètvrté ¥adì hodnotu 25 bodù, ve t¥etí ¥adì 
20 bodù, ve druhé ¥adì 15 bodù a v první ¥adì hodnotu 10 bodù.

Pravidla hry

• Hra konèí, jestliÈe se míè dotkne dolní pomezní èáry, nebo kdyÈ jsou zasaÈeny vÁechny 
cihly.

• Pálkou nelze pohybovat po obvodu displeje na jeho protìjÁí stranu.

Jak hrát

• P¥i zahájení nové hry se pálka nachází ve st¥edu displeje u dolní pomezní èáry. Míè se 
nachází p¥ímo nad ní.

• K prvnímu pohybu míèe dojde automaticky v náhodnì urèeném úhlu. Poté se míè 
pohybuje v závislosti na zpùsobu, jakÓm zasáhne kterÓkoliv povrch.

• PouÈijte levou nebo pravou èást tlaèítka ! k pohybu pálkou doleva nebo doprava.
• Cílem hry je zasáhnout vÁechny cihly a p¥itom nedovolit míèi dotknout se dolní pomezní 

èáry.
• Na konci hry displej bliká a je zobrazen dosaÈenÓ vÓsledek.
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RychlÓ p¥ístup Quick Access
P¥estoÈe jsou funkce osobního komunikátoru p¥ístupné 
prost¥ednictvím snadno pouÈitelnÓch menu, nìkteré z 
nejbìÈnìji pouÈívanÓch funkcí jsou p¥ístupné také v 
menu RychlÓ p¥ístup Quick Access. KaÈdá funkce má v 
tomto menu vyhrazeno èíslo od 1 do 9.

K zobrazení menu RychlÓ p¥ístup Quick Access na 
displeji stisknìte tlaèítko $. Menu znázornìné v p¥íkladu 
reprezentuje nìkteré funkce, které mùÈete ve svém menu RychlÓ p¥ístup Quick Access 
nastavit.

Po p¥ísluÁném nastavení mùÈete pouÈívat funkce z menu RychlÓ p¥ístup Quick Access 
pomocí:

• Stisknutí tlaèítka ] a vyslovení Hlasového záznamu.

• Stisknutí tlaèítka $ a zadání èísla podle pozice.

• Stisknutí tlaèítka $ a následného pouÈití ! k zvÓraznìní volby v menu, kterou pak 

zvolíte stisknutím tlaèítka (.

Funkce Rychlého p¥ístupu Quick Access jsou znázornìny p¥ísluÁnÓmi ikonami. Zvolená 
ikona má tmavé pozadí. Funkce Rychlého p¥ístupu Quick Access a jejich pozici v menu 
mùÈete podle pot¥eby mìnit.

 T 1     W 2     O3
   R  4    K5      L6

P÷idat do SIM?

P¥íklad menu RychlÓ p¥ístup 

Quick Access
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P¥i¥adit klávesu funkci 
1. V menu Nastavení telefonu zvolte menu Nastavení Rychlého p¥ístupu Quick Access. 

Osobní komunikátor zobrazí seznam funkcí, z nichÈ si mùÈete vybrat.

2. Stisknutím tlaèítka ! procházejte nabídku, aÈ dojdete na funkci, kterou chcete p¥idat; 
stisknìte tlaèítko (.

3. Zvolte pokyn ƒP¥i¥adit klávesu funkci≈ a stisknìte (.

4. Po zobrazení p¥ísluÁného pokynu stisknìte kteroukoliv klávesu s èísly 1 aÈ 9, tím uloÈíte 
funkci v této pozici.

Poznámka:  JestliÈe je funkce jiÈ uloÈena se zvolenÓm èíslem pozice, nová funkce zaujme 
tuto pozici a p¥edchozí funkce je automaticky odstranìna.

P¥idat/mìnit hlasovÓ záznam

KaÈdé z 9 funkcí v rámci menu RychlÓ p¥ístup Quick Access mùÈete p¥i¥adit HlasovÓ 
záznam.

1. V konfiguraèním menu RychlÓ p¥ístup Quick Access zvÓraznìte funkci a stisknìte (.

2. Zvolte nabídku ƒP¥idat/mìnit HlasovÓ záznam≈ a stisknìte (.

3. Po p¥ísluÁném pokynu vyslovte jméno pro záznam. Pokud existuje odpovídající HlasovÓ 
záznam, osobní komunikátor zopakuje jméno a zobrazí zadanou funkci.

4. Pokud nahrávání probìhlo úspìÁnì, osobní komunikátor zobrazí zprávu o uloÈení 
záznamu a vrátí se k menu Nastavení Rychlého p¥ístupu Quick Access. V opaèném 
p¥ípadì zobrazí pokyn k opakovanému nahrávání Hlasového záznamu.
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DùleÈité poznámky:

• Pokud má nìkterá z 9 funkcí Rychlého p¥ístupu Quick Access p¥idìlenÓ HlasovÓ záznam 

a vy se pokouÁíte zobrazit menu RychlÓ p¥ístup Quick Access v okamÈiku, kdy pouÈíváte 

náhlavní soupravu sluchátka a mikrofonu, musíte vyslovit jméno záznamu nebo se 

osobní komunikátor vrátí k zobrazení displeje Pohotovostního reÈimu.

• Pokud neuÈíváte náhlavní soupravu, osobní komunikátor vás vyzve k vyslovení jména 

záznamu a pak po nìkolika sekundách zobrazí menu RychlÓ p¥ístup Quick Access.

Vymazání hlasového záznamu

Poznámka:  Pokud neexistují Èádné Hlasové záznamy, které by bylo moÈno vymazat, tato 
volba se na displeji nezobrazí.

ZvÓraznìte funkci Rychlého p¥ístupu Quick Access s p¥idanÓm HlasovÓm záznamem, kterou 
chcete vymazat, a pak stisknìte (.
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ZvláÁtní znaky
K zadání zvláÁtních znakù znázornìnÓch v tabulce stisknìte tlaèítka M * a tlaèítko pro 
písmeno tak, jak je uvedeno v následující tabulce. K p¥ístupu ke znaku je zapot¥ebí 
nìkolikanásobné stisknutí tlaèítka. Nap¥íklad k napsání é stisknìte M * a pak jednou 
stisknìte E. 

Znak na 

tlaèítku

M *
jednou

M *
dvakrát

M *
t¥ikrát

M *
èty¥ikrát

M *
pìtkrát

M *
Áestkrát

M *
sedmkrát

E é è É

T θ

Y ψ ¥

U ü û Ü

I ì

O ö ø ò Ω Ö Ø

P Π

A ä å à æ Ä Å Æ

S Σ §

F Φ
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G Γ

L Λ

Z Ξ

C Ç

B β

N ñ Ñ

?/ ¿

!: i

Znak na 

tlaèítku

M *
jednou

M *
dvakrát

M *
t¥ikrát

M *
èty¥ikrát

M *
pìtkrát

M *
Áestkrát

M *
sedmkrát
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P¥ísluÁenství
Osobní komunikátor pouÈívejte s následujícím p¥ísluÁenstvím. DalÁí p¥ísluÁenství lze 
zakoupit zvláÁ∂t. Více informací o dostupném p¥ísluÁenství vám poskytne provozovatel vaÁí 
místní sítì nebo maloobchodní prodejna.

Náhlavní souprava sluchátka a mikrofonu
Tato souprava vám umoÈní pouÈívání osobního komunikátoru bez pomoci rukou a pro 
pouÈívání telefonu je nezbytná.

Sí∂tovÓ adaptér
Tento sí∂tovÓ adaptér (nabíjeè) se p¥ipojuje p¥ímo k osobnímu komunikátoru. Je-li p¥ipojen, 
nabíjí baterii a zároveò slouÈí jako sí∂tovÓ zdroj energie pro normální provoz osobního 
komunikátoru.

Adaptérová vidlice pro Velkou Británii
Tato vidlice slouÈí pro p¥ipojení sí∂tového adaptéru k sí∂tové zásuvce typu, kterÓ se pouÈívá ve 
Velké Británii.

Adaptérová vidlice pro Evropu
Tato vidlice slouÈí pro p¥ipojení sí∂tového adaptéru k sí∂tové zásuvce typu, kterÓ se bìÈnì 
pouÈívá v zemích kontinentální Evropy.

Pouzdro
Zasuòte osobní komunikátor do tohoto atraktivního pouzdra a pomocí spony jej p¥ipevnìte 
na opasek, do kapsy, na kabelku, nebo k jinÓm odìvním doplòkùm.
Poznámka:  Pouzdro je vyrobeno s ohledem na poÈadavky osobního pohodlí - jeho úèelem 
vÁak není poskytovat osobnímu komunikátoru vÁestrannou ochranu.
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Identifikace a odstraòování poruch

Co dìlat, kdyÈ ...

Osobní 
komunikátor se 
nedá zapnout

• Zkontrolujte baterii. Je nabitá, ve správné poloze a jsou kontakty èisté a 
suché?

Nelze volat • Zkontrolujte indikátor intenzity signálu. Je-li signál slabÓ, vyjdìte na 
otev¥ené prostranství nebo p¥ejdìte k oknu, pokud jste uvnit¥ budovy.

• Zkontrolujte nastavení sítì. Zkuste zvolit jinou sí∂t.
• Zkontrolujte mapku dosahu pokrytí sítì. Jsou zde nastavena nìjaká 
omezení?

• Zkontrolujte nastavení Blokování hovorù a Fixní volby.
• Dosáhli jste limitu hovorného? Nastavte limit znovu nebo kontaktujte 
svého provozovatele sítì.

• Byla zasunuta nová karta SIM? P¥esvìdèete se, Èe nebyla zavedena nová 
omezení.

Nelze p¥ijímat 
hovory

• Zkontrolujte indikátor intenzity signálu. Je-li signál slabÓ, vyjdìte na 
otev¥ené prostranství nebo p¥ejdìte k oknu, pokud jste uvnit¥ budovy.

• Zkontrolujte nastavení P¥esmìrování a Blokování hovorù. Zkontrolujte 
nastavení zvonení a funkce VibraCall®. Je-li obojí vypnuto, neuslyÁíte 
ÈádnÓ zvukovÓ signál.

Není moÈno 
odemknout osobní 
komunikátor

• Byla instalována nová karta SIM? Zadejte novÓ kód PIN.
• Máte náhradní osobní komunikátor? Zadejte vÓrobcem nastavenÓ kód 
odblokování 1234.

• Zapomnìli jste svùj kód odblokování? Stisknìte % k jeho zmìnì 
(budete muset zadat bezpeènostní kód).
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Kód PIN je 
blokován

• Zadejte kód pro odblokování PIN, kterÓ jste obdrÈeli s kartou SIM.

Kód PIN2 je 
blokován

• Zadejte kód pro odblokování PIN2, kterÓ jste obdrÈeli s kartou SIM.

Karta SIM 
nefunguje

• Je karta správnì zasunuta?
• Je oprÓskaná, poÁkrábaná nebo viditelnì poÁkozená? Vra∂tte kartu 
provozovateli sítì.

• Zkontrolujte kontakty na kartì SIM. Jsou-li zneèiÁtìné, pouÈijte k jejich 
oèiÁtìní antistatickÓ ubrousek.

Baterie se nenabíjí • Zkontrolujte nabíjeè. Je správnì zapojen? Má èisté a suché kontakty?
• Zkontrolujte kontakty baterií. Jsou èisté a suché?
• Zkontrolujte teplotu baterie. Je-li teplá, nechejte ji p¥ed nabitím 
vychladnout.

• Je baterie stará? V takovém p¥ípadì ji vymìòte za novou.
• PouÈíváte originální baterii Motorola? V opaèném p¥ípadì je moÈné, Èe 
nabíjeè nedokáÈe s baterií komunikovat.

Ikona a indikátory 
baterie se 
nezobrazují

• PouÈíváte originální baterii Motorola? V opaèném p¥ípadì je moÈné, 
Èe nabíjeè nedokáÈe s baterií komunikovat.
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Baterie se vybíjí 
rychleji neÈ 
obvykle

• Nenacházíte se v oblasti s kolísavÓm signálem sítì? Ten zpùsobuje vyÁÁí 
odbìr energie z baterie.

• Je baterie nová? Nová baterie pot¥ebuje k dosaÈení normální kapacity dva 
aÈ t¥i nabíjecí a vybíjecí cykly.

• Je baterie stará? Po nìkolika letech pouÈívání se kapacita baterie sniÈuje.
• PouÈíváte baterii, která nikdy nebyla úplnì vybita? Nechejte baterii zcela 
vybít (dokud se osobní komunikátor sám nevypne) a poté ji nechejte 
dobíjet p¥es noc.

• Zkontrolujte, zda volba Frekvence vyhledávání v menu VÓbìr sítì nebyla 
nastavena na Rychlé nebo Neustálé vyhledávání.

• Zkontrolujte, zda nebyla funkce flspornÓ reÈim baterie nastavena na 
Vypnuto.

• PouÈíváte osobní komunikátor v prost¥edí s extrémními teplotami? Ve 
velmi vysokÓch nebo nízkÓch teplotách se kapacita baterie vÓraznì 
sniÈuje.

Nelze zruÁit 
p¥esmìrování nebo 
blokování hovorù

• Poèkejte, aÈ se dostanete do oblasti s dobrÓm pokrytím signálem sítì 
a zkuste operaci provést znovu.

Bliká symbol I • V pamìti není dostatek místa k uloÈení dalÁí zprávy SMS. PouÈijte 
menu Zprávy a vymaÈte jednu nebo více uloÈenÓch zpráv.

Nelze volat do 
zahranièí

• Nìkte¥í provozovatelé sítì blokují mezinárodní hovory. Obra∂tte se na 
svého provozovatele sítì.

• Zadali jste správné kódy? Stisknìte a podrÈte tlaèítko 0 (nula), dokud se 
nezobrazí kód pro mezinárodní p¥edvolbu (+), a poté zadejte p¥edèíslí pro 
p¥ísluÁnou zemi a telefonní èíslo. 
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Pravidla pro pouÈívání a péèi 

K èiÁtìní pouÈívejte mìkkÓ 

ubrousek navlhèenÓ vodou a 

mÓdlem.

Nepono¥ujte do vody. NepouÈívejte alkohol ani jiné 

èistící p¥ípravky.

Nevystavujte extrémnì 

vysokÓm teplotám ...

... ani extrémním nárazùm ... ... ani vlhkosti.

glub

XXX
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Naprostá spokojenost zákazníka
Naprostá spokojenost zákazníka je pro firmu Motorola nejvyÁÁí prioritou. Máte-li jakékoliv dotazy, návrhy 
nebo obavy v souvislosti s osobním komunikátorem, firma Motorola je od vás ráda uslyÁí.
Kontaktujte prosím faxem St¥edisko pro dotazy firmy Motorola (Motorola Response Centre) na èísle: 
+44 (0) 131 458 67 32, nebo pouÈijte místní èíslo pro tyto zemì:
• Austrálie 1800-667788 • Nìmecko 0180 35050
• Belgie 0800 72 370 • Nizozemsko 0800 022 27 43
• Kanada 1 800 461 4575 • Norsko 22 55 10 04
• ◊eská republika 00420 2 21 85 21 01 • Omán 790925
• ◊ínská lid. republika 86 10 68466060 • Portugalsko 01 318 0051
• Dánsko 4348 8005 • Rakousko 0800 29724
• Egypt 02 3411800 • Æecko 00800 441 28150
• Finsko 0800 117 036 • Saudská Arábie 01 2303294
• Francie 0 803 303 302 • Singapur 65 4855 333
• Hongkong 852 25063888 • Êpanìlsko 902 100 077
• Irsko 01 402 6887 • Spojené arabské emiráty 04 32 11 66
• Itálie 02 696 333 16 • Spojené státy americké 1 800 331 6456
• JiÈní Afrika 0800 11 48 49 • Êvédsko 08 445 1210
• Jordánsko 06 863750 • ÊvÓcarsko 0800 553 109
• Katar 418999 • Tchaj-wan 886 2 87731746
• Kuvajtt 484 2000 Ext 1177 • Turecko 0212 425 9090
• Libanon 01 744156 • Velká Británie 0500 55 55 55
• Lucembursko 0800 21 99
Adresa pro elektronickou poÁtu: mcrc@ei.css.mot.com
Internetové spojení: http://www.mot.com
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Informace o záruce
Motorola Vám jakoÈto prvnímu kupci zaruèuje, Èe celulární telefon a p¥ísluÁenství, jeÈ jste zakoupil(a) od 
autorizovaného prodejce Motorola (dále jen ƒvÓrobky≈), budou splòovat specifikace spoleènosti 
Motorola platné v dobì vyrobení po dobu jednoho [1] roku od data zakoupení vÓrobku(ù) (záruèní lhùta).

Nesplòuje-li kterÓkoli z vÓrobkù platné specifikace, musíte spoleènost Motorola informovat do dvou (2) 
mìsícù od data, kdy zjistíte závadu v materiálu, zpracování èi neshodu se specifikacemi, avÁak v 
kaÈdém p¥ípadì do té doby, neÈ vyprÁí záruèní lhùta, a to tak, Èe vÓrobek p¥edáte spoleènosti Motorola k 
opravì. Spoleènost Motorola není vázána vÓroky vztahujícími se k vÓrobku, které p¥ímo sama neuèinila.

U vÓrobku je p¥iloÈen seznam telefonních èísel st¥edisek sluÈeb zákazníkùm spoleènosti Motorola.

V prùbìhu záruèní lhùty Motorola podle svého uváÈení a bez dodateènÓch vÓdajù opraví nebo vymìní 
vÓrobek, kterÓ neodpovídá této záruce, anebo pokud tak neuèiní, vrátí kupní cenu vÓrobku sníÈenou o 
èástku odpovídající opot¥ebení vÓrobku pouÈíváním od jeho dodání. Tento opravnÓ prost¥edek 
p¥edstavuje vÓluèné právo kupujícího podle této záruky. Tato záruka vyprÁí se skonèením záruèní lhùty.

Toto je úplná a vÓluèná záruka na celulární telefon a p¥ísluÁenství Motorola, zastupující vÁechny ostatní 
záruky a podmínky, a∂t jiÈ vÓslovné nebo implikované.

Zakoupíte-li vÓrobek jinak neÈ jako spot¥ebitel, spoleènost Motorola odvolává veÁkeré ostatní záruky a 
podmínky, vÓslovné èi implikované, jako nap¥. vhodnost k danému úèelu a uspokojivá kvalita.

Spoleènost Motorola nebude v Èádném p¥ípadì odpovìdná za Ákody p¥esahující kupní cenu, ani za 
Èádné jiné náhodné zvláÁtní èi následné Ákody* vyplÓvající z pouÈívání nebo z neschopnosti pouÈívat 
vÓrobek, v celém rozsahu, v nìmÈ to není vylouèeno zákonem.

*zejména ztráta moÈnosti pouÈívání, ztráta èasu, nepohodlí, komerèní ztráta, uÁlÓ zisk èi ztráta úspor.

Touto zárukou nejsou dotèena Èádná VaÁe práva, která jako spot¥ebitel mùÈete mít podle právních 
p¥episù, jako nap¥. záruka uspokojivé kvality a vhodnosti k úèelu, k nìmuÈ se vÓrobky stejného typu 
obvykle pouÈívají v rámci bìÈného uÈívání a sluÈby, ani Èádná práva vùèi prodejci vÓrobkù vyplÓvající z 
VaÁí kupní smlouvy.
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Získání záruèních sluÈeb
Ve vìtÁinì p¥ípadù reklamace p¥ijímá anebo záruèní sluÈby vy¥izuje autorizovanÓ prodejce Motorola, 
kterÓ Vám prodal anebo instaloval celulární telefon a originální p¥ísluÁenství Motorola. Pokud 
pot¥ebujete dalÁí informace o tom, jak získat záruèní sluÈby, spojte se prosím s oddìlením sluÈeb 
zákazníkùm VaÁeho celulárního provozovatele nebo se st¥ediskem sluÈeb zákazníkùm Motorola na níÈe 
uvedenÓch telefonních èíslech platnÓch pro VaÁi zemi.

P¥i reklamaci musíte vrátit p¥ísluÁnÓ celulární telefon anebo p¥ísluÁenství spoleènosti Motorola. Prosím, 
nenechávejte v zásilce Èádné dalÁí p¥edmìty jako nap¥. SIM karty. K vÓrobku by téÈ mìl bÓt p¥iloÈen 
Átítek s VaÁím jménem, adresou a telefonním èíslem, názvem provozovatele VaÁí celulární sluÈby a 
popisem závady. V p¥ípadì instalace ve vozidle je t¥eba zavézt vùz, v nìmÈ je celulární telefon 
instalován, do autorizovaného opravárenského st¥ediska, protoÈe je moÈné, Èe analÓza problému bude 
vyÈadovat prohlídku celé instalace ve voze.

Abyste byli oprávnìni obdrÈet záruèní sluÈby, musíte p¥edloÈit kupní doklad nebo srovnatelnou náhradu 
za nìj, uvádìjící datum zakoupení. Na telefonu by také mìlo bÓt jasnì èitelné pùvodní kompatibilní 
elektronické sériové èíslo (IMEI) a mechanické sériové èíslo[MSN]. Tyto informace obsahuje balení 
vÓrobku.

Podmínky
Tato záruka je neplatná, jestliÈe je typové èi sériové èíslo na vÓrobku zmìnìno, vymazáno, odstranìno 
nebo neèitelné. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruèní sluÈby, pokud nemùÈe bÓt 
p¥edloÈena poÈadovaná dokumentace nebo pokud jsou informace neúplné, neèitelné anebo 
neodpovídají firemním záznamùm.

Oprava mùÈe podle uváÈení spoleènosti Motorola spoèívat ve vÓmìnì souèástí nebo desek za funkènì 
rovnocenné, opravené nebo nové souèásti èi desky. Na vymìnìné souèásti, p¥ísluÁenství, baterie èi 
desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku pùvodní záruèní lhùty. Záruèní lhùta se neprodluÈuje. 
VeÁkeré originální p¥ísluÁenství, baterie, souèásti a za¥ízení celulárního telefonu, jeÈ byly vymìnìny, 
budou vlastnictvím spoleènosti Motorola. Spoleènost Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údrÈbu 
èi opravu vÓrobkù, p¥ísluÁenství, baterií ani souèástí.
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Spoleènost Motorola nebude ÈádnÓm zpùsobem odpovìdná za problémy ani Ákody zpùsobené 
jakÓmkoli doplòkovÓm za¥ízením, které nedodala a které je p¥ipojeno nebo pouÈíváno ve spojení s 
vÓrobky, ani za funkci za¥ízení Motorola s jakÓmkoli doplòkovÓm za¥ízením. VeÁkeré takové za¥ízení je z 
této záruky vÓslovnì vylouèeno.

Je-li vÓrobek pouÈíván ve spojení s doplòkovÓm nebo periferním za¥ízením, které nedodala spoleènost 
Motorola, spoleènost Motorola neposkytuje záruku na provoz kombinace vÓrobku s periferním za¥ízením 
a nep¥ijme Èádnou reklamaci tÓkající se vÓrobku, kterÓ je pouÈíván v takovéto kombinaci a kterÓ je 
spoleèností Motorola oznaèen za bezvadnÓ. Motorola zvláÁtì odmítá veÁkerou zodpovìdnost za jakékoli 
Ákody, a∂t jiÈ zpùsobené na za¥ízení Motorola èi nikoli, vyplÓvající jakÓmkoli zpùsobem z pouÈívání 
celulárního telefonu, p¥ísluÁenství a periferních za¥ízení (mezi konkrétní p¥íklady pat¥í zejména baterie, 
nabíjeèky, adaptéry a napájecí zdroje) v p¥ípadech, kdy tato p¥ísluÁenství a periferní za¥ízení nejsou 
vyrobena a dodána spoleèností Motorola.

Na co se záruka nevztahuje
Tato záruka je neplatná, jestliÈe závady byly zpùsobeny poÁkozením, nesprávnÓm pouÈitím, 
neoprávnìnÓmi zásahy, nedbalostí èi nedostatkem peèlivosti, a také v p¥ípadì, Èe zmìny èi opravu 
provedly neautorizované osoby.

1. Závady èi Ákody vyplÓvající z pouÈívání vÓrobku jinÓm neÈ normálním a obvyklÓm zpùsobem.
2. Závady èi Ákody vyplÓvající z nesprávného pouÈívání, nehody èi nedbalosti.

3. Závady èi Ákody vyplÓvající z nesprávného zkouÁení, provozu, údrÈby, instalace, úprav èi ze zmìn èi 
úprav vÁeho druhu.

4. Závady èi Ákody na anténách, pokud nejsou zpùsobeny p¥ímo závadami materiálu nebo zpracování.

5. VÓrobky rozebrané èi opravené takovÓm zpùsobem, kterÓ negativnì ovlivní funkci nebo zabrání 
adekvátní prohlídce a p¥ezkouÁení s cílem provì¥it reklamaci.

6. Závady èi Ákody vyplÓvající z dosahu, pokrytí, dostupnosti èi úrovnì sluÈby nebo z provozování 
celulárního systému ze strany celulárního provozovatele.

7. Závady èi Ákody zpùsobené vlhkostí, kapalinami èi rozlitÓmi potravinami.



89

In
fo
rm
a
c
e
 o
 z
á
ru
c
e

89

8. Kroucené kabely ovládacích jednotek ve vÓrobku, které jsou p¥epjaty nebo jejichÈ standardní 
zakonèení jsou rozbita.

9. VeÁkeré povrchy z plastickÓch hmot a vÁechny ostatní vnìjÁí exponované souèásti, které jsou 
poÁkrábány nebo poÁkozeny obvyklÓm uÈíváním ze strany zákazníka.

10. KoÈená pouzdra (na která se vztahují zvláÁtní záruky vÓrobce).

11. VÓrobky doèasnì zapùjèené.

12. Pravidelná údrÈba a opravy souèástí z dùvodu obvyklého opot¥ebení;

Doba hovoru, doba pohotovosti a celková Èivotnost nabíjecích baterií Motorola pro celulární telefon 
závisí na podmínkách pouÈívání a konfiguraci sítì. ProtoÈe se jedná o vÓrobek urèenÓ ke spot¥ebì, jeho 
specifikace uvádìjí, Èe nejlepÁí vÓkon by mìl celulární telefon Motorola podávat po dobu prvních Áesti 
mìsícù od data zakoupení a do (200) nabití.

Záruka na nabíjecích baterie Motorola je neplatná, jestliÈe (i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíjeèkou neÈli 
nabíjeèkou schválenou spoleèností Motorola a urèenou pro nabíjení této baterie, (ii) plomba na baterii je 
poruÁená nebo nese známky nedovoleného zasahování, nebo (iii) baterie je pouÈívána v jiném za¥ízení 
nebo pro jinou sluÈbu neÈ v za¥ízení celulárního telefonu, pro kterÓ je urèena.
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Patenty
Tento vÓrobek firmy Motorola se vyrábí s pouÈitím jednoho nebo více patentù registrovanÓch 
pro firmu Motorola v USA. Udìlení dalÁích americkÓch patentù se projednává. 

4,128,740 4,517,561
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Osobní èísla

Na tuto stránku si mùÈete zaznamenat dùleÈitá telefonní èísla.
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