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Úvod
Tato u�ivatelská příručka
Pro snaz�í orientaci je určena kapitola �Seznámení 
s telefonem�, která obsahuje stručný přehled hlavních 
funkcí telefonu, zkratek a obecných údajů.

Bli��í informace a data ke sta�ení jsou k dispozici 
na stránkách www.SonyEricsson.com nebo 
wap.SonyEricsson.com.

Poznámka: V příručce pou�ívaná slova WAP a web 
označují vzájemně zaměnitelné internetové slu�by.

Dostupnost slu�eb
Některé slu�by a funkce zmíněné v této příručce závisí 
na typu sítě a předplacených slu�bách. Z tohoto 
důvodu mohou být některá menu telefonu nedostupná.
Tento symbol označuje slu�bu nebo funkci 
závislou na síti nebo předplacených slu�bách.
O předplacených slu�bách se informujte 
u provozovatele sítě.

Karta SIM
Pokud jste se registrovali u provozovatele sítě, 
obdr�eli jste kartu SIM (modul identity předplatitele). 
Karta SIM obsahuje počítačový čip, který umo�ňuje 
sledování telefonního čísla, slu�eb obsa�ených 
v předplatném a údaje telefonního seznamu.

Tip: Před vyjmutím karty SIM z telefonu zkontrolujte, 
zda na ní máte ulo�eny své informace. Polo�ky 
telefonního seznamu mohou být například ulo�eny 
v paměti telefonu.

Sestavení telefonu
Před pou�itím telefonu je nutné:

� vlo�it kartu SIM,
� vlo�it a nabít baterii. Viz �Údaje o kartě SIM a baterii� 

na straně 4.

Poznámka: V�dy před vlo�ením nebo vyjmutím karty 
SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Údaje o kartě SIM a baterii

Pokud je baterie zcela vybitá, mů�e při nabíjení 
trvat a� třicet minut, ne� se na displeji zobrazí 
ikona nabíjení.

1. Vlo�te kartu SIM. Ujistěte se, �e je karta SIM umístěna 
pod kovovými úchyty.

2. Vlo�te baterii na zadní stranu telefonu tak, 
aby konektory směrovaly proti sobě (�títkem nahoru).

3. Umístěte zadní kryt do dolní části telefonu a 
posunutím směrem nahoru jej upevněte na místo.

4. Připojte k telefonu nabíječku do konektoru se 
symbolem blesku. Symbol blesku na konektoru 
nabíječky musí směřovat vzhůru.

5. Při nabíjení mů�e trvat a� třicet minut ne� se na 
displeji zobrazí ikona nabíjení baterie. Počkejte asi 
čtyři hodiny ne� bude ikona signalizovat, �e je baterie 
zcela nabitá. Pokud se ani poté nezobrazí ikona baterie, 
aktivujte displej stisknutím libovolného tlačítka nebo 
středového tlačítka pro výběr. Displej se v průběhu 
nabíjení přepne do úsporného re�imu.

6. Vykloněním konektoru vzhůru odpojte nabíječku.

Poznámka: Před pou�itím telefonu musíte vlo�it kartu 
SIM a nabít baterii.

≈ 30 min ≈ 4 hod
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Dr�ení telefonu
Telefon dr�te jako 
sluchátko kteréhokoli 
jiného telefonu. Při 
mluvení do mikrofonu 
nasměrujte telefon nahoru 
nad rameno.

Vnitřní anténa
Telefon je vybaven vnitřní anténou. Chcete-li 
dosáhnout nejlep�ího příjmu, nezakrývejte při dr�ení 
telefonu rukou vnitřní anténu. Anténa je umístěna 
na zadní straně přístroje, nad zadním krytem.

Zapnutí telefonu
Stiskněte tlačítko NO a dr�te jej 
stisknuté, dokud neusly�íte tón. 
Vy�aduje-li karta SIM zadání 
kódu PIN (osobní identifikační 
číslo), zadejte kód. Kód PIN 
poskytuje provozovatel sítě.

Pokud při zadávání kódu PIN 
uděláte chybu, odstraňte chybné 
číslo stisknutím tlačítka .

Pokud vá� kód PIN začíná stejnými číslicemi jako 
tísňové číslo, např. číslicemi 911, nebudou tyto číslice 
při zadávání nahrazeny znaky *. Je to proto, abyste 
viděli a mohli vytočit tísňové číslo bez nutnosti zadání 
kódu PIN. Dal�í informace lze nalézt v části �Tísňová 
volání� na straně 25.

Poznámka: Pokud zadáte třikrát po sobě kód PIN 
chybně, karta SIM se zablokuje a zobrazí se zpráva 
�PIN blokováno�. K odblokování je zapotřebí zadat 
kód PUK (osobní odblokovací kód). Kód PUK 
poskytuje provozovatel sítě.

Uskutečnění a přijetí hovoru
� Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo. 

Volání uskutečněte stisknutím tlačítka YES.
� Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko NO.
� Pokud telefon zvoní, lze hovor přijmout stisknutím 

tlačítka YES.

Operátor

12:18

Karta zamčena
PIN:
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Seznámení s telefonem
Hlavní funkce
Tlačítko 
nastavení 
hlasitosti

Zvý�ení nebo sní�ení hlasitosti 
sluchátka během hovoru. Procházení 
seznamů v menu. Vstup do menu 
Stav telefonu v pohotovostním 
re�imu. Stisknutím tlačítka jednou 
zti�íte vyzvánění příchozího 
hovoru. Druhým stisknutím tlačítka 
odmítnete příchozí hovor.

Telefonování nebo přijetí hovoru. 
Výběr menu, dílčího menu nebo 
mo�nosti.

Po stisknutí zobrazí mo�nosti nebo 
nápovědu.
Stisknutím a přidr�ením lze spustit 
relaci WAP.

1�9, 0 Zadání číslic 0 a� 9 a písmen. 
Přidr�ením stisknutého tlačítka 

 lze zadat znak mezinárodní 
předvolby +. Procházení systému 
menu pomocí zkratek.
Stisknutím a přidr�ením tlačítek 
2 a� 9 lze nalézt kontakt, jeho� první 
písmeno odpovídá písmenu tlačítka.

Posunutím navigačního tlačítka 
nahoru, dolů, doleva nebo 
doprava lze procházet menu, 
seznamy a texty. Stisknutí 
středového tlačítka je ekvivalentní 
stisknutí tlačítka YES pro výběr 
mo�nosti.

Stisknutím a přidr�ením tlačítka 
lze zapnout nebo vypnout telefon 
nebo přejít z menu do 
pohotovostního re�imu. 
Stisknutím tlačítka lze ukončit 
nebo odmítnout hovor, přejít 
o jednu úroveň zpět v systému 
menu nebo ponechat nastavení 
beze změn.

 
(clear)

Odstranění čísel, písmen nebo 
objektu ze seznamu. Stisknutím 
a přidr�ením lze vypnout 
mikrofon (během hovoru), 
zti�it telefon nebo zamknout 
klávesy (pohotovostní menu).

Zadání znaku # nebo mezery.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Rychlá volba funkcí
V následujícím textu jsou popsány u�itečné kombinace 
tlačítek.

Činnost Pohotovostní re�im:
Uskutečnění tísňového 
volání

Zadejte mezinárodní 
tísňové číslo a stiskněte 
tlačítko YES.

Vstup do hlavní nabídky 
a její procházení

Stiskněte tlačítko 
nebo .

Zpřístupnění mo�nosti 
Volat kontakt

Stiskněte tlačítko 
nebo .

Zpřístupnění mo�nosti 
Seznam volání

Stiskněte tlačítko YES.

Volání hlasové po�ty Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Zadání symbolu + Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Zti�ení vyzvánění 
příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko  
nebo jednou stiskněte 
tlačítko nastavení 
hlasitosti.

Napsání nové textové 
zprávy

Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Přepnutí telefonu do 
tichého re�imu nebo 
zamknutí klávesnice

Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Vyhledání kontaktu 
začínajícího určitým 
písmenem

Stiskněte a přidr�te 
některé z tlačítek 

 � .
Vyvolání telefonního 
čísla na určité pozici 
na kartě SIM

Stiskněte číslo pozice 
a .

Rychlé vytáčení Stiskněte a přidr�te 
některé z číselných tlačítek 

 �  a pak 
stiskněte tlačítko YES.

Nalezení prvního kontaktu 
v seznamu Volat kontakt

Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Činnost Pohotovostní re�im:
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Vstup do menu 
Stav telefonu a zobrazení 
aktuálního data a názvu 
modelu telefonu 
(mů�e se také zobrazit 
dostupnost slu�by GPRS)

Stiskněte tlačítko 
nastavení hlasitosti nahoru 
nebo dolů.

Odmítnutí volání Při obdr�ení hovoru 
dvakrát krátce stiskněte 
horní nebo dolní stranu 
tlačítka nastavení hlasitosti, 
nebo stiskněte tlačítko NO.

Zti�ení vyzvánění Při vyzvánění jedenkrát 
krátce stiskněte některou 
stranu tlačítka nastavení 
hlasitosti.

Změna jazyka na 
nastavení Automaticky

Stiskněte  8888 .

Změna jazyka na anglický Stiskněte  0000 .
Změna jazyka na čínský Stiskněte  0008 .

Činnost Pohotovostní re�im: Činnost Během hovoru:
Podr�ení hovoru Stiskněte tlačítko YES.
Přijmutí čekajícího hovoru Stiskněte znovu 

tlačítko YES.
Vypnutí mikrofonu Stiskněte a přidr�te 

tlačítko .

Činnost V systému menu:
Pohyb v seznamech menu Pou�ijte navigační tlačítko 

nebo stiskněte (a přidr�te) 
horní nebo dolní stranu 
tlačítka nastavení hlasitosti.

Otevření menu rychlých 
mo�ností nebo nápovědy 
(je-li k dispozici)

Stiskněte tlačítko .

Odstranění polo�ky V seznamu stiskněte a 
přidr�te tlačítko .

Návrat do pohotovostního 
re�imu

Stiskněte a přidr�te 
tlačítko NO.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Činnost Během zadávání znaků 
pou�itím textového 
vstupu multitap:

Napsání druhého písmene 
nebo znaku na tlačítku

Stiskněte a přidr�te horní 
stranu tlačítka ovládání 
hlasitosti a příslu�né 
číselné tlačítko.

Napsání třetího písmene 
nebo znaku na tlačítku

Stiskněte a přidr�te dolní 
stranu tlačítka ovládání 
hlasitosti a příslu�né 
číselné tlačítko.

Přepnutí mezi velkými 
a malými písmeny

Stiskněte tlačítko  
a potom písmeno.

Zadání čísel Stiskněte a přidr�te některé 
z číselných tlačítek.

Zadání otazníku Stiskněte horní stranu 
tlačítka ovládání hlasitosti 
a pak tlačítko .

Zadání symbolu @ Stiskněte dolní stranu 
tlačítka ovládání hlasitosti 
a pak tlačítko .

Zadání mezery Stiskněte tlačítko .

Odstranění písmen a číslic Stiskněte tlačítko .
Přepínání mezi bě�nou 
metodou vstupu textu 
(multitap) a metodou T9
(za předpokladu, �e funkce 
T9 je zapnutá)

Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Přepínání mezi jazyky 
vstupu a jinými metodami 
vkládání znaků a čísel

Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Činnost Během zadávání znaků 
pou�itím textového 
vstupu T9:

Zobrazení 
alternativních slov

Stiskněte tlačítko 
nebo .

Přijetí slova a vlo�ení 
mezery

Stiskněte tlačítko .

Zadání tečky Stiskněte tlačítko .

Činnost Během zadávání znaků 
pou�itím textového 
vstupu multitap:
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Texty nápovědy a ikony
V telefonu jsou k dispozici bli��í informace, vysvětlení 
nebo tipy o vybraných menu nebo funkcích.

Získání nápovědy
1. Přejděte na menu nebo funkci a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte mo�nost Nápověda (je-li k dispozici) 

a stiskněte tlačítko YES.

Vstup do slovníčku ikon
1. Přejděte na menu nebo funkci a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte mo�nost Slovníček ikon.

Odstranění, úprava a přejmenování
Pokud do telefonu přidáte polo�ku, např. kontakt, 
událost nebo zálo�ku webové stránky, mů�ete tyto 
informace odstranit, upravit nebo přejmenovat.

Existují dva způsoby odstranění polo�ek:
� Vyberte polo�ku a stiskněte tlačítko .
� Vyberte polo�ku, stiskněte tlačítko  a vyberte 

mo�nost Odstranit nebo Odstranit v�e.

Zobrazení alternativních 
interpunkčních znamének

Stiskněte tlačítko  
a potom opakovaně 
tiskněte  nebo .

Přepnutí mezi velkými 
a malými písmeny

Stiskněte tlačítko  
a potom písmeno.

Zadání čísel Stiskněte a přidr�te 
některé z číselných 
tlačítek.

Odstranění písmen a číslic Stiskněte tlačítko .
Přepínání mezi bě�nou 
metodou vstupu textu 
(multitap) a metodou T9

Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Přepínání mezi jazyky 
vstupu a jinými metodami 
vkládání znaků a čísel

Stiskněte a přidr�te 
tlačítko .

Činnost Při zadávání čísel:
Zadání pomlky p (pauza) Při zadávání čísel nebo 

ukládání kódů stiskněte 
a přidr�te tlačítko .

Činnost Během zadávání znaků 
pou�itím textového 
vstupu T9:
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Existují dva způsoby úpravy polo�ek:
� Vyberte polo�ku, stiskněte tlačítko  a vyberte 

mo�nost Upravit.
� Přejděte k polo�ce, kterou chcete upravit, dvakrát 

stiskněte tlačítko YES a vyberte mo�nost Upravit.

Tip: Stejným způsobem mů�ete polo�ku přejmenovat.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Přehled menu
(1) Telefonní 

seznam**
(2) Zprávy (3) Hovory nebo Aktivní 

hovor*

1 Volat kontakt
2 Přidat kontakt
3 Práce s kont.
4 Obrázky
5 Osobní vyzv.
6 Speciální čísla
7 Upřesnit
8 Mo�nosti

Najít a odeslat*

1 Textové zprávy
2 MMS
3 Volat hlas. po�.
4 El. po�ta
5 Chat
6 Doručené push
7 Informace z obl. **
8 Mo�nosti

1 Zme�kané hov.
2 Seznam volání
3 Ovládání hovorů
4 Čas a cena
5 Dal�í volání
6 Mo�nosti

Místní hovor**
Přepnout na l. 1**
Přepnout na l. 2**

1 Vypnout tóny*
2 Podr�et hovor*
3 Přepnout hov.*
4 Uvolnit aktivní*
5 Sloučit hovory*
6 Spojit hovory*
7 Uvolnit v�echny*

Vyjmout účast.*
Uvolnit účast.*
Účastníci konf.*

8 Hovory*
9 Stav telefonu

(4) Obrázky a zvuky (5) Nastavení (6) Slu�by WAP** (7) Organizátor (8) Připojení (9) Hry**

1 Moje obrázky
2 Dal�í obrázky
3 Moje zvuky
4 Dal�í zvuky
5 Schémata
6 Dal�í schémata
7 Skladatel
8 Záznam zvuku
9 CommuniCam�

1 Zvuky a varov.
2 Displej
3 Jazyk
4 Čas a datum
5 Zámky
6 Handsfree
7 Obnovit nastav.

1 Sony Ericsson
2 Zálo�ky
3 Doručené push
4 Zadat adresu
5 Pokračovat
6 Upřesnit
7 Mo�nosti

1 Události
2 Budíky
3 Časovač
4 Stopky
5 Kalkulačka

1Sítě GSM
2 Datová komun.
3 Příslu�enství
(Pokud je připojeno.)

Poznámka: 
(1) Číslování hlavního menu 
se nezobrazuje (číslování 
menu se mů�e změnit při 
přidání určitých funkcí 
nebo slu�eb).
*K dispozici pouze během 
hovoru nebo konferenčního 
hovoru.
**Závisí na síti a 
předplacených slu�bách.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Zadávání písmen a znaků
Při přidávání jmen do telefonního seznamu, psaní 
textových zpráv nebo zadávání adres webových 
stránek se zadávají znaky.
Kromě standardního zadávání znaků do telefonu 
prostřednictvím textového vstupu multitap je mo�né 
psát textové zprávy a zprávy elektronické po�ty 
pomocí textového vstupu T9�. Tento způsob 
zadávání lze pou�ít jen v případě, �e je podporován 
zvolený jazyk vstupu. Textový vstup T9� je 
prediktivní metoda zadávání a zrychluje psaní textů.

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

Volba jazyka vstupu
1. Přejděte na Nastavení, YES, Jazyk, YES, Vstup, YES.
2. Přejděte na po�adovaný jazyk nebo abecedu, kterou 

chcete při psaní pou�ívat, a stiskněte tlačítko . 
Toto proveďte pro v�echny po�adované jazyky.

3. Opusťte menu stisknutím tlačítka YES.
Při psaní lze přepnout na jeden ze zvolených jazyků 
zadávání stisknutím tlačítka  a zvolením mo�nosti 
Jazyk. Viz �Seznam mo�ností� na straně 16.

Textový vstup multitap
Při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo psaní 
webových adres se znaky zadávají pomocí textového 
vstupu multitap. Stiskněte několikrát ka�dé tlačítko, 
dokud se nezobrazí po�adovaný znak. V následujícím 
příkladě je ukázáno napsání jména v telefonním seznamu.

Zadání znaků pou�itím textového vstupu multitap
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Práce s kont., YES, 

Přidat kontakt, YES a je�tě jednou YES.
2. Stiskněte opakovaně odpovídající tlačítko,  � , 

 nebo , dokud se na displeji nezobrazí 
po�adovaný znak.
Znaky uvidíte na řádku, který se na chvíli zobrazí 
v horní části displeje při stisknutí tlačítka.

Poznámka: Nastavené jazyky vstupu a metody 
vkládání znaků nebo čísel určují, co se na displeji 
zobrazuje nebo jaké znaky se vkládají.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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V následující tabulce jsou uvedeny znaky latinské 
abecedy (abc):

Příklad:
� Písmeno �A� zadáte jedním stisknutím tlačítka .
� Písmeno �B� zadáte rychlým stisknutím tlačítka  

dvakrát za sebou.
� Pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny pou�ijte 

tlačítko  a pak zadejte písmeno.

Tip: Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka 
pro nastavení hlasitosti. Písmeno �B� lze zadat 
stisknutím horní strany tlačítka nastavení hlasitosti 
a současným tisknutím tlačítka . Písmeno �C� 
lze zadat stisknutím horní strany tlačítka nastavení 
hlasitosti a současným tisknutím tlačítka .

Textový vstup T9�
Textový vstup T9 lze pou�ít pro psaní textu, např. 
v textových zprávách nebo v elektronické po�tě. 
Metoda textového vstupu T9 pou�ívá vestavěný 
slovník, který rozpozná nejbě�něji pou�ívaná slova 
pro ka�dou sekvenci stisknutí tlačítek. Ka�dé tlačítko 
stačí stisknout pouze jednou, i kdy� po�adované 
písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Poznámka: Abyste mohli pou�ívat metodu textového 
vstupu T9, musíte vybrat jazyk vstupu.

Tlačítko Zobrazený nebo zadaný znak
- ? ! � . : ; " ' < = > ( ) _ 1
A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
D E F è É 3 ∆ Φ
G H I ì 4
J K L 5 Λ
M N O Ñ Ö Ø ò 6
P Q R S ß 7 Π Σ
T U V Ü ù 8
W X Y Z 9
+ & @ / ¤ % $ � £ ¥ \ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
Mezera # * ↵ ¶
Vymazání písmen a číslic
Přepínání mezi velkými a malými 
písmeny

 � Zadání číslic (stiskněte a přidr�te 
tlačítko)
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Zapnutí nebo vypnutí textového vstupu T9

Poznámka: Textový vstup T9 mů�ete zapínat a vypínat 
stisknutím a přidr�ením tlačítka .

Následující příklad vysvětluje, jak začít psát textovou 
zprávu:

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9
1. Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, Napsat 

novou, YES.
2. Pokud například chcete napsat slovo �lane�, stiskněte 

, , , .
3. Stiskněte opakovaně  nebo , zobrazí 

se alternativní slova (mo�ná slova).
4. Pokud se zobrazí po�adované slovo:

� Stiskněte tlačítko , pokud chcete slovo 
přijmout a přidat na jeho konec mezeru.

� Stiskněte tlačítko  nebo YES, pokud chcete slovo 
přijmout bez přidání mezery.

Pokud mezi nabídnutými mo�nými slovy není slovo, 
které chcete napsat, mů�ete toto nové slovo při 
vybírání přidat do seznamu.

Poznámka: Chcete-li při psaní textu zadat 
číslici, stiskněte a přidr�te klávesu dané číslice. 
Pokud například chcete napsat číslo 5, 
stiskněte tlačítko .

Přidání slova mezi mo�ná slova
1. Přejděte na mo�né slovo, které se podobá slovu, které 

chcete přidat, stiskněte tlačítko , vyberte mo�nost 
Upravit slovo a stiskněte tlačítko YES.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka  mů�ete smazat 
písmena, která nepotřebujete.
Napi�te nové slovo pomocí textového vstupu multitap 
a stiskněte tlačítko YES. Slovo bude přidáno do 
slovníku. Při pří�tím zadání se slovo právě přidané 
do slovníku zobrazí jako jedno z alternativních slov.

3. Pokračujte v psaní zprávy. Viz také �Odesílání 
textových zpráv� na straně 43.

Tip: Tlačítkem  lze zadat tečku. Pokud chcete zadat 
jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítko  a pak 
opakovaně  nebo . Stiskněte tlačítko , pokud 
chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru. 
Stiskněte a přidr�te tlačítko , pokud chcete vybrat 
metodu vstupu pro text, který právě pí�ete.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Seznam mo�ností
Při psaní stiskněte tlačítko . Otevře se seznam 
následujících mo�ností:

� Přidat symbol � zobrazí symboly a interpunkční 
znaménka. Seznam těchto symbolů mů�ete procházet 
pomocí středového tlačítka pro výběr.

� Vlo�it objekt � přidání obrázku, zvukového efektu, 
melodie nebo animace do zprávy.

� Upravit slovo � pouze pro textový vstup T9. Upravte 
navr�ené slovo pomocí textového vstupu multitap.

� Formát textu � úprava velikosti písma, stylu, zarovnání 
nebo začátku nového odstavce.

� Jazyk � zobrazení dříve nastaveného jazyka vstupu.
� Metoda vstupu � zobrazí seznam dostupných metod 

vstupu pro aktuální jazyk vstupu.
� Mo�ná slova � pouze pro textový vstup T9. 

Zobrazí se seznam alternativních slov.
� Nápověda.

Osobní nastavení telefonu
Telefon lze nastavit podle vlastních po�adavků.

Schémata
Prostřednictvím schémat lze změnit vzhled displeje, 
např. barvy a obrázek na pozadí. V telefonu jsou 
předem nastavená schémata. Tato schémata nemů�ete 
odstranit, mů�ete v�ak pomocí slu�by Sony Ericsson 
Mobile Internet vytvořit nová schémata a načíst je 
do telefonu. Dal�í informace naleznete na adrese 
wap.SonyEricsson.com.

Výběr schématu
� Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Schémata.

Poznámka: Chcete-li nastavit kontrast displeje, 
vyberte Nastavení, YES, Displej, YES, Kontrast.

Výměna schémat
Schémata mů�ete odesílat a přijímat prostřednictvím 
multimediálních zpráv MMS, jinak také nazývaných 
obrázkové zprávy, a elektronickou po�tou nebo si 
je mů�ete stáhnout do telefonu ze sítě WAP. Dal�í 
informace o posílání schémat ve zprávách lze nalézt 
v části �Zprávy� na straně 43.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Odeslání schématu
1. Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Schémata.
2. Vyberte schéma a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte mo�nost Odeslat a stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte metodu přenosu a stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Není dovoleno přená�et materiál 
chráněný autorskými právy.

Obrázky
Telefon se dodává s obrázky. Lze:

� Nastavit obrázek na pozadí v pohotovostním re�imu.
� Přiřadit obrázek ke kontaktu v telefonním seznamu. 

Pokud volá osoba s přiřazeným obrázkem, zobrazí 
se obrázek na displeji (pokud předplacené slu�by 
obsahují slu�bu identifikace volajícího čísla). Viz 
�Přidání obrázku ke kontaktu telefonního seznamu� 
na straně 28.

� Vlo�it obrázek do textové zprávy.
� Odeslat obrázek v obrázkové zprávě nebo 

elektronickou po�tou.

V�echny obrázky se ukládají do slo�ky 
Obrázky a zvuky, YES, Moje obrázky.

Práce s obrázky
Obrázky lze přidat, odstranit nebo přejmenovat v menu 
Moje obrázky. Počet ukládaných obrázků závisí na 
jejich velikosti. Jsou podporovány soubory typu GIF, 
JPEG a WBMP.

Zobrazení obrázků
� Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Moje obrázky.

Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li zobrazit 
obrázek v plné velikosti, stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Animace pro obrázkové zprávy lze 
zobrazit ve slo�ce Moje obrázky. Animace pro textové 
zprávy lze zobrazit pouze při vlo�ení objektu do textové 
zprávy. Viz �Vlo�ení objektu do textové zprávy (EMS)� 
na straně 44.

Zobrazení obrázků ve fotoaparátu (je-li připojen)
� Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, CommuniCam� 

nebo:
� Přejděte na Připojení, YES, Příslu�enství.

Volba obrázku jako pozadí
1. Přejděte na Nastavení, YES, Displej, YES, Tapeta.
2. Vyberte mo�nost Vybrat obrázek a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko YES.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Tip: Při prohlí�ení obrázků mů�ete stisknutím tlačítka 
 nastavit obrázek jako pozadí.

Zapnutí nebo vypnutí obrázku pozadí 
(nastavení Zapnuto nebo Vypnuto)

� Přejděte na Nastavení, YES, Displej, YES, 
Tapeta, YES, Aktivovat.

Výměna obrázků
Obrázky mů�ete odesílat jako obrázkové zprávy 
nebo ve zprávách elektronické po�ty a přijímat 
prostřednictvím obrázkových zpráv. Dal�í informace 
o posílání obrázků ve zprávách lze nalézt v části 
�Zprávy� na straně 43.

Poznámka: Není dovoleno přená�et materiál 
chráněný autorskými právy.

Odeslání obrázku
1. Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Moje obrázky 

nebo CommuniCam�.
2. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko YES. 

Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte mo�nost Odeslat a stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte metodu přenosu.

� Při přijetí obrázku v textové nebo obrázkové zprávě 
se v seznamu doručených zpráv zobrazí nová zpráva. 
Vyberte obrázek ve zprávě, stiskněte tlačítko  
a výběrem mo�nosti Ulo�it ulo�te obrázek do slo�ky 
Moje obrázky.

Vyzváněcí signály a melodie
V telefonu je celá řada standardních a polyfonních 
melodií, které mů�ete pou�ívat jako vyzváněcí signály. 
Standardní melodie lze vytvořit nebo upravit a odeslat 
příjemci v textové nebo obrázkové zprávě. Standardní 
a polyfonní melodie si mů�ete také stáhnout 
prostřednictvím slu�by WAP.

Poznámka: Není dovoleno přená�et materiál 
chráněný autorskými právy.

Výběr vyzváněcího signálu
� Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, 

Vyzvánění.

Nastavení hlasitosti vyzvánění
1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, 

Hlasitost vyzv., YES.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvy�te nebo sni�te hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka YES ulo�te nastavení.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.
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Upozornění! Příli� hlasité zvonění mů�e po�kodit vá� 
sluch. Přijměte hovor dříve, ne� si telefon přilo�íte 
k uchu, nebo sni�te hlasitost.

Zapnutí nebo vypnutí vyzváněcího signálu
� V pohotovostním re�imu stiskněte a přidr�te 

tlačítko  a vyberte mo�nost Zap. tichý re�. 
nebo Vyp. tichý re�. V�echny signály kromě budíku 
a odečítání času se vypnou.

Vytvoření vyzváněcího signálu nebo melodie
1. Přejděte na Obrázky a zvuky, 

YES, Skladatel, YES.
� Zadejte notu stisknutím 

tlačítka  � .
� Stisknutím tlačítka  nebo 

 notu zkrátíte nebo 
prodlou�íte. Noty mohou mít 
�est různých délek.

� Stisknutím tlačítka  lze změnit oktávu.
� Jedním stisknutím tlačítka  lze zvý�it notu 

o půltón.
� Stisknutím tlačítka  dvakrát lze sní�it notu 

o půltón.
� Stisknutím tlačítka  lze přidat melodický efekt, 

nastavit tempo, hlasitost, styl a délku.

� Tlačítkem  lze zadat pomlku.
� Stisknutím tlačítka  lze noty odstranit.

2. Vytvořenou melodii si lze poslechnout po stisknutí 
tlačítka YES.

3. Po dal�ím stisknutí tlačítka YES mů�ete melodii 
ulo�it a pojmenovat. V úpravě melodie lze pokračovat 
po stisknutí tlačítka NO.

Poznámka: Chcete-li upravit melodii, přejděte na 
Obrázky a zvuky, YES, Moje zvuky, vyberte melodii 
a stiskněte tlačítko .

Pou�ívání piana
1. Aktivujte piano v menu 

Skladatel stisknutím horní 
nebo dolní strany tlačítka 
nastavení hlasitosti.

2. Mezi klávesami se 
pohybujte pomocí 
středového tlačítka 
pro výběr.

3. Vyberte notu stisknutím tlačítka YES.
4. Deaktivujte piano stisknutím horní nebo dolní strany 

tlačítka nastavení hlasitosti.

Viz �Ikony� na straně 71.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Osobní nastavení telefonu 19



Výměna melodií
Zvuky a melodie mů�ete odesílat a přijímat 
prostřednictvím zpráv SMS nebo MMS nebo 
si je mů�ete stáhnout ze sítě WAP.

Poznámka: Vícehlasé melodie nelze přená�et 
ve zprávě SMS.

Odeslání melodie
1. Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Moje zvuky, YES.
2. Vyberte melodii a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte mo�nost Odeslat a stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte metodu přenosu.

Poznámka: Informace o odeslání vyzvánění nebo 
melodie v textové zprávě lze nalézt v části �Vlo�ení 
objektu do textové zprávy (EMS)� na straně 44.

Zesilující vyzvánění
Lze zvolit Zesilující vyzvánění, co� je typ vyzváněcího 
signálu, který se postupně mění od nejti��í do 
nejhlasitěj�í úrovně.

Zapnutí nebo vypnutí zesilujícího vyzvánění 
(nastavení Zapnuto nebo Vypnuto)

� Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, 
Zesilující vyzv.

Různé vyzváněcí signály
Pokud si předplatíte slu�bu dvou linek, 
mů�ete pro ka�dou linku nastavit jiný 
vyzváněcí signál. Namísto textu Hlasové 
hovory se zobrazí text Linka 1 a text Linka 2.
Máte-li předplacenu slu�bu identifikace volajícího 
čísla (CLI), mů�ete přiřadit individuální 
vyzváněcí signál velkému počtu volajících.

Nastavení individuálního vyzváněcího signálu 
pro volajícího

1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Osobní vyzv., YES, 
Přidat nové?, YES.

2. Zadejte první písmeno jména kontaktu a stiskněte 
tlačítko YES.

3. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte vyzvánění a stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Vyzváněcí signál nelze přiřadit k číslu 
ulo�enému pouze na kartě SIM.

Zvuky a varov.
Příchozí hovor mů�e být signalizován vibrováním. 
Vibrátor telefonu lze nastavit na následující re�imy:

� Zapnuto � trvale.
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� Vibr. při tichém � vibrování je zapnuto, pokud je 
vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém 
re�imu.

� Vypnuto � trvale.

Nastavení vibrátoru
1. Přejděte na Nastavení, YES, Zvuky a varov., YES, 

Vibrátor, YES.
2. Vyberte po�adovaná nastavení a stiskněte tlačítko YES.

V menu Nastavení, YES, Zvuky a varov. mů�ete také 
vybrat funkce:

� Zvuk budíku, který se bude ozývat při buzení.
� Upoz. na zprávu upozorňující na přijetí zprávy.
� Zvuk tlačítka při pou�ívání klávesnice.
� Připomen. minut, které pípáním upozorňuje ka�dou 

minutu na probíhající hovor.

Jazyk systému menu
Vět�ina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému 
menu na jazyk země, kde byla karta SIM zakoupena. 
V ostatních případech je předem nastaveným jazykem 
angličtina.

Změna jazyka systému menu
1. Přejděte na Nastavení, YES, Jazyk, YES, 

Jazyk menu, YES.
2. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko YES.

Osvětlení displeje
Osvětlení telefonu mů�e být zapnuté, automatické 
nebo vypnuté. V automatickém re�imu se osvětlení 
displeje vypne několik sekund po stisknutí posledního 
tlačítka.

Poznámka: Pokud je osvětlení displeje Zapnuto, 
spotřebovává více energie baterie a zkracuje 
pohotovostní dobu.

Poznámka: Pokud je zamknutá klávesnice, osvětlení 
displeje se aktivuje pouze při stisknutí tlačítka .

Nastavení osvětlení displeje
� Přejděte na Nastavení, YES, Displej, YES, Osvětlení.

Nastavení kontrastu displeje
� Přejděte na Nastavení, YES, Displej, YES, Kontrast.
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Nastavení času
V pohotovostním re�imu se na displeji v�dy 
zobrazuje čas.

Nastavení času
� Přejděte na Nastavení, YES, Čas a datum, YES, 

Nastavit čas.

Lze pou�ívat 12hodinový nebo 24hodinový formát času.

Nastavení formátu času
� Přejděte na Nastavení, YES, Čas a datum, YES, 

Formát času.

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

Datum
Kdy� je telefon v pohotovostním re�imu, mů�ete 
stisknutím horní nebo dolní části tlačítka hlasitosti 
v menu Stav zobrazit aktuální datum.

Nastavení data nebo formátu data
� Přejděte na Nastavení, YES, Čas a datum.

Dal�í nastavení času
V mo�nosti Upřesnit v menu Nastavení, YES, 
Čas a datum lze nastavit časové pásmo a letní 
čas. Změnou těchto nastavení změníte také 
odpovídajícím způsobem čas (pokud provozovatel 
sítě tuto slu�bu podporuje).

Poznámka: Dal�í informace si vy�ádejte 
od provozovatele sítě.

Re�im přijímání hovorů
Pokud pou�íváte přenosnou soupravu handsfree, 
lze nastavit přijímání hovorů stisknutím libovolného 
tlačítka (kromě tlačítka NO) nebo nastavit telefon 
na automatické přijímání hovorů.

Výběr re�imu přijímání hovorů
� Přejděte na Nastavení, YES, Handsfree, YES, 

Re�im odpovědi.
� Přejděte na po�adovanou mo�nost.
� Zvolenou mo�nost vyberte stisknutím levého 

softwarového tlačítka.

Pozdrav
Při zapnutí a vypnutí telefonu se na displeji zobrazí 
pozdrav společnosti Sony Ericsson. Místo toho 
se mů�e zobrazit pozdrav provozovatele sítě.
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Výběr pozdravu
1. Přejděte na Nastavení, YES, Displej, YES, 

Úvodní obrázek, YES.
2. Vyberte pozdrav a stiskněte tlačítko YES.

Vybraný pozdrav se zobrazí v�dy při zapnutí telefonu.

Funkce Moje čísla
Mů�ete zobrazit své vlastní telefonní číslo.

Kontrola vlastního telefonního čísla
� Přejděte na Telefonní seznam, YES, Speciální čísla, 

YES, Moje čísla. Pokud číslo nemáte ulo�eno na kartě 
SIM, mů�ete jej zadat sami.

Uzamknutí klávesnice
Klávesnici telefonu lze uzamknout, aby nedo�lo 
k nechtěnému vytočení čísel.

Poznámka: I kdy� je klávesnice uzamknuta, 
mů�ete volat na tísňová čísla.

Automatické zamykání klávesnice
Automatický zámek klávesnice je funkce, 
která uzamkne klávesy telefonu, pokud nebylo 
po dobu 25 sekund stisknuto �ádné tlačítko.

Zapnutí nebo vypnutí automatického zámku 
klávesnice (nastavení Zapnuto nebo Vypnuto)

� Přejděte na Nastavení, YES, Zámky, YES, Aut. zámek kl.

Ruční zamknutí klávesnice
� V pohotovostním re�imu stiskněte a přidr�te tlačítko 

 a vyberte mo�nost Zamknout kláv., YES.

Klávesnice zůstane uzamknuta do příchozího volání 
nebo do ručního odemknutí.

Odemknutí klávesnice
� Při zobrazení výzvy Odemknout klávesnici? stiskněte 

tlačítko , pak stiskněte tlačítko YES.

Obnovení nastavení
Mo�nost Obnovit nastav. umo�ňuje obnovit v�echna 
nastavení telefonu na výchozí nastavení z výroby. 
Výchozí nastavení z výroby nemusí být shodné 
s nastavením při zakoupení telefonu.
Mo�nost Obnovit v�e umo�ňuje obnovit v�echna 
nastavení telefonu na výchozí hodnoty z výroby, 
sma�e u�ivatelská data a nastavení účtu WAP a mů�e 
odstranit u�ivatelem sta�ené obrázky, vyzváněcí tóny 
a �ablony.
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Poznámka: Před pou�itím funkce Obnovit v�e 
se poraďte s provozovatelem sítě.

Obnovení výchozích nastavení
1. Přejděte na Nastavení, YES, Obnovit nastav..
2. Vyberte mo�nost Obnovit nastav. nebo Obnovit 

v�e a stiskněte tlačítko YES.
3. Zadejte kód zámku telefonu (0000 nebo nové číslo, 

na které byl změněn) a stiskněte tlačítko YES.

Telefonování
Aby bylo mo�né telefonovat a přijímat hovory, musí 
být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. 
Viz �Dr�ení telefonu� na straně 5.

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

Tip: Čísla ze seznamu volání a telefonního seznamu 
lze vytáčet. Viz �Seznam volání� na straně 27 
a �Telefonní seznam� na straně 27.

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru
� Hlasitost sluchátka zvý�íte nebo sní�íte stisknutím 

horní nebo dolní strany tlačítka nastavení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu během hovoru
� Stiskněte a přidr�te tlačítko . Na displeji se zobrazí 

zpráva Vypnutý mikrofon. Chcete-li pokračovat v hovoru, 
znovu stiskněte tlačítko . Chcete-li zti�it vyzvánění, 
nahlédněte do části �Zti�ení vyzvánění� na straně 26.
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Automatické opakované vytáčení
Pokud není hovor přijat, zobrazí se na displeji text 
Opakovat? Stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Během čekání nedr�te telefon u ucha. 
Kdy� je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

Telefon bude vytáčení opakovat a� desetkrát nebo dokud:
� hovor není spojen,
� nestisknete libovolné tlačítko nebo nepřijmete hovor.

Poznámka: Automatické opakované vytáčení nelze 
pou�ít u datových volání.

Mezinárodní volání
1. Stiskněte a přidr�te tlačítko , dokud se na displeji 

nezobrazí znak +. Znak + nahrazuje mezinárodní 
předvolbu pou�ívanou v zemi volajícího.

2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční 
nuly) a telefonní číslo. Pak stiskněte tlačítko YES.

Tip: Je praktické ulo�it v�echna čísla do telefonního 
seznamu se znakem + a kódem země, proto�e takto 
ulo�ená čísla lze později kdykoliv vytočit i v zahraničí.

Tísňová volání

Uskutečnění tísňového volání
� Zadejte číslo 112 a stiskněte tlačítko YES.

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla 112, 
911 a 08. Tato čísla lze bě�ně pou�ít pro volání v tísni 
v libovolné zemi, s vlo�enou kartou SIM či bez ní, 
pokud je telefon v dosahu sítě GSM.

Poznámka: Někteří provozovatelé sítě mohou 
po�adovat, aby byla v telefonu vlo�ena karta SIM 
a někdy také aby byl zadán kód PIN.

V některých zemích se mohou pou�ívat jiná tísňová 
čísla. Proto mů�e provozovatel sítě na kartu SIM ulo�it 
dal�í místní tísňová čísla.

Zobrazení místních tísňových čísel
� Přejděte na Telefonní seznam, YES, Speciální čísla, 

YES, Tísňová čísla.

Hlasová po�ta
Zahrnují-li předplacené slu�by pou�ití schránky, 
mů�e volající v případě, �e nemů�ete hovor 
přijmout, zanechat hlasovou zprávu.
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Přijetí hlasové zprávy
O zanechání zprávy jste informováni v závislosti 
na provozovateli sítě textovou zprávou (SMS) nebo 
ikonou hlasové po�ty indikující počet zpráv v hlasové 
schránce ( ).

Volání hlasové po�ty
Pokud je v telefonu ulo�eno číslo hlasové slu�by, 
mů�ete jednodu�e zavolat slu�bu hlasové po�ty 
stisknutím a přidr�ením tlačítka . Číslo 
lze získat u provozovatele sítě.

Zadání čísla hlasové po�ty
� Přejděte na Zprávy, YES, Mo�nosti, YES, 
Číslo hlas. po�ty.

Poznámka: Číslo hlasové slu�by lze získat 
u provozovatele sítě.

Přijímání hovorů
Při přijetí hovoru telefon vyzvání a na displeji 
se zobrazuje otázka Přijmout? Pokud je příchozí 
volání uskutečněno ze skrytého čísla, zobrazí 
se na displeji zpráva Utajen nebo Neznámý.

Přijetí volání
� Stiskněte tlačítko YES.

Odmítnutí volání
� Stiskněte tlačítko NO.

Zti�ení vyzvánění
� Stiskněte horní nebo dolní stranu tlačítka nastavení 

hlasitosti. Vypnutí mikrofonu během hovoru je 
popsáno v části �Vypnutí mikrofonu během hovoru� 
na straně 24.

Zme�kaná volání
Pokud zme�káte volání, zobrazí se v pohotovostním 
re�imu na displeji text Zme�kané hovory:1. Číslo 
udává počet zme�kaných volání.

Kontrola zme�kaných volání
1. Pokud se na displeji zobrazí zpráva Zme�kané hovory:1, 

stiskněte tlačítko YES. Zobrazí se seznam zme�kaných 
volání.

2. Chcete-li vytočit číslo ze seznamu, přejděte na číslo 
a stiskněte tlačítko YES.
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Seznam volání
Naposledy vytočená čísla a čísla posledních příchozích 
hovorů se ukládají do seznamu volání. Pokud předplatné 
zahrnuje slu�bu identifikace volajícího čísla a je 
identifikováno číslo volajícího, ukládají se do seznamu 
volání také telefonní čísla přijatých a zme�kaných 
hovorů.

Poznámka: Poslední vytáčené číslo bude v�dy 
zobrazeno v seznamu na první pozici. V�echna volaná 
čísla i příchozí volání jsou seřazena chronologicky.

Poznámka: Pokud je číslo ulo�eno na kartě SIM, 
zobrazí se vedle čísla ikona .

Vytočení čísla ze seznamu volání
1. Vstoupit do seznamu volání lze stisknutím tlačítka 

YES v pohotovostním re�imu.
2. Přejděte na číslo, na které chcete volat, a stiskněte 

tlačítko YES.

Vymazání seznamu volání
� Přejděte na Hovory, YES, Mo�nosti, YES, Vymazat 

sezn., YES.

Zapnutí nebo vypnutí seznamu volání
� Přejděte na Hovory, YES, Mo�nosti, YES, Ukládání 

hovorů, YES.

Telefonní seznam
Do telefonního seznamu v paměti telefonu lze ukládat 
kontaktní informace (jména, telefonní čísla, adresy 
elektronické po�ty atd.). V seznamu je místo pro 
250 kontaktů.

V�echny kontaktní informace lze jako celek 
zkopírovat z telefonního seznamu v paměti telefonu 
na kartu SIM a opačně. Informace na kartě SIM jsou 
snadněji přenositelné, jeliko� kartu SIM lze jednodu�e 
přenést z jednoho telefonu do jiného.

Poznámka: Při kopírování kontaktů na kartu SIM 
budou existující kontakty na kartě SIM odstraněny. 
Kapacita paměti karty SIM mů�e být různá.

Určité funkce, jako například přiřazení osobních 
vyzváněcích signálů a obrázků ze kontaktům, mohou 
být pou�ity pouze u kontaktů ulo�ených v telefonním 
seznamu v paměti telefonu. Při kopírování kontaktů 
na kartu SIM se odstraní osobní vyzváněcí signály 
a obrázky.
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Přidání kontaktu
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Přidat kontakt, YES.
2. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte 

tlačítko YES.
3. Zadejte údaje a stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte dal�í pole a pokračujte stejným způsobem.
5. Po zadání údajů přejděte na mo�nost Ulo�it a konec? 

a stiskněte tlačítko YES.

Tip: Chcete-li zadat neulo�ené číslo, přejděte k poli 
s číslem, stiskněte tlačítko  a vyberte číslo ze 
seznamu neulo�ených čísel.

Nabízení ulo�ení
Po dokončení hovoru máte mo�nost ulo�it vytočené 
číslo jako kontakt do telefonního seznamu. Pokud toto 
telefonní číslo ji� v seznamu je, nebudete na to nijak 
upozorněni a číslo se ulo�í podruhé.

Vypnutí nabízení ulo�ení
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Mo�nosti, YES.
2. Vyberte mo�nost Nabízet ulo�ení a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte zapnutí nebo vypnutí funkce posunutím 

navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
4. Stiskněte tlačítko YES.

Obrázky a osobní vyzvánění
Ke kontaktu mů�ete přidat obrázek a osobní vyzváněcí 
signál.

Přidání obrázku ke kontaktu telefonního seznamu
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Obrázky, YES.
2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte tlačítko YES.
3. Kdy� se kontakt zvýrazní, stiskněte tlačítko YES.
4. Otevře se menu Moje obrázky. Vyberte obrázek 

a stiskněte dvakrát tlačítko YES.

Přidání osobního vyzvánění ke kontaktu 
telefonního seznamu

1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Osobní vyzv., YES, 
Přidat nové?, YES.

2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte tlačítko YES.
3. Přejděte na kontakt, který chcete vybrat, a stiskněte 

tlačítko YES.
4. Přejděte na osobní vyzvánění, které chcete vybrat, 

a stiskněte tlačítko YES.

Volání kontaktu ze seznamu kontaktů
1. V pohotovostním re�imu lze stisknutím a přidr�ením 

tlačítek 2 a� 9 nelézt kontakt, jeho� první písmeno 
odpovídá prvnímu písmenu tlačítka (nebo nejbli��í 
následující).
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� Stisknutím a přidr�ením tlačítka 5 lze například 
otevřít první kontakt začínající písmenem J. 
Chcete-li najít kontakt začínající písmenem L, 
stiskněte v seznamu kontaktů tlačítko 5 třikrát.

2. Zvýrazněte kontakt, který chcete volat, a stiskněte 
tlačítko YES.

3. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte 
tlačítko YES.
Je-li ke kontaktu přiřazeno jen jedno číslo, stiskněte 
a přidr�te v kroku 2 tlačítko YES.

Poznámka: Zavolat lze také pomocí mo�nosti 
Volat kontakt v menu Telefonní seznam.

Volání na číslo z karty SIM
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Upřesnit, YES, 

Volat ze SIM, YES.
2. Zadejte první písmena polo�ky na kartě SIM, kterou 

chcete volat. Stiskněte tlačítko YES.
3. Zvýrazněte polo�ku karty SIM, kterou chcete volat, 

a stiskněte tlačítko YES.

Aktualizace telefonního seznamu
Údaje kontaktu je mo�né jednoduchým způsobem 
aktualizovat nebo odstranit.

Úprava kontaktu
1. Kontakt ulo�ený v telefonním seznamu lze upravit. 

Přejděte na Telefonní seznam, YES, Práce s kont., YES, 
Upravit kontakt, YES.

2. Zadejte první písmena kontaktu a stiskněte tlačítko YES.
3. Kdy� se kontakt zvýrazní, stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte mo�nost Upravit inform. a stiskněte tlačítko YES.
5. Přejděte na pole, které chcete vyplnit, a stiskněte 

tlačítko YES.
6. Zadejte údaje a stiskněte tlačítko YES.
7. Po zadání údajů přejděte na mo�nost Ulo�it a konec? 

a stiskněte tlačítko YES.
� Chcete-li odstranit kontakt, přejděte na Telefonní seznam, 

YES, Práce s kont., YES, Odstranit kont. Vyberte 
kontakt a stiskněte dvakrát tlačítko YES.

� Chcete-li odstranit v�echny kontakty, přejděte na 
Telefonní seznam, YES, Upřesnit, YES, Odstranit v�e. 
Potom dvakrát stiskněte tlačítko YES, zadejte kód 
zámku telefonu a stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Při výběru mo�nosti Odstranit 
v�e nebudou odstraněny polo�ky na kartě SIM.
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Výchozí (standardní) číslo
Ka�dý kontakt má výchozí telefonní číslo. První 
zadané číslo telefonního kontaktu se automaticky stává 
výchozím číslem. Pokud přejdete na určitý kontakt 
v seznamu Volat kontakt a stisknete a přidr�íte tlačítko 
YES, vytočí se výchozí číslo.

Nastavení výchozího telefonního čísla
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Práce s kont., YES, 

Upravit kontakt, YES.
2. Zadejte první písmeno kontaktu a stiskněte tlačítko YES.
3. Kdy� se kontakt zvýrazní, stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte mo�nost Výchozí číslo a stiskněte tlačítko 

YES. Vyberte číslo, které chcete nastavit jako výchozí, 
a stiskněte tlačítko YES.

Skupiny
Kontakty lze sdru�it do skupin. Potom lze odeslat 
textovou zprávu několika příjemcům najednou. 
Viz �Odesílání textových zpráv� na straně 43.

Sdru�ení kontaktů do skupiny
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Práce s kont., YES, 

Skupiny, YES, Nová skupina, YES.
2. Zadejte název skupiny a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte mo�nost Nový člen a stiskněte tlačítko YES.

4. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete přidat, 
a stiskněte tlačítko YES.

5. Stisknutím tlačítka YES vyberte kontakt.
6. Vyberte telefonní číslo a stiskněte tlačítko YES.
7. Chcete-li přidat dal�í členy, opakujte kroky 3 a� 6.
8. Nakonec stiskněte tlačítko NO.

Vizitky
Do telefonního seznamu lze přidat vlastní vizitku.

Přidání vlastní vizitky
� Přejděte na Telefonní seznam, YES, Práce s kont., YES, 

Moje vizitka, YES. Vyberte mo�nost Přidat a stiskněte 
tlačítko YES.

Výměna vizitek
Vizitky mů�ete přená�et v textové nebo obrázkové 
zprávě.

Odeslání vizitky
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Práce s kont., YES, 

Moje vizitka, YES, Odeslat, YES.
2. Vyberte metodu přenosu a stiskněte tlačítko YES.
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Ulo�ení vizitky do obrázkové zprávy
1. Přejděte na Zprávy, YES, MMS, YES.
2. Přejděte na Doručené zpr., YES, vyberte zprávu, YES.
3. Přejděte na objekt vizitky a stisknutím tlačítka YES 

objekt přijměte.

Odeslání kontaktu
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Práce s kont., YES, 

Odeslat kontakt, YES.
2. Zadejte první písmena kontaktu, který chcete odeslat, 

a stiskněte tlačítko YES.
3. Stisknutím tlačítka YES vyberte kontakt.
4. Vyberte metodu přenosu a stiskněte tlačítko YES.

Kopírování kontaktů
Jména a čísla v telefonním seznamu lze kopírovat mezi 
pamětí telefonu a kartou SIM. Počet telefonních čísel, 
které je mo�né ulo�it, závisí na typu karty SIM.

Poznámka: Při kopírování kontaktů na kartu SIM 
budou existující kontakty na kartě SIM odstraněny. 
Dejte pozor, abyste omylem nenahradili údaje, které 
potřebujete.

Kopírování jmen a telefonních čísel na kartu SIM
� Přejděte na Telefonní seznam, YES, Upřesnit, YES, 

Kopír. do SIM.

Kopírování jmen a telefonních čísel do telefonu
� Přejděte na Telefonní seznam, YES, Upřesnit, YES, 

Kopír. ze SIM.

Tip: Poté, co vyberete jméno v menu Volat ze SIM, 
mů�ete jméno a telefonní číslo zkopírovat do 
telefonu stisknutím tlačítka  a zvolením funkce 
Kopír. do tel.

Rychlé vytáčení
Čísla, která chcete mít snadno k dispozici, lze ulo�it 
na pozice 2 a� 9 karty SIM.

Poznámka: Pozice 1 je rezervována pro číslo 
do hlasové schránky.

Volání těchto telefonních čísel v pohotovostním 
re�imu

� Zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko YES.
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Změna čísel pozic
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Upřesnit, YES, 

Seznam pozic, YES.
2. Vyberte číslo, které chcete přesunout, a stiskněte 

tlačítko YES.
3. Vyberte pozici, na kterou chcete číslo přesunout, 

a stiskněte tlačítko YES.
4. Po dokončení stisknutím tlačítka NO ukončíte práci. 

Pak stiskněte tlačítko YES, chcete-li údaje ulo�it na 
kartu SIM.

Délka hovoru
Během hovoru se na displeji zobrazuje délka hovoru.

Zjistit lze délku posledního hovoru, dobu odchozích 
volání a celkovou dobu.

Kontrola a vynulování měřiče doby hovoru
� Přejděte na Hovory, YES, Čas a cena, YES, 

Měřiče hovoru a vyberte po�adovanou mo�nost.
� Chcete-li vynulovat měřič doby hovorů, vyberte 

Vynulovat měř.

Přesměrování hovorů
Pokud nemů�ete odpovědět na příchozí 
hovory nebo datová volání, mů�ete je 
přesměrovat na jiné číslo, například na číslo 
záznamové slu�by.

V případě hlasových volání mů�ete mít k dispozici 
následující mo�nosti přesměrování:
� Přesměr. v�dy � přesměruje v�echna hlasová volání.
� Je-li obsazeno � přesměruje hovory v případě, 

�e ji� probíhá hovor.
� Je-li nedostup. � přesměruje hovory, 

pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah.
� Neodpovídá-li � přesměruje hovory, které nejsou 

přijaty během určeného časového limitu (slu�ba 
provozovatele sítě).

Poznámka: Kdy� je zapnuta funkce Omezit hovory, 
nelze některé mo�nosti menu Přesměr. hovory aktivovat.

Zapnutí přesměrování hovorů
1. Přejděte na Hovory, YES, Ovládání hovorů, YES, 

Přesměr. hovory, YES.
2. Vyberte kategorii volání a pak druh přesměrování. 

Stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte mo�nost Aktivovat a stiskněte tlačítko YES.
4. Zadejte telefonní číslo, na které chcete volání 

přesměrovat, a stiskněte tlačítko YES, nebo vyvolejte 
číslo z telefonního seznamu.

Vypnutí přesměrování hovorů
� Vyberte po�adovanou mo�nost přesměrování a vyberte 

Zru�it.
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Kontrola stavu
1. Přejděte na Hovory, YES, Ovládání hovorů, YES, 

Přesměr. hovory, YES.
2. Vyberte typ volání a stiskněte tlačítko YES.
3. Přejděte na přesměrování, které chcete kontrolovat, 

a stiskněte tlačítko YES. Vyberte mo�nost Zjistit stav 
a stiskněte tlačítko YES.

Kontrola nastavení v�ech přesměrování
� V menu Přesměr. hovory vyberte mo�nost Zkontr. v�e.

Obsluha více ne� jednoho hovoru
Telefon umo�ňuje obsluhovat současně více 
ne� jeden hovor. Mů�ete například podr�et 
probíhající hovor a současně zavolat na jiné 
číslo nebo odpovědět na dal�í volání a přepínat mezi 
oběma hovory.

Poznámka: Během volání se menu Aktivní hovor 
nahradí menu Hovory.

Čekající hovor
Pokud je aktivována slu�ba signalizace čekajícího 
hovoru, ozve se při přijetí druhého hovoru ve 
sluchátku tón.

Aktivace nebo deaktivace slu�by signalizace 
čekajícího hovoru

� Přejděte na Hovory, YES, Ovládání hovorů, YES, 
Signalizace čekajícího hovoru.

Uskutečnění druhého hovoru
1. Podr�te aktivní hovor stisknutím tlačítka YES.
2. Zadejte číslo, které chcete volat, a stiskněte tlačítko 

YES, nebo číslo vyvolejte z telefonního seznamu.

Poznámka: Podr�et lze pouze jeden hovor. Stisknutím 
tlačítka  mů�ete otevřít nabídku různých mo�ností.

Přijetí druhého hovoru
� Podr�et aktivní hovor a přijmout druhý hovor 

lze stisknutím tlačítka YES.
� Chcete-li odmítnout druhé volání a pokračovat 

v aktivním hovoru, vyberte mo�nost Obsazeno.
� Chcete-li přijmout druhé volání a ukončit aktivní 

hovor, vyberte mo�nost Uvolnit a odpov.

Obsluha dvou hovorů
Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podr�ený, 
lze pou�ít následující mo�nosti:

� Stisknutím tlačítka YES lze přepínat mezi hovory.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Telefonování 33



� Stiskněte tlačítko . Pak lze sloučit oba hovory 
do konferenčního hovoru výběrem mo�nosti Sloučit 
hovory.

� Stiskněte tlačítko . Pak lze spojit hovory výběrem 
mo�nosti Spojit hovory. Odpojíte se od obou hovorů.

� Stisknutím tlačítka NO ukončíte aktivní hovor a 
stisknutím tlačítka YES přijmete čekající hovor.

� Chcete-li hovory ukončit, stiskněte dvakrát NO.

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

Konferenční hovory
S telefonem mů�ete v konferenčním hovoru 
konverzovat společně a� se čtyřmi dal�ími 
účastníky. Konferenci lze také podr�et a zavolat 
na jiné číslo.

Vytvoření konferenčního volání
Konferenční hovor lze zahájit, pokud je jeden hovor 
aktivní a druhý podr�ený.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru
� Přejděte na Aktivní hovor, YES, Sloučit hovory, YES.

Přidání nového účastníka
1. Podr�te konferenční hovor stisknutím tlačítka YES.
2. Zavolejte dal�í osobu, kterou chcete připojit 

do konferenční skupiny.
3. Stiskněte tlačítko , vyberte mo�nost 

Sloučit hovory a stiskněte tlačítko YES.
Dal�í účastníky přidávejte opakováním kroků 1 a� 3.

Uvolnění účastníka
1. Stiskněte tlačítko , vyberte mo�nost 

Uvolnit účast. a stiskněte tlačítko YES.
2. Vyberte účastníka a stiskněte tlačítko YES.

Ukončení konferenčního hovoru
� Stiskněte tlačítko NO.

Soukromá konverzace s účastníkem
Jednoho účastníka lze vyjmout k soukromé konverzaci 
a ostatní účastníky podr�et.

� Stiskněte tlačítko . Pak lze zvolit účastníka, 
se kterým chcete mluvit, výběrem mo�nosti 
Vyjmout účast.

� Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, 
vyberte mo�nost Sloučit hovory.
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Omezení vytáčení
Příchozí a odchozí volání lze blokovat. Tato 
mo�nost mů�e být u�itečná, např. pokud jste 
v zahraničí. Tuto slu�bu mů�ete pou�ít pouze 
s heslem, které obdr�íte od provozovatele sítě.

Poznámka: Pokud přesměrujete příchozí volání, 
nebudou dostupné některé mo�nosti menu 
Omezit hovory.

Blokovat lze následující hovory:
� V�echna odchozí volání � V�echny odch.
� V�echna odchozí mezinárodní volání � Odch. mezinár.
� V�echna odchozí mezinárodní volání, kromě volání 

do vlastní země � Odch. mez.roam.
� V�echna příchozí volání � V�echny přích.
� V�echna příchozí volání do zahraničí (při roamingu) � 

Přích. roaming.

Aktivace nebo zru�ení slu�by omezení hovorů
1. Přejděte na Hovory, YES, Ovládání hovorů, YES, 

Omezit hovory, YES.
2. Vyberte mo�nost a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte mo�nost Aktivovat nebo Zru�it a stiskněte 

tlačítko YES.

4. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko YES.
� Chcete-li vypnout v�echna omezení hovorů, vyberte 

mo�nost Zru�it v�e.
� Chcete-li změnit heslo, vyberte mo�nost Změnit heslo.

Pevné vytáčení
Funkce pevného vytáčení umo�ňuje volat 
pouze na určitá čísla ulo�ená na kartě SIM. 
Tato funkce vy�aduje kartu SIM, která 
umo�ňuje ukládat čísla pro pevné vytáčení. 
Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.

Poznámka: I kdy� je zapnuta funkce pevného vytáčení, 
mů�ete volat na tísňová čísla.

� Je mo�né ulo�it jen části čísel. Např. ulo�ení sekvence 
0123456 umo�ňuje volat na v�echna telefonní čísla 
začínající touto sekvencí 0123456.

� Lze ukládat i čísla, která obsahují zástupný znak 
(otazník). Např. sekvence 01234567?0 umo�ňuje 
telefonování na čísla od 0123456700 po 0123456790. 
Otazník lze zadat stisknutím a přidr�ením tlačítka .
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Zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení
1. Přejděte na Telefonní seznam, YES, Mo�nosti, YES, 

Pevné vytáčení, YES.
2. Zadejte kód PIN2 a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte mo�nost Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte 

tlačítko YES.

Ulo�ení pevného čísla
� Přejděte na Telefonní seznam, YES, Speciální čísla, 

YES, Pevná čísla. Vyberte mo�nost Přidat nové? 
a zadejte číslo.

Poznámka: Pevná čísla mů�ete zobrazit při zapnuté 
funkci pevného vytáčení, ale pro přidání nových čísel 
do seznamu nebo pro upravení čísel, které ji� jsou v 
seznamu, musí být funkce pevného vytáčení vypnutá.

Uzavřené u�ivatelské skupiny
Funkce uzavřené u�ivatelské skupiny je jeden 
ze způsobů sní�ení ceny hovoru. V některých 
sítích je volání v rámci skupiny volajících 
levněj�í. Skupin mů�e být maximálně 10.

Přidání skupiny
1. Přejděte na Hovory, YES, Ovládání hovorů, YES, 

Uzavřené skup., YES, Upravit seznam, YES.
2. Přejděte na Přidat nové?, YES.
3. Zadejte název u�ivatelské skupiny a stiskněte 

tlačítko YES.
4. Zadejte pořadové číslo a stiskněte tlačítko YES.

Pořadové číslo získáte od provozovatele sítě.

Aktivace skupiny
1. Přejděte na Hovory, YES, Ovládání hovorů, YES, 

Uzavřené skup., YES, Upravit seznam, YES.
2. Vyberte skupinu a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte mo�nost Aktivovat a stiskněte tlačítko YES.

Od této chvíle lze volat čísla jen v rámci vybrané skupiny.

Volání mimo uzavřenou u�ivatelskou skupinu
� Vyberte Otevřené hov. a poté Zapnuto.

Povolení hovorů
Slu�ba povolených hovorů umo�ňuje nastavit telefon 
tak, aby přijímal volání pouze z určitých telefonních 
čísel nebo z čísel skupiny. Ostatní volání jsou 
automaticky odmítnuta obsazovacím tónem. 
Odmítnuté hovory se ulo�í do seznamu volání.
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Přidání čísel do seznamu povolených volajících
1. Přejděte na Hovory, YES, Ovládání hovorů, YES, 

Povolené hov., YES, Povolení volající, YES.
2. Přejděte na Přidat nové?, YES. Otevře se telefonní 

seznam.
3. Vyberte záznam a stiskněte tlačítko YES.

Výběr mo�nosti povolení
� Přejděte na Hovory, YES, Ovládání hovorů, YES, 

Povolené hov., YES, Povolit hovory.

Ukázání a skrytí vlastního čísla
Pokud předplacené slu�by obsahují slu�bu 
omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), 
mů�ete své číslo nechat ukázat či skrýt.

Skrytí nebo ukázání telefonního čísla
1. Zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit.
2. Přejděte na Hovory, YES, Dal�í volání, YES.
3. Vyberte mo�nost Volat a skrýt ID nebo 

Volat a ukáz. ID a volejte stisknutím tlačítka YES.

Nastavení funkce Mobile 
Internet
Pokud chcete pou�ívat Internet, slu�by na 
webu (v menu Slu�by WAP) nebo odesílat 
a přijímat obrázkové zprávy a zprávy 
elektronické po�ty, musí být splněny 
následující podmínky:

1. Předplacené telefonní slu�by podporují přenos dat.
2. V telefonu jsou zadána nastavení.

� Nastavení mohou být v telefonu zadána ji� při jeho 
zakoupení.

� Nastavení lze přijmout v textové zprávě od 
provozovatele sítě nebo poskytovatele slu�eb.

� Nastavení jsou k dispozici také na adrese 
www.SonyEricsson.com.

3. Mů�ete se také zaregistrovat u poskytovatele slu�eb 
nebo provozovatele sítě jako u�ivatel slu�eb WAP 
a elektronické po�ty.

Poznámka: Tento mobilní telefon Sony Ericsson 
nepodporuje re�im řetězení dat ani synchronizaci.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Nastavení funkce Mobile Internet 37

www.sonyericsson.com/


Poznámka: Před upravováním jakýchkoli datových 
nastavení v tomto telefonu po jeho zakoupení rozhodně 
doporučujeme kontaktovat provozovatele sítě.

Nastavení pomocí průvodce
Pokud telefon nemá provedena nastavení slu�eb WAP, 
po�ádejte provozovatele sítě nebo poskytovatele 
slu�eb o poskytnutí potřebných údajů. Průvodce v 
telefonu pak umo�ní provést nastavení jednoduchým 
způsobem.

Nastavení slu�eb WAP pomocí průvodce
1. Přejděte na Slu�by WAP, YES, domovskou stránku 

(slu�ba provozovatele sítě), YES. Pokud neexistují 
nastavení slu�eb WAP, spustí se průvodce.

2. Při vyzvání zadejte a ulo�te nastavení, pak stiskněte 
tlačítko YES.

Upřesňující nastavení
Abyste mohli pou�ívat prohlí�eč WAP prostřednictvím 
poskytovatele slu�eb, musíte mít nastavení pro:

� zvlá�tní datový účet pro slu�by WAP a profil WAP.

Abyste mohli pou�ívat elektronickou po�tu 
prostřednictvím poskytovatele slu�eb Internetu, 
musíte mít nastavení pro:

� zvlá�tní datový účet pro elektronickou po�tu 
a účet elektronické po�ty.

Abyste mohli odeslat textovou zprávu (SMS) 
na adresu elektronické po�ty prostřednictvím 
provozovatele sítě, musíte nastavit:

� telefonní číslo brány elektronické po�ty.

Poznámka: Některá upřesňující nastavení, která jsou 
popsána v následujících pokynech, nejsou povinná. 
Dal�í informace získáte u provozovatele sítě nebo 
poskytovatele slu�eb.

Datový účet obsahuje nastavení připojení přístupu 
k serveru poskytovatele slu�eb, například 
prostřednictvím slu�eb WAP (Mobile Internet) 
nebo prostřednictvím elektronické po�ty (Internet).
Profil WAP obsahuje u�ivatelská nastavení, 
která umo�ňují prohlí�ení sítě WAP a posílání 
obrázkových zpráv.
Účet elektronické po�ty obsahuje u�ivatelská 
nastavení, která umo�ňují posílat zprávy přímo 
z telefonu. Jde například o nastavení poskytnutá 
poskytovatelem slu�eb Internetu.
Účet elektronické po�ty prostřednictvím slu�eb 
WAP také obsahuje u�ivatelská nastavení, která 
umo�ňují pou�ívat elektronickou po�tu. Jde například 
o nastavení poskytnutá poskytovatelem slu�eb 
Internetu. Tento účet je v�ak nastaven na stránkách 
WAP poskytovatele slu�eb.
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Poznámka: Informujte se u poskytovatele slu�eb WAP, 
zda jeho stránky podporují elektronickou po�tu.

Datový účet
Pro různé příle�itosti mů�e být v telefonu 
ulo�eno několik datových účtů s odli�ným 
nastavením. Hlavní nastavení datového účtu 
je Typ účtu (metoda připojení).

Tip: Pokud v telefonu není nastaven �ádný datový účet 
nebo profil WAP, mů�ete zadat nastavení datového účtu 
při vstupu do nastavení profilu WAP. Viz Slu�by WAP, 
YES, Mo�nosti, YES, Profily WAP, YES, Nový profil, 
YES, zadejte název, YES, Připojit pomocí, YES, 
Nový účet, YES.

Mů�ete zvolit typ účtu Data GPRS nebo Data GSM.

Poznámka: Podrobnosti o zpoplatnění této slu�by 
získáte od provozovatele sítě.

GPRS (General Packet Radio Service) je 
slu�ba umo�ňující rychlý a efektivní přístup 
s neustálým připojením.

Poznámka: Přenosy GPRS lze vyu�ít jen 
u předplacených slu�eb, které je podporují.

Dostupná nastavení GPRS:
� Adresa APN (adresa přístupového bodu) � adresa 

externí datové sítě, ke které se připojujete. Je to 
adresa IP nebo textový řetězec.

� ID u�ivatele � u�ivatelské jméno pro přihlá�ení 
k externí datové síti.

� Heslo � heslo pro přihlá�ení k externí datové síti.
� V�dy chtít heslo � pokud je toto nastavení zapnuto, 

musíte zadat heslo při ka�dém přihlá�ení k externí 
datové síti.

� Povolit hovory (preferovaná slu�ba) � pokud chcete 
přijímat příchozí volání během připojení GPRS, 
vyberte mo�nost Automaticky. Pokud ne, zvolte 
mo�nost Pouze GPRS.

� Adresa IP � adresa IP, kterou pou�ívá telefon při 
komunikaci se sítí. Pokud není tato adresa zadána, 
síť přidělí dočasnou adresu IP.

� Adresa DNS � pokud síť neposkytne adresu IP 
serveru DNS automaticky, mů�ete ji zadat zde.

� Dal�í nastavení � volitelné. Konzultujte 
s provozovatelem sítě.
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Některá nastavení GSM se podobají 
nastavením GPRS. Ostatní nastavení se týkají 
pouze přípojení GSM:
� Telefonní číslo � telefonní číslo 

poskytovatele internetových slu�eb.
� Rychlost dat � vyberte rychlost připojení.
� Typ vytáčení � vyberte analogové připojení nebo 

připojení ISDN.

Poznámka: Chcete-li změnit typ přístupu, musíte 
vytvořit nový datový účet a vybrat po�adovaný typ 
přístupu.

Ruční vytvoření datového účtu
1. Přejděte na Připojení, YES, Datová komun., YES, 

Datové účty, YES, Nový účet, YES.
2. Vyberte typ přístupového účtu.
3. Zadejte název datového účtu.
4. Zadejte nastavení získaná od provozovatele sítě nebo 

poskytovatele slu�eb. Jednotlivá nastavení potvrďte 
stisknutím tlačítka YES.

5. Přejděte na Ulo�it?, YES.

Úprava datového účtu
1. Přejděte na Připojení, YES, Datová komun., YES, 

Datové účty, YES.
2. Vyberte datový účet a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte mo�nost Upravit.
4. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a stiskněte 

tlačítko YES. Upravte nastavení a tlačítko stiskněte YES.
5. Pro v�echna nastavení, která chcete upravit, opakujte 

krok 4.

Preferovaná slu�ba
Jako preferovaný re�im lze nastavit GPRS nebo GSM.

Výběr preferovaného re�imu
� Přejděte na Připojení, YES, Datová komun., YES, 

Prefer. slu�ba a vyberte mo�nost GPRS a GSM nebo 
Pouze GSM.

Poznámka: Chcete-li znát stav pokrytí a připojení 
slu�by GPRS, stiskněte v pohotovostním re�imu horní 
nebo dolní část tlačítka ovládání hlasitosti. Zobrazí se 
menu Stav, ve kterém vyberete mo�nost GPRS.
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Nastavení profilu WAP
Nastavení slu�eb WAP jsou ulo�ena v profilu WAP. 
V mnoha případech stačí pro přístup k Internetu jediný 
profil.

Tip: Pokud v telefonu není nastaven �ádný datový účet 
nebo profil WAP, mů�ete zadat nastavení datového účtu 
při vstupu do nastavení profilu WAP. Viz Slu�by WAP, 
YES, Mo�nosti, YES, Profily WAP, YES, Nový profil, 
YES, Zadejte název, YES, Připojit pomocí, YES, Nový 
účet, YES.

Ruční zadání profilu WAP
1. Zkontrolujte, zda máte nastaven datový účet pro 

připojení svého telefonu k internetovému serveru. 
Viz �Datový účet� na straně 39.

2. Přejděte na Slu�by WAP, YES, Mo�nosti, YES, 
Profily WAP, YES.

3. Vyberte mo�nost Nový profil a přidejte nový profil, 
nebo vyberte existující profil, který chcete upravit, 
a stiskněte tlačítko YES.

Pokud vyberete mo�nost Nový profil, zadejte název pro 
profil, YES, Připojit pomocí, YES, vyberte datový účet, 
který má být pou�it, YES, zadejte hodnotu Adresa IP, 
YES. Zobrazí se seznam. Přejděte na Ulo�it?, YES.

Pokud vyberete existující profil, mů�ete provést 
následující operace:
� Přejmenovat � změnit název profilu.
� Připojit pomocí � vybrat datový účet.
� Adresa IP � zadat adresu serveru s bránou WAP.
� Upřesnit � zadat dal�í nastavení profilu (viz ní�e).
� Odstranit � odebrat profil.

Pokud vyberete mo�nost Upřesnit, mů�ete navíc 
provést následující operace:
� Změnit dom. str. � zadat adresu domovské 

stránky WAP.
� Druhý účet � vybrat alternativní datový účet, 

pokud první účet v menu Připojit pomocí nefunguje.
� ID u�ivatele � zadat ID u�ivatele pro bránu WAP.
� Heslo � zadat heslo pro bránu WAP.
� Zabezpečení � zajistit zabezpečení připojení WAP.
� Zobrazit obr. � zobrazit při prohlí�ení obrázky.

Nastavení účtu elektronické po�ty
Účet elektronické po�ty specifikuje např. server 
pou�ívaný pro zprávy elektronické po�ty.

Vytvoření účtu elektronické po�ty
1. Přejděte na Zprávy, YES, El. po�ta, YES, Mo�nosti, YES.
2. Vyberte mo�nost Upravit účet a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte mo�nost Přidat nové? a stiskněte tlačítko YES.
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4. Zadejte název účtu, např. Domov nebo Kancelář.
5. Vyberte mo�nost Připojit pomocí a stiskněte 

tlačítko YES.
Zobrazí se seznam datových účtů ulo�ených v telefonu.

6. Vyberte datový účet, který chcete pou�ít s tímto účtem 
elektronické po�ty, a stiskněte tlačítko YES.

7. Zadejte ostatní nastavení v seznamu (ne v�echna jsou 
povinná). Pokud chcete zadat nastavení, přejděte k 
nastavení, stiskněte tlačítko YES a zadejte údaj. 
Potvrďte zadání stisknutím tlačítka YES. Toto opakujte 
pro v�echna po�adovaná nastavení. Pou�ívají se stejná 
nastavení elektronické po�ty jako při nastavení 
programů elektronické po�ty v počítači. Pokud nemáte 
slu�bu elektronické po�ty, vy�ádejte si od 
provozovatele sítě ve�kerá potřebná nastavení.

� Protokol � vyberte mo�nost POP3 nebo IMAP4.
� Server přích. (server příchozí po�ty) � zadejte název 

a adresu IP poskytovatele slu�by příchozích zpráv 
elektronické po�ty. Například posta.server.cz nebo 
10.1.1.1.

� Port přích. zpr. � v případě potřeby změňte číslo portu 
pou�ívaného zvoleným protokolem.

� Schránka � zadejte jméno u�ivatele pro svůj účet 
elektronické po�ty.

� Heslo � zadejte heslo účtu elektronické po�ty.
Poskytovatel slu�eb mů�e případně po�adovat před 
připojením heslo.

� Server odch. � zadejte název nebo adresu IP serveru 
SMTP, který zaji�ťuje odesílání zpráv elektronické po�ty.

� Port odch. zpr. � v případě potřeby změňte číslo portu 
pou�ívaného protokolem SMTP.

� Adr. el. po�ty � zadejte adresu elektronické po�ty.
� Načíst � vyberte, zda se mají přijímat hlavičky zpráv 

i text nebo pouze hlavičky.
� Odesílatel � zadejte své jméno.
� Podpis � vyberte, zda chcete do zpráv elektronické 

po�ty vkládat svou vizitku.
� Kopírovat odch. � vyberte mo�nost Zapnuto, pokud 

chcete, aby zprávy elektronické po�ty odesílané 
z telefonu byly odesílány i na zvolenou adresu 
elektronické po�ty. Tímto způsobem se vyváří kopie 
odesílaných zpráv, které lze ulo�it pro budoucí pou�ití.

� Interval kontr. � vyberte, jak často se má telefon 
připojit k serveru elektronické po�ty a zkontrolovat 
doručené po�tovní zprávy.

Pokud máte účet doma i v kanceláři, mů�ete jeden 
z nich nastavit jako výchozí:

� Vyberte mo�nost Nastavit účet v menu Zprávy, YES, 
El. po�ta, YES, Mo�nosti a vyberte účet.
Dal�í informace o pou�ití elektronické po�ty najdete 
v části �Elektronická po�ta� na straně 49.
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Zprávy
Tento telefon podporuje různé typy zpráv � 
textové, chat, obrázkové a zprávy 
elektronické po�ty. Podrobnosti o pou�ití 
jednotlivých slu�eb si vy�ádejte u 
poskytovatele slu�eb.

Poznámka: V nekterych jazycich jsou urcite znaky 
(pismena) sirsi nez ostatni. Pro tyto jazyky maji zpravy 
maximalne 75 znaku.

Textové zprávy
Textové zprávy jsou odesílány prostřednictvím slu�by 
krátkých textových zpráv SMS (Short Message 
Service). Tyto zprávy lze odeslat jedné osobě nebo 
více osobám, např. osobám ulo�eným v telefonním 
seznamu.

Do textové zprávy mů�ete přidat obrázky, animace, 
melodie a zvukové efekty. Text zprávy mů�ete 
formátovat pomocí slu�by roz�ířených zpráv EMS 
(Enhanced Messaging Service).

Poznámka: Textové zprávy s funkcemi EMS lze 
odeslat pouze do jiného kompatibilního telefonu 
podporujícího standard EMS.

Příprava
Ujistěte se, �e je nastaveno telefonní číslo střediska 
slu�eb. Toto číslo poskytuje provozovatel sítě a je 
zpravidla ulo�eno na kartě SIM.

Nastavení telefonního čísla servisního střediska
1. Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, 

Mo�nosti, YES, Serv. střediska, YES. Pokud je číslo 
servisního střediska ulo�eno na kartě SIM, zobrazí 
se na displeji.

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

3. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby �+� 
a směrového čísla země a stiskněte tlačítko YES.

Odesílání textových zpráv
Informace o zadávání znaků najdete v části �Zadávání 
písmen a znaků� na straně 13.

Tip: Rychlým a jednoduchým způsobem, jak napsat 
novou textovou zprávu, je v pohotovostním re�imu 
stisknout a přidr�et tlačítko .

Aktivování řádku pro předmět textové zprávy
1. Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, 

Mo�nosti, YES, Předmět zprávy, YES.
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Napsání a odeslání textové zprávy
1. Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, 

Napsat novou, YES.
2. Napi�te zprávu a stiskněte tlačítko YES.
3. Zadejte jednoho nebo více příjemců:

� Zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte 
tlačítko YES.

� Chcete-li přidat dal�í příjemce, přejděte 
na Přidat příjemce, YES, zadejte číslo, YES.

� Stiskněte tlačítko , pokud chcete vyvolat číslo 
z telefonního seznamu nebo zpřístupnit dal�í 
mo�nosti.

4. Vyberte mo�nost Odeslat a stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Při odesílání textových zpráv mů�e 
být účtována zpráva za ka�dého příjemce.

Vlo�ení objektu do textové zprávy (EMS)
1. Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, 

Napsat novou, YES.
2. Při psaní zprávy stiskněte tlačítko .
3. Vyberte mo�nost Vlo�it objekt a stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte mo�nost Obrázek, Zvukový efekt, Melodie, 

Animace nebo Obrázek (jiné), YES.

5. Vyberte objekt a stiskněte tlačítko YES. Dal�ím 
stisknutím tlačítka YES potvrďte výběr.
Po vlo�ení objektu mů�ete stisknutím tlačítka  
vyvolat mo�nosti pro volbu, odstranění nebo nahrazení 
objektu.

Brána elektronické po�ty
Provozovatel sítě mů�e disponovat telefonním číslem 
na bránu elektronické po�ty, pomocí kterého lze 
odeslat textovou zprávu na adresu elektronické po�ty.

Nastavení brány elektronické po�ty
1. Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, 

Mo�nosti, YES, Brány el. po�ty, YES.
2. Neobsahuje-li seznam �ádné číslo, zvolte 

Přidat nové?, YES.
3. Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby �+� 

a směrového čísla země a stiskněte tlačítko YES.
Brány elektronické po�ty mů�ete aktivovat, upravit 
nebo odstranit.

Formátování textu (EMS)
V textové zprávě je mo�né vytvořit nový odstavec, 
změnit zarovnání a styl textu a velikost písma.
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Formátování textu v textové zprávě
1. Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, 

Napsat novou, YES.
2. Napi�te textovou zprávu. Text, který chcete formátovat, 

zvýrazněte stisknutím tlačítka pro nastavení hlasitosti 
dolů a současným procházením pomocí navigačního 
tlačítka.

3. Stiskněte tlačítko .
4. Vyberte mo�nost Formát textu a stiskněte tlačítko YES. 

Pak vyberte mo�nost Styl textu, Velikost textu, 
Zarovnání nebo Nový odstavec, YES.

5. Vyberte formát textu a stiskněte tlačítko YES.

Tip: Formát textu mů�ete vybrat ji� před zahájením 
psaní textové zprávy.

Přijímání textových zpráv
Kdy� obdr�íte textovou zprávu, telefon vydá zvukové 
upozornění (pokud není přepnut v �tichém� re�imu) a 
na displeji se zobrazí zpráva Nové zprávy Přečíst nyní? 
Obdr�íte-li textovou zprávu od odesílatele, jeho� 
kontakt máte ulo�ený v telefonním seznamu, zobrazí 
se na displeji společně s textovou zprávou také jeho 
jméno v kontaktu.

Přečtení textové zprávy
Pokud si chcete přečíst zprávu hned, stiskněte tlačítko 
YES. Pokud si chcete přečíst zprávu později, stiskněte 
tlačítko NO. Zpráva se ulo�í do slo�ky Doručené zpr. 
v menu Textové zprávy.

Během čtení textové zprávy lze například začít 
konverzaci chat s odesílatelem nebo začít prohlí�et 
stránku WAP, její� adresu obsahuje zpráva.
Po přečtení textové zprávy zvolte stisknutím tlačítka 
YES jednu z následujících mo�ností, např. Odpovědět, 
Předat nebo Odstranit. Stisknutím tlačítka NO se 
prohlí�ení textové zprávy ukončí.

Ulo�ení příchozích textových zpráv
Příchozí zprávy se ukládají do paměti telefonu. 
Zprávy lze ulo�it také na kartu SIM. Tyto zprávy 
zůstanou ulo�eny na kartě SIM, dokud je neodstraníte.

Ulo�ení objektu z textové zprávy
Zvýrazněte melodii, telefonní číslo, adresu WAP, obrázek 
nebo animaci a stiskněte tlačítko YES. Pak zvolte ulo�ení 
polo�ky a stiskněte  YES.
� Melodie se ulo�í do menu Moje zvuky.
� Telefonní číslo se ulo�í do menu Telefonní seznam.
� Adresa WAP se ulo�í do menu Zálo�ky.
� V�echny obrázky se ulo�í do slo�ky Moje obrázky.
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Poznámka: Animace lze zobrazit pouze při vlo�ení 
objektu do textové zprávy. Viz �Vlo�ení objektu do 
textové zprávy (EMS)� na straně 44.

Dlouhé zprávy
Jedna textová zpráva mů�e obsahovat a� 160 znaků. 
V�echny části dlouhé zprávy mo�ná nebudou doručeny 
současně. Mů�ete poslat i del�í zprávu, ve které jsou 
pospojováno několik zpráv.

Poznámka: Poplatky jsou účtovány podle počtu 
propojených zpráv.

Vypnutí dlouhých zpráv
� Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, 

Mo�nosti, YES, Dlouhé zprávy, YES, vyberte 
Vypnuto, YES.

�ablony
Pou�íváte-li často jednu nebo více zpráv, lze tyto 
zprávy ulo�it do telefonu jako �ablony. Provozovatel 
sítě do telefonu mo�ná také ulo�il některé �ablony.

Vytvoření �ablony
1. Přejděte na Zprávy, YES, Textové zprávy, YES, 

�ablony, YES, Přidat nové?, YES.
2. Napi�te zprávu a stiskněte tlačítko YES.
3. Pokud se má zpráva odeslat ihned, stiskněte tlačítko 

YES. Stisknutím tlačítka NO se �ablona ulo�í.

Obrázkové zprávy
Obrázkové zprávy lze odeslat na mobilní 
telefon nebo na adresu elektronické po�ty 
prostřednictvím slu�by multimediálních 
zpráv MMS. Obrázková zpráva mů�e 
obsahovat text, obrázky, animace, melodie a zvuky. 
Kontakty a události lze odeslat jako přílohy.

Příprava
Ujistěte se, �e máte následující nastavení:

� Adresa střediska slu�eb.
� Zvlá�tní profil WAP pro obrázkové zprávy.

Poznámka: Kontaktujte provozovatele sítě, od kterého 
si mů�ete automaticky stáhnout nastavení do telefonu 
nebo mů�ete získat bli��í informace.
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Zadání adresy střediska slu�eb
� Přejděte na Zprávy, YES, MMS, YES, Mo�nosti, YES, 

Server zpráv.

Výběr nebo zadání nastavení pro obrázkové 
zprávy (MMS)

� Přejděte na Zprávy, YES, MMS, YES, Mo�nosti, YES, 
Profil WAP a vyberte Vybrat nebo Vytvořit nový. 
Informace o vytvoření profilu WAP jsou uvedeny 
v části �Ruční zadání profilu WAP� na straně 41.

Dal�í mo�nosti
Mů�ete nastavit různé mo�nosti pro odesílání 
a přijímání obrázkových zpráv.

Úprava mo�nosti
� Přejděte na Zprávy, YES, MMS, YES, Mo�nosti.

Vytvoření a odeslání nové obrázkové zprávy
1. Přejděte na Zprávy, YES, MMS, YES, 

Napsat novou, YES.
2. Vyberte z dílčích menu a stiskněte tlačítko YES.
3. Zadejte informace, které chcete odeslat, a stiskněte 

tlačítko YES. Pokračujte dal�ím stisknutím tlačítka YES.
4. Po stisknutí , YES mů�ete přidat dal�í polo�ky 

a mo�nosti.

5. Pomocí tlačítka  přejděte na mo�nost Odeslat, 
pak stiskněte tlačítko YES.

6. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo stiskněte tlačítko 
 a vyvolejte číslo nebo adresu elektronické po�ty 

z telefonního seznamu.
7. Stisknutím tlačítka YES ode�lete zprávu.

Tip: Pokud nejste spokojeni a chcete vymazat část 
napsané zprávy, zvýrazněte část zprávy a stiskněte 
tlačítko .

Pou�ití předdefinované �ablony pro obrázkovou 
zprávu

� Přejděte na Zprávy, YES, MMS, YES, �ablony, YES.

Úprava zprávy před odesláním
� Pokud chcete upravit nějaký objekt, vyberte jej 

a stiskněte tlačítko YES.
� Obrázky � přidejte nebo zaměňte existující obrázek 

za jiný obrázek ze slo�ky Moje obrázky.
� Text � přidejte nebo upravte existující text. Pokud 

chcete změnit velikost textu, vyberte text a stiskněte 
tlačítko . Vyberte mo�nost Velikost textu 
a stiskněte tlačítko YES.

� Zvuk � přidejte nebo zaměňte existující zvuk jiným 
zvukem ze slo�ky Moje zvuky.
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� Stránka � vlo�te novou stránku.
� Čas platnosti � pokud chcete nastavit dobu 

zobrazení objektu v sekundách, vyberte objekt 
a stiskněte tlačítko . Vyberte mo�nost 
Doba objektu a stiskněte tlačítko YES. Pokud 
chcete nastavit dobu platnosti stránky, vyberte 
ikonu kurzoru ve zprávě, stiskněte tlačítko YES 
a vyberte Doba stránky, YES.

� Barva � nastavení barvy pozadí.
� Odstranit str. � odstranění stránky.
� Náhled stránky � zobrazení stránky před odesláním.
� Náhled � zobrazení zprávy.

Přijímání obrázkových zpráv
Pokud obdr�íte obrázkovou zprávu, telefon vás 
upozorní, �e máte novou zprávu. Chcete-li zprávu 
přečíst, stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Kapacita paměti je omezená. Mo�ná 
budete muset před přijetím nových zpráv odstranit 
staré zprávy.

Mo�nosti automatického stahování
Mo�nosti automatického stahování lze změnit dvěma 
způsoby. Postup závisí na provozovateli sítě.

V menu Zprávy, YES, MMS, YES, Mo�nosti, YES, 
Automat. načít. vyberte některou z následujících 
mo�ností:

� Zapnuto � ve výchozím nastavení se zprávy 
automaticky ukládají do telefonu.

� Potvrdit � stisknete-li tlačítko YES, zprávy se načtou 
do telefonu. Stisknete-li tlačítko NE, zůstanou na 
serveru provozovatele sítě.

� Vypnuto � ve slo�ce doručených zpráv se zobrazí ikona 
nové zprávy. Budete-li chtít zprávu načíst, vyberete ji 
a stisknete YES.

nebo

V menu Zprávy, YES, MMS, YES, Mo�nosti, YES, 
Omezit zprávy, YES, Domácí síť nebo Roamingová síť 
vyberte některou z následujících mo�ností:

� Povolit � ve výchozím nastavení se zprávy 
automaticky ukládají do telefonu.

� V�dy dotazovat � stisknete-li tlačítko YES, zprávy se 
načtou do telefonu. Stisknete-li tlačítko NE, zůstanou 
na serveru provozovatele sítě.

� Omezit � ve slo�ce doručených zpráv se zobrazí ikona 
nové zprávy. Budete-li chtít zprávu načíst, vyberete ji 
a stisknete YES.
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Poznámka: Informujte se u provozovatele sítě, 
kolik zpráv mů�ete ulo�it nebo kolik místa je k dispozici 
na serveru sítě.

Zobrazení obrázkové zprávy
1. Stiskněte tlačítko YES. Zpráva se automaticky 

přehraje.
2. Stisknutím libovolného tlačítka se přehrávání ukončí.

Po prohlédnutí obrázkové zprávy mů�ete zprávu znovu 
procházet pomocí navigačního tlačítka. Pokud 
zvýrazníte obrázek nebo zvuk, mů�ete jej ulo�it 
do telefonu stisknutím tlačítka .

Tip: Ze seznamu zpráv mů�ete také vybrat zprávu 
a celou ji odstranit stisknutím tlačítka .

Elektronická po�ta
Podobně jako osobní počítač, i telefon mů�ete pou�ít 
na odesílání a přijímání zpráv elektronické po�ty 
prostřednictvím Internetu.

Poznámka: Tento telefon značky Sony Ericsson 
podporuje slu�by elektronické po�ty pou�ívající 
protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Určité servery 
elektronické po�ty pou�ívají vlastní systémy, které 
nejsou podporovány.

Příprava
Zkontrolujte, zda:

� Máte předplacen přenos dat. Dal�í informace poskytne 
provozovatel sítě.

� Máte nastaven datový účet. Viz �Datový účet� 
na straně 39.

� Máte nastaven a vybrán účet elektronické po�ty. 
Viz �Nastavení účtu elektronické po�ty� na straně 41.

Odesílání a přijímání zpráv elektronické po�ty
Nejrychlej�ím způsobem odeslání zpráv ulo�ených 
ve slo�ce Zprávy k odesl. a kontroly nových zpráv 
elektronické po�ty je funkce Odeslat a přijm.

Napsání a odeslání zprávy elektronické po�ty
1. Přejděte na Zprávy, YES, El. po�ta, YES, 

Napsat novou, YES.
2. Zvolte:

� Komu: � poté přidejte jméno a zadejte adresu 
elektronické po�ty nebo ji vyvolejte z telefonního 
seznamu. Mů�ete také pou�ít adresu ulo�enou ve 
slo�ce doručených zpráv.

� Kopie: � pou�ijte, pokud chcete někomu poslat 
kopii zprávy.

� Priorita: � nastavte prioritu zprávy.
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� Předmět: � napi�te název zprávy a stiskněte 
tlačítko YES.

� Text: � napi�te zprávu a stiskněte tlačítko YES.
� Přílohy � umo�ňuje přidat do zprávy a� pět objektů.

3. Vyberte objekt a zvolte mo�nost Pokračovat?
4. Vyberte jednu z následujících mo�ností:

� Odeslat nyní � odeslání zprávy elektronické po�ty.
� Odeslat s příl. � ke zprávě mů�ete připojit obrázek 

ze slo�ky Moje obrázky nebo z příslu�enství 
CommuniCam�. Vyberte obrázek a zprávu 
ode�lete stisknutím tlačítka YES.

� Ulo�it k odesl. � zpráva elektronické po�ty se ulo�í 
do slo�ky Zprávy k odesl.

� Ulo�eno mezi koncepty � zpráva elektronické po�ty 
se ulo�í do slo�ky Koncepty.

5. Odeslat a přijm. v menu El. po�ta � v�echny zprávy 
elektronické po�ty ve slo�ce Zprávy k odesl. budou 
odeslány a nové zprávy budou přijaty do slo�ky 
Doručené zpr.

Přijetí a čtení zpráv elektronické po�ty
1. Přejděte na Zprávy, YES, El. po�ta, YES, 

Odeslat a přijm., YES.
2. Po sta�ení zpráv elektronické po�ty do telefonu 

přejděte na Zprávy, YES, El. po�ta, YES, Doručené zpr. 
a zprávy si přečtěte.

3. Ačkoli telefon mů�e posílat přílohy, nelze přijmout 
přílohy připojené k příchozím zprávám elektronické 
po�ty.

Poznámka: V telefonu lze v závislosti na velikost 
zpráv ulo�it a� 6 úplných zpráv elektronické po�ty. 
Mů�ete upravit nastavení tak, aby se do telefonu 
načítaly pouze hlavičky zpráv, viz �Nastavení účtu 
elektronické po�ty� na straně 41. V�echny zprávy 
elektronické po�ty se ukládají také na server 
elektronické po�ty.

Dal�í zprávy na serveru jsou indikovány následujícími 
způsoby:
� �ipkami v levém horním nebo dolním rohu displeje.
� Čísly v závorce označujícími předchozí a následující 

zprávy v seznamu.

Poznámka: Pokud při čtení zprávy elektronické po�ty 
vyberete adresu WAP, elektronická po�ta se odpojí 
a spustí se připojení WAP.

Načtení dal�ích zpráv
� Přejděte na �ipku a stiskněte tlačítko YES.
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Odpovídání na zprávu elektronické po�ty
1. Otevřete zprávu elektronické po�ty.
2. Umístěte kurzor do textu a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte mo�nost Odpovědět nebo Odpověď v�em 

a stiskněte tlačítko YES.
4. Vyberte mo�nost Napsat novou. Pokud chcete vlo�it 

přijatou zprávu a připsat odpověď, vyberte místo toho 
Vlo�it tuto zpr. a stiskněte tlačítko YES.

5. Napi�te zprávu a stiskněte tlačítko YES.

Ulo�ení adresy elektronické po�ty nebo 
telefonního čísla

� Kdy� se telefonní číslo nebo adresa elektronické po�ty 
zvýrazní, stiskněte tlačítko YES. Vyberte mo�nost 
Ulo�it a stiskněte tlačítko YES.

Archivace
Zprávu elektronické po�ty lze archivovat, aby bylo 
mo�no si ji přečíst později nebo z ní ulo�it důle�ité 
informace. Archivovat lze pouze text, který je 
viditelný na displeji.

Archivace zprávy elektronické po�ty
1. Otevřete zprávu elektronické po�ty.
2. Ujistěte se, �e text, který chcete archivovat, 

je viditelný na displeji.

3. Umístěte kurzor do textu a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte mo�nost Kopír. do arch. a stiskněte tlačítko 

YES. Text je ulo�en v seznamu Archiv v menu El. po�ta.

Odstranění zprávy elektronické po�ty (u�ivatelé 
protokolu POP3)

1. Přejděte na Zprávy, YES, El. po�ta, YES, 
Doručené zpr., YES.

2. Přejděte na zprávu a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte mo�nost K odstranění a stiskněte tlačítko YES.

Zpráva bude odstraněna, jakmile se opět připojíte 
k serveru elektronické po�ty volbou příkazu 
Odeslat a přijm.

Odstranění zpráv elektronické po�ty 
(u�ivatelé protokolu IMAP4)

1. Přejděte na Zprávy, YES, El. po�ta, YES, Mo�nosti, YES.
2. Vyberte mo�nost Vymaz. doruč. a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte, zda chcete, aby se zprávy odstranily při 

zvolení příkazu Odeslat a přijm. nebo nikoliv.
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Pou�ití slu�by Mobile 
Internet
Telefon obsahuje vestavěný prohlí�eč WAP (Wireless 
Application Protocol) a aplikaci elektronické po�ty, 
kterými lze vyu�ívat obdobu Internetu. U�ivatel má 
přístup k �irokému okruhu slu�eb, jako je zpravodajství, 
zábava, jízdní řády, rezervace, bankovní slu�by, 
elektronické obchodování nebo elektronická po�ta.

Příprava
Měli byste ji� mít aktivován tarif podporující datové 
přenosy a také byste měli mít výchozí nastavení pro 
přístup ke slu�bě Mobile Internet.
Ře�ení potí�í při nastavování slu�by Mobile Internet 
je popsáno v části �Nastavení funkce Mobile Internet� 
na straně 37.

� Správné nastavení telefonu pro Mobile Internet, WAP 
a elektronickou po�tu je popsáno v části �Nastavení 
funkce Mobile Internet� na straně 37.

� Mů�ete být také dále potřeba, abyste se zaregistrovali 
u poskytovatele slu�eb nebo provozovatele sítě jako 
u�ivatel slu�eb WAP a elektronické po�ty.

Poznámka: Dal�í informace o nastavení elektronické 
po�ty a zpráv jsou uvedeny v částech �Nastavení účtu 
elektronické po�ty� na straně 41 a �Elektronická 
po�ta� na straně 49.

Pou�ívání prohlí�eče WAP

Spu�tění prohlí�ení
1. Stiskněte a přidr�te tlačítko .

Obnovení nastavení profilu WAP:
1. Nejprve vyberte profil WAP, který chcete pou�ít. 

Přejděte na Slu�by WAP, YES, Mo�nosti, YES, 
Profily WAP, YES.

2. Vyberte jednu z následujících mo�ností:
� Otevřete domovskou stránku.
� Přejděte na jednu ze zálo�ek. Vyberte mo�nost 

Zálo�ky a stiskněte tlačítko YES.
� Zadejte adresu WAP. Novou adresu zadejte pomocí 

volby Zadat adresu, YES, Nová adresa, nebo vyberte 
jednu z deseti naposledy zadaných adres.

Tip: Při zadávání adresy WAP není nutné zadávat 
obvyklou předponu http://.
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Ukončení prohlí�ení WAP a odpojení
� Stiskněte a přidr�te tlačítko NO, nebo
� stiskněte tlačítko  a vyberte mo�nost Konec WAP.

Mo�nosti dostupné při prohlí�ení
Během prohlí�ení lze zobrazit různé mo�nosti 
stisknutím tlačítka .

� Home � přechod na domovskou stránku 
aktuálního profilu WAP.

� Back � přechod zpět na předchozí stránku.
� Zálo�ky � přidá právě prohlí�enou stránku do seznamu 

zálo�ek, nebo zobrazí seznam zálo�ek aktuálního 
profilu.

� Zadat adresu � umo�ní zadat adresu stránky WAP, 
kterou chcete zobrazit.

� Ulo�it obrázek � ulo�í obrázek ze stránky.
� Odeslat ve zpr. � ode�le textovou zprávu s odkazem 

na aktuální stránku WAP do jiného telefonu.
� Odeslat odkaz � ode�le odkaz na aktuální stránku 

do jiného telefonu.
� Obnovit � znovu načte obsah stránky WAP.
� Konec WAP � odpojí telefon a přejde 

do pohotovostního re�imu.
� Stav � zobrazí informace o aktuálním stavu, např. 

profilu, typu přístupu, době připojení, rychlosti 
přenosu dat, zabezpečení, adrese.

� Nová dom. str. � nastaví aktuální stránku jako 
domovskou stránku právě pou�ívaného profilu WAP.

� Doručené push � příjem zpráv do slo�ky doručených 
zpráv push.

Poznámka: Pokud při prohlí�ení stránky WAP 
vyberete adresu elektronické po�ty, mů�ete na tuto 
adresu odeslat textovou zprávu.

Pou�ití zálo�ek
Zálo�ky v mobilním telefonu se pou�ívají stejně jako 
v prohlí�eči Internetu v počítači. Zálo�ek mů�e být a� 25.

Práce se zálo�kami
1. Přejděte na Slu�by WAP, YES, Zálo�ky, YES.
2. Vyberte zálo�ku, kterou chcete pou�ít, a stiskněte 

tlačítko .
3. Vyberte jednu z následujících mo�ností a stiskněte 

tlačítko YES:
� Jít na stránku � přejde na označenou adresu WAP.
� Upravit � umo�ní úpravu názvu a adresy zálo�ky 

WAP. Dal�í informace lze nalézt v části �Mo�nosti 
dostupné při prohlí�ení� na straně 53.

� Odstranit � odstraní zálo�ku.
� Odeslat ve zpr. � ode�le odkaz na adresu WAP 

v textové zprávě.
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� Odeslat � ode�le odkaz na aktuální adresu WAP.
� Nová dom. str. � nastaví adresu WAP jako 

domovskou stránku.

Stahování informací
Ze stránek WAP mů�ete přímo do telefonu stáhnout 
například obrázky, schémata, hry a vyzváněcí signály.

Sta�ení informací ze stránek 
wap.sonyericsson.com

1. Přejděte na Slu�by WAP, YES, Zálo�ky, YES, 
Mobile Internet, YES.

2. Vyberte informace nebo objekty, které chcete stáhnout 
do telefonu, a postupujte podle zobrazených pokynů. 
Poté stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Ujistěte se, �e velikosti stahovaných 
souborů nepřekračují volnou paměť v telefonu. Bli��í 
informace najdete v části �Stav paměti� na straně 62.

Zprávy push slu�by WAP
Prostřednictvím webových slu�eb lze přijímat zprávy 
push. Poskytovatel slu�eb mů�e sám odesílat obsah 
stránek WAP (informace) do telefonu. Mů�ete od 
poskytovatele slu�eb dostávat např. aktuální zprávy 
nebo nastavení WAP.

Jsou dva druhy zpráv push:
� Textové zprávy informující o webových slu�bách 

prostřednictvím odkazu. Na webovou slu�bu mů�ete 
přejít klepnutím na odkaz a zvolením mo�nosti Načíst.

� Aktualizovaná informace z webové slu�by je odeslána 
do prohlí�eče.

Přijetí zprávy push
Telefon lze nastavit, aby zprávy push odmítal 
nebo přijímal. Toto nastavení je platné ve v�ech 
profilech WAP.

Nastavení přijímání zpráv push
1. Přejděte na Slu�by WAP, YES, Mo�nosti, YES, 

Společné, YES, Nastavení push, YES.
2. Vyberte jedno z následujících nastavení:

� Zapnuto � zprávy push jsou automaticky načteny.
� Dotazovat � zprávy push jsou povoleny, 

v�dy v�ak a� po potvrzení.
� Vypnuto � zprávy push nejsou povoleny.

Reakce na zprávu push
� Přejděte na Slu�by WAP, YES, Doručené push, YES, 

přejděte na zprávu push, YES a vyberte jednu 
z následujících mo�ností:
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� Načíst � prohlí�eč začne načítat stránku WAP 
a zobrazí její obsah.

� Odstranit � odstraní zprávu push.
� Odlo�it � ulo�í zprávu. Obsah lze načíst později.

Přijetí hovoru při prohlí�ení
� Pokud pou�íváte prohlí�eč a objeví se příchozí 

volání, menu zobrazí volbu Přijmout nebo Obsazeno.

Ulo�ené informace
Do telefonu lze ulo�it následující informace:

� Obsah urychlovací paměti cache � zlep�uje efektivitu 
práce s pamětí.

� Hesla � zlep�ují efektivitu přístupu k serveru.
� Soubory cookie � zlep�ují efektivitu přístupu 

ke stránkám.

Povolení příjmu informací slu�by Mobile Internet 
do telefonu

1. Přejděte na Slu�by WAP, YES, Mo�nosti, YES, 
Společné, YES.

2. Vyberte informace, které chcete povolit, a stiskněte 
tlačítko YES.

V�echny důle�ité informace o nav�tívených webových 
slu�bách je vhodné odstranit. Omezí se tak nebezpečí 
zneu�ití při ponechání telefonu bez dozoru či v případě 
ztráty nebo kráde�e.

Vymazání urychlovací paměti, seznamu hesel, 
souborů cookie nebo zpráv push

1. Přejděte na Slu�by WAP, YES, Upřesnit, YES.
2. Vyberte informaci, která má být smazána.
3. Potvrďte zadání stisknutím tlačítka YES.
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Dal�í funkce
Budík
Budík lze nastavit, aby zvonil v libovolnou dobu 
během 24 hodin, opakovaně v určitý čas nebo některé 
dny. Obě varianty je mo�né pou�ít současně. Signál 
budíku i časovače se ozve i v případě, �e telefon 
se nachází v tichém re�imu. Budík vyzvání, i kdy� 
je telefon vypnutý.

Nastavení budíku
1. Přejděte na Organizátor, YES, Budíky, YES, 

Obyčejný budík nebo Opak. budík, YES.
2. Zadejte čas a stiskněte tlačítko YES. Pokud chcete 

budík aktivovat opakovaně, vyberte také den � 
stiskněte , YES.

� Chcete-li změnit čas budíku, přejděte na Organizátor, 
YES, Budíky, YES, Obyčejný budík, YES, Nový čas.

� Zvukový signál budíku lze vypnout stisknutím 
libovolného tlačítka. Nemá-li se zvonění opakovat, 
stiskněte tlačítko YES.

� Chcete-li budík vypnout, přejděte na Organizátor, 
YES, Budíky, YES, Obyčejný budík nebo Opak. budík, 
YES, Zru�it.

� Chcete-li vybrat signál budíku, přejděte na Nastavení, 
YES, Zvuky a varov., YES, Zvuk budíku.

Stopky
Přejděte na Organizátor, YES, Stopky, YES.

� Spustit, zastavit a znovu spustit stopky lze stisknutím 
tlačítka YES.

� Ulo�it a� devět mezičasů lze stisknutím tlačítka .
� Chcete-li zobrazit mezičasy, mů�ete je procházet 

pomocí středového tlačítka pro výběr nebo jednodu�e 
vybráním čísla mezičasu na klávesnici.

� Stopky lze vynulovat stisknutím tlačítka  nebo NO.

Poznámka: Stopky se vypnou při přijetí příchozího 
volání nebo po opu�tění menu stopek.

Časovač
Telefon má vestavěn 24 hodinový časovač.

Nastavení časovače
� Přejděte na Organizátor, YES, Časovač. Pokud se ozve 

zvukový signál, lze jej vypnout stisknutím libovolného 
tlačítka.

Kalkulačka
V telefonu je vestavěna kalkulačka se sčítáním, 
odečítáním, násobením, dělením a počítáním procent.
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Pou�ívání kalkulačky
� Přejděte na Organizátor, YES, Kalkulačka, YES.
� Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na klávesnici.
� Opakovaným stisknutím �ipky doleva nebo doprava 

zvýrazníte některou z voleb v dolním řádku displeje.
� Volbu vyberete stisknutím tlačítka YES nebo stisknutím 

středového tlačítka pro výběr.
� Sma�te obrazovku kalkulačky stisknutím tlačítka .

Události
Mů�ete si vést přehled důle�itých věcí, které 
potřebujete udělat. Události mů�ete přidat, přesunout, 
upravit, odeslat nebo odstranit.

Poznámka: Tento mobilní telefon Sony Ericsson 
nepodporuje synchronizaci s počítačem.

Poznámka: Události lze pouze odesílat 
prostřednictvím obrázkových zpráv.

Přidání nové události
1. Přejděte na Organizátor, YES, Události, YES, 

Nová?, YES.
2. Zadejte příslu�né údaje: datum, čas, předmět, ikonu, 

připomenutí.
Ka�dý údaj potvrďte stisknutím tlačítka YES.

Zobrazení nebo úpravy událostí
� Přejděte na Organizátor, YES, Události, YES, 

vyberte událost, YES:

Mo�nosti událostí
� Přejděte k události, stiskněte tlačítko  a pak 

vyberte, zda chcete přesunout, upravit, odeslat nebo 
odstranit událost nebo odstranit v�echny události.

Odeslání události
1. Přejděte na polo�ku, kterou chcete odeslat, a stiskněte 

tlačítko .
2. Přejděte na Odeslat, YES.

Poznámka: Pokud je seznam událostí plný, musíte 
před ulo�ením nových událostí odstranit staré.

Záznam zvuku
Pomocí funkce Záznam zvuku lze nahrávat vlastní 
poznámky nebo vyzváněcí tóny. Nahrávky jsou 
ulo�eny v telefonu a jsou přístupné i po výměně 
karty SIM.

Poznámka: Nelze nahrávat konverzaci v telefonu.
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Spu�tění záznamu zvuku
� Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Záznam zvuku, 

YES. Spustí se nahrávání a na displeji se zobrazí 
zpráva Nahrává se a délka nahrávky (rostoucí).

Poznámka: Nahrávky se ukládají do slo�ky 
Obrázky a zvuky, YES, Moje zvuky.

Ukončení záznamu
� Stiskněte tlačítko NO.

Pou�ití nahrávky jako vyzváněcího tónu
� Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Moje zvuky.
� Stiskněte tlačítko , přejděte na Pou�ít jako 

vyzvánění, YES.

Nahrávka automaticky skončí při příchozím volání. 
Několik sekund před zaplněním paměti se ozve 
zvukový signál.

Vyslechnutí nahrávek
1. Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Moje zvuky, YES.
2. Přejděte na mo�nost Nahrává se nebo přejděte 

na následující nebo předchozí nahrávku posunutím 
navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.

3. Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko NO.

Nahrávky lze vyslechnout kdykoliv, i během hovoru. 
Přehrávané nahrávky sly�í obě telefonující strany.

Poznámka: Mů�ete také odeslat, odstranit, 
přejmenovat nebo si prohlédnout informace 
o nahrávkách a o stavu paměti.

Odeslání nahrávky
1. Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Moje zvuky, YES.
2. Přejděte k nahrávce, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte tlačítko  a zvolte Odeslat.

Vymazání nebo přejmenování nahrávky
1. Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, Moje zvuky, YES.
2. Přejděte k nahrávce, kterou chcete vymazat nebo 

přejmenovat.
3. Kdy� je nahrávka zvýrazněna, stiskněte tlačítko .
4. Vyberte mo�nost Odstranit nebo Přejmenovat 

a stiskněte tlačítko YES.

Hry
V telefonu je několik her. Kromě těchto her si mů�ete 
stáhnout dal�í hry.
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Spu�tění hry
1. Přejděte na Hry, YES.
2. Vyberte hru a stiskněte tlačítko YES.
3. Vyberte mo�nost Nová hra a stiskněte tlačítko YES.
4. Začněte hrát.

Poznámka: Po stisknutí  mů�ete spravovat 
sta�ené hry.

Sta�ení nové hry
1. Ujistěte se, �e jste zadali nastavení WAP (viz 

�Nastavení funkce Mobile Internet� na straně 37).
2. Přejděte na Hry, YES, Sony Ericsson, YES.
3. Stiskněte tlačítko YES, pokud chcete stáhnout novou 

hru pomocí připojení WAP.
Spustí se připojení WAP. Bude zobrazen stav paměti 
telefonu a budete dotázáni, zda chcete hru ulo�it 
do telefonu.

4. Ze stránky WAP vyberte hru a stiskněte tlačítko YES.
Hra je načtena do telefonu a ulo�ena v menu Hry.

Zabezpečení
Zámek karty SIM
Zámek karty SIM chrání před neoprávněným pou�itím 
předplatného telefonu, nechrání v�ak samotný telefon. 
Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat 
s novou kartou SIM.

Odblokování karty SIM
1. Zobrazí se zpráva Kód PIN blokován.
2. Zadejte kód PUK a stiskněte tlačítko YES.
3. Zadejte nový čtyř a� osmiciferný PIN a stiskněte 

tlačítko YES.
4. Zadejte nový PIN znovu a stiskněte tlačítko YES.

Poznámka: Kód PUK poskytuje provozovatel sítě.

Úprava kódu PIN
� Přejděte na Nastavení, YES, Zámky, YES, 

Zámek karty SIM, YES, Změnit kód PIN.

Poznámka: Zobrazí-li se na displeji zpráva 
�Kódy nesouhlasí.�, byl zadán nový kód PIN chybně. 
Zobrazí-li se zpráva �Chybný kód PIN� následovaná 
zprávou �Starý kód PIN:�, byl chybně zadán 
původní PIN.
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PIN2
Některé slu�by jsou chráněny druhým kódem PIN.

Úprava kódu PIN2
� Přejděte na Nastavení, YES, Zámky, YES, 

Zámek karty SIM, YES, Změnit PIN2.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM
1. Přejděte na Nastavení, YES, Zámky, YES, 

Zámek karty SIM, YES, Ochrana karty, YES.
2. Vyberte mo�nost Zapnuto nebo Vypnuto 

a stiskněte tlačítko YES.
3. Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko YES.

Zámek telefonu
Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným 
pou�itím v případě kráde�e telefonu nebo výměny 
karty SIM. Po zakoupení telefonu není aktivní. 
Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný 
čtyřmístný a� osmimístný osobní kód. Zámek telefonu 
mů�e být zapnutý, automatický nebo vypnutý.

Uzamknutí telefonu
Pokud je nastaven zámek telefonu, zobrazí 
se po ka�dém zapnutí zpráva Telefon zamknut. 
Musíte zadat kód a stisknout YES.

Automatický zámek
Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, 
není nutné zadávat kód do té doby, ne� je vyměněna 
karta SIM.

Úprava kódu zámku telefonu
� Přejděte na Nastavení, YES, Zámky, YES, 

Zámek telefonu, YES, Změnit kód.

Poznámka: Je důle�ité, abyste si zapamatovali 
nový kód. Pokud byste jej zapomněli, kontaktujte 
poskytovatele slu�eb.

Nastavení zámku telefonu
1. Přejděte na Nastavení, YES, Zámky, YES, 

Zámek telefonu, YES, Ochrana tel., YES.
2. Vyberte mo�nost a stiskněte tlačítko YES.
3. Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko YES.
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Ře�ení problémů
Tato část uvádí některé problémy, ke kterým mů�e 
dojít při pou�ívání telefonu. Některé problémy 
vy�adují kontaktování poskytovatele slu�by, av�ak 
vět�inu problému mů�ete snadno odstranit sami.

Telefon nelze zapnout
Nabijte nebo vyměňte baterii. Viz �Údaje o kartě SIM 
a baterii� na straně 4.

Nabíjení není indikováno
Při nabíjení zcela vybité baterie mů�e trvat a� třicet 
minut, ne� se na displeji zobrazí ikona baterie.

Mo�nosti menu �edivým písmem
Text �edivým písmem znázorňuje funkci, 
která je dočasně nedostupná. Mů�e to být 
dáno tím, �e slu�ba není zahrnuta v rozsahu 
va�eho tarifu, nebo proto�e určité nastavení telefonu 
nebylo zapnuto, případně z jiného podobného důvodu. 
Menu Odeslat bude například zobrazeno �edivým 
písmem, pokud vyberete schéma, obrázek nebo zvuk, 
které jsou chráněny autorskými právy.

Zprávy na displeji

Vlo�te kartu SIM.
V telefonu není vlo�ena karta SIM nebo je vlo�ena 
�patně. Viz �Údaje o kartě SIM a baterii� na straně 4.

Vlo�te správnou kartu SIM.
Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, �e smí 
pracovat jen s kartou SIM určitého provozovatele sítě. 
Vlo�te správnou kartu SIM.

Jen tísňová vol.
Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji pou�ívat. 
V případě tísně někteří provozovatelé sítě umo�ňují 
volat na tísňové číslo. Viz �Tísňová volání� na straně 25.

�ádná síť (nebo není zobrazen název 
provozovatele)
V dosahu není �ádná síť nebo je přijímaný signál příli� 
slabý. Přemístěte se na místo s vy��í intenzitou signálu.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2
Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.
Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a stiskněte 
tlačítko YES. Viz �Zámek karty SIM� na straně 59.
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Kódy nesouhlasí.
Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), 
musíte potvrdit nový kód jeho opětovným zadáním. 
Zadané dva kódy nejsou stejné. Viz �Zámek karty SIM� 
na straně 59.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován
Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě 
nesprávně. Odblokování se popisuje v části 
�Zámek karty SIM� na straně 59.

Kód PUK blokován. Kontaktujte provozovatele sítě.
Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán 
nesprávně. Kontaktujte provozovatele sítě.

Telefon zamknut
Telefon je uzamknut. Odemknutí telefonu se popisuje 
v části �Zámek telefonu� na straně 60.

Zámek telefonu
Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Kód lze 
změnit na libovolný čtyřmístný a� osmimístný kód. 
Viz �Zámek telefonu� na straně 60.

Číslo není povoleno.
Funkce Pevné vytáčení je zapnutá a vytáčené číslo 
není v seznamu pevných čísel. Viz �Pevné vytáčení� 
na straně 35.

Jen nabíjení, cizí baterie
Pou�itá baterie není schválena společností 
Sony Ericsson a z bezpečnostních důvodů se nabíjí 
pomalu.

Nelze se připojit k serveru
Pokud nastavení předtím fungovala, zopakujte akci 
později. Server sítě mů�e být dočasně zaneprázdněn 
nebo mů�e mít problémy.

Plná paměť
Uvolněte paměť odstraněním nepotřebných souborů 
nebo informací. Viz následující část.

Stav paměti
Mů�ete například zkontrolovat, kolik volných pozic je 
v telefonním seznamu nebo jaká část paměti je vyu�ita.
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Kontrola paměti telefonního seznamu
� Přejděte na Telefonní seznam, YES, Upřesnit, 

YES, Vyu�ití paměti.

Kontrola paměti pro schémata, obrázky, 
zvuky a hry

� Přejděte na Obrázky a zvuky, YES, vyberte jednu 
z nabídek, YES, , vyberte Vyu�ití paměti, YES.

Kontrola paměti pro textové a obrázkové zprávy
� Přejděte na Zprávy, YES, vyberte jednu z nabídek, 

YES, Vyu�ití paměti, YES.

Odstranění ulo�ených souborů nebo informací
� Vyberte soubor nebo informaci a stiskněte , YES.
� Vyberte dílčí menu s mo�ností odstranění nebo 

speciální mo�nost pro odstranění informací.

Poznámka: Některé výchozí soubory a informace 
ulo�ené v telefonu z výroby nelze odstranit.

Doplňující informace
Webová stránka pro spotřebitele výrobků 
značky Sony Ericsson
Na adrese www.SonyEricsson.com lze najít oddíl 
technické podpory se snadným přístupem k nápovědě 
a tipům. Jsou zde nejnověj�í aktualizace softwaru, tipy 
k efektivněj�ímu pou�ívání výrobku, příručky k pou�ití 
funkcí některých produktů a dal�í potřebná nápověda.
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Bezpečné a efektivní pou�ití

Před pou�itím mobilního telefonu si prosím 
pročtěte tyto pokyny.

DOPORUČENÍ

� S výrobkem v�dy zacházejte opatrně a 
uchovávejte jej na čistém a bezpra�ném místě.

� Nevystavujte výrobek působení kapaliny 
ani vlhkosti.

� Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých 
ani velmi nízkých teplot.

� Nevystavujte výrobek otevřenému plameni 
ani zapáleným tabákovým výrobkům.

� Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, 
neházejte jím ani se nepokou�ejte jej ohýbat.

� Výrobek nebarvěte.

� Nepou�ívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, 
ani� si vy�ádáte svolení.

� Nepou�ívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti a v 
oblastech, kde je přikázáno vypnout obousměrné vysílačky.

� Nepou�ívejte výrobek v prostorech 
s potenciálně výbu�ným prostředím.

� Nepokládejte výrobek do prostoru nad 
bezpečnostním vzduchovým pol�tářem 
(airbagem) v automobilu ani do tohoto 
prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení. 

� Nepokou�ejte se výrobek rozebírat. 
Servis by měly provádět pouze osoby 
s oprávněním společnosti Sony Ericsson.

ANTÉNA
Pou�ívejte pouze anténu společnosti 
Sony Ericsson, která je určena přímo pro tento mobilní 
telefon. Neschválené nebo upravené antény mohou 
po�kodit mobilní telefon a poru�it předpisy, proto�e 
mohou způsobit sní�ení výkonu a zvý�ení úrovně 
vyzařování hodnot SAR nad doporučené limity 
(uvedeno dále).

EFEKTIVNÍ POU�ÍVÁNÍ TELEFONU
Dr�te telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. 
Nezakrývejte během pou�ívání horní část telefonu, 
proto�e to mů�e ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, 
�e telefon bude pracovat s vy��í spotřebou energie, 
ne� je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory 
a pohotovostní doba.
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PŮSOBENÍ RÁDIOVÝCH VLN A ÚROVNĚ SAR
Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Pokud 
je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci 
(označovanou té� rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné 
mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené 
vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní 
komise pro ochranu před neionizujícím zářením) a IEEE 
(Institut in�enýrů elektrotechniky a elektroniky), po 
opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. 
Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení 
rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné 
hodnoty pro v�echny osoby bez ohledu na věk a 
zdravotní stav a objasňují v�echny způsoby měření.

Jednotka SAR (specifická míra pohlcení) je jednotkou 
mno�ství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje 
při pou�ití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvy��í 
ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve 
skutečnosti mů�e být úroveň SAR při pou�ití mobilního 
telefonu mnohem ni��í. Mobilní telefon je toti� navr�en 
tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Odli�nosti v hodnotách SAR ve směrnicích o působení 
rádiové energie neznamenají odli�nosti v bezpečných 
hodnotách. Mezi mobilními telefony existují rozdíly v 
úrovních SAR. V�echny modely mobilních telefonů 
Sony Ericsson jsou v�ak zkonstruovány tak, aby 
splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon 
jsou obsa�eny na samostatném letáku, který je součástí 

materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto 
informace lze získat společně s dal�ími informacemi 
o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách: 
www.SonyEricsson.com.

ŘÍZENÍ VOZIDLA

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které 
omezují pou�ívání mobilních telefonů při řízení nebo 
vy�adují, aby řidič pou�il soupravu handsfree. 
Doporučujeme vám pou�ívat pouze soupravy handsfree 
značky Ericsson nebo Sony Ericsson určené pro tento 
výrobek. Upozorňujeme, �e kvůli mo�nému ru�ení 
elektronických zařízení někteří výrobci motorových 
vozidel zakazují pou�ívání mobilních telefonů v jejich 
vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou 
handsfree nainstalována také vněj�í anténa.

V�dy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vy�adují, 
opusťte před telefonováním silnici.

OSOBNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE
Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů 
a jiných implantovaných přístrojů. Neumisťujte tedy mobilní 
telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do 
náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu 
na opačné straně těla ne� je kardiostimulátor. Pokud 
zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem 
a kardiostimulátorem, je riziko ru�ení minimální. Máte-li 
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jakékoli podezření na ru�ení, okam�itě vypněte telefon. 
Dal�í informace si vy�ádejte od svého kardiologa. 
Pou�íváte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte 
se prosím s výrobcem přístroje.

DĚTI
NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY 
S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO 
PŘÍSLU�ENSTVÍM. MOHOU PORANIT 
SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ 
NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLU�ENSTVÍ 
PO�KODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ 
SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODDĚLIT A DĚTI 
BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.

LIKVIDACE VÝROBKU
Neodhazujte tento mobilní telefon do 
komunálního odpadu. Informujte se na 
místní předpisy pro likvidaci elektronických 
výrobků.

SÍŤOVÝ ADAPTÉR
Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke 
stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. 
Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho po�kození 
nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem 
omezíte tak, �e před či�těním odpojíte přístroj od přívodu 
elektrické energie. Síťový adaptér nelze pou�ívat venku 
nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo 

konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechejte 
si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

TÍSŇOVÉ HOVORY
Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které 
nemohou zaručit spojení za v�ech okolností. Proto 
byste se při důle�ité komunikaci (např. v naléhavých 
zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze 
na mobilní telefony.
Tísňové hovory nemusí fungovat ve v�ech mobilních 
sítích a nemusí fungovat při pou�ívání některých 
síťových slu�eb nebo funkcí telefonu. Informujte 
se u provozovatele sítě.

POU�ITÍ A ÚDR�BA BATERIÍ
Před prvním pou�itím mobilního telefonu se doporučuje 
baterii plně dobít. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě 
v rozmezí od +5 °C do +45 °C.
Nová nebo del�í dobu nepou�ívaná baterie mů�e mít 
během několika prvních cyklů sní�enou kapacitu.
Doba hovoru a pohotovostního re�imu je závislá na 
aktuálních přenosových podmínkách během pou�ívání 
mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon pou�íván 
blízko základnové stanice, vy�aduje méně energie 
a doba hovoru a pohotovostního re�imu je del�í.

� Upozornění! Baterie mů�e při vhození do ohně 
explodovat.
This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

66 Doplňující informace



� Pou�ívejte pouze originální baterie a nabíječky značky 
Sony Ericsson, které jsou navr�eny pro tento mobilní 
telefon. Jiné nabíječky nemusejí baterii plně nabít nebo 
ji mohou přehřívat. Pou�ívání jiných baterií a nabíječek 
mů�e být nebezpečné.

� Nevystavujte baterii vlivu kapalin.

� Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly 
jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování 
a po�kození baterie.

� Baterii nerozebírejte ani neupravujte.

� Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, 
tj. nad +60 °C. Aby byla zaji�těna maximální 
kapacita baterie, pou�ívejte ji při pokojové 
teplotě.

� Před vyjmutím baterie vypněte mobilní 
telefon.

� Uschovejte baterii mimo dosah dětí.

� Baterii pou�ívejte pouze k určenému účelu.

� Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do 
úst. Elektrolyt v baterii mů�e být po po�ití jedovatý.

LIKVIDACE BATERIE
Seznamte se s místními předpisy pro 
likvidaci baterií nebo po�ádejte o informace 
místní pracovi�tě Sony Ericsson Customer 
Care Centre.
Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. 
Je-li to mo�né, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.

Omezená záruka
Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, 
S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje 
tuto Omezenou záruku na tento mobilní telefon 
a originální příslu�enství dodané s tímto mobilním 
telefonem (dále jen �výrobkem�).
Bude-li tento výrobek vy�adovat záruční servis, vraťte 
jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se 
obraťte na místní pracovi�tě Sony Ericsson Customer 
Care Centre (za místní telefonní poplatky) nebo nav�tivte 
stránky www.SonyEricsson.com, kde získáte dal�í 
informace.

Na�e záruka
V souladu s podmínkami této omezené záruky 
společnost Sony Ericsson zaručuje, �e tento výrobek 
bude v době původní koupě a po dobu následujícího 
jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu 
a provedení.
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Ná� postup
Dojde-li v záruční době k poru�e tohoto výrobku při 
bě�ném pou�ívání a údr�bě z důvodu vady konstrukce, 
materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků 
značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi 
nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu 
se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvá�ení 
opraví nebo vymění.
Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři 
si vyhrazují právo po�adovat manipulační poplatky, 
pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním 
podmínkám uvedeným ní�e.
Upozorňujeme, �e při opravě nebo výměně mů�ete 
výrobku mů�e dojít ke ztrátě osobních nastavení nebo 
načtených dat.

Podmínky
1. Tato záruka bude platná pouze v případě, �e s výrobkem 

určeným k opravě nebo výměně bude předlo�en původní 
doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě 
a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu 
autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. 
Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout 
záruční opravu, pokud byly informace po původním 
nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.

2. Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění 
výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývající 
dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od 
opravy nebo výměny, podle toho, které období je del�í. 

Oprava nebo výměna mů�e být realizována pomocí 
upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné 
díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti 
Sony Ericsson.

3. Tato záruka se nevztahuje na �ádné vady výrobku 
způsobené normálním opotřebením, nesprávným 
pou�íváním včetně (ale nejen) pou�ití jiným ne� 
normálním a bě�ným způsobem v souladu s pokyny 
společnosti Sony Ericsson pro pou�ití a údr�bu výrobku. 
Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, 
úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, 
vy��í mocí a vlivem kapaliny.

4. Proto�e mobilní síťový systém, který bude tento výrobek 
pou�ívat, provozuje společnost nezávislá na společnosti 
Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson 
odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, slu�by 
a dosah síťového systému.

5. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku 
způsobené instalací, úpravami či opravami nebo 
otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti 
Sony Ericsson.

6. Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku 
způsobené pou�itím příslu�enství nebo jiných periferních 
zařízení, které nejsou originálním příslu�enstvím značky 
Ericsson nebo Sony Ericsson navr�eným pro tento 
výrobek.

7. Neodborné poru�ení kterékoli z plomb na výrobku 
povede ke zru�ení záruky.
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8. NEEXISTUJÍ �ÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ 
ZÁRUKY NE� TATO TI�TĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. 
VE�KERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ 
OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI 
NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU 
OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ 
ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI 
JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA �ÁDNÝCH 
OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO 
NÁSLEDNÁ PO�KOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU 
VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZTRÁTU ZISKU 
NEBO ÚJMU V OBCHODNÍ ČINNOSTI. TAKOVÁ 
PO�KOZENÍ LZE V PLNÉM ROZSAHU ZE ZÁKONA 
POPŘÍT.
Některé státy nepovolují výjimky nebo omezení 
náhodného nebo následného po�kození nebo omezení 
délky trvání vyplývající záruky, tak�e vý�e uvedená 
omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.
Tato záruka nemá vliv na vlastníkova zákonná práva 
vyplývající z platných zákonů ani na zákazníkova práva 
vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* EVROPSKÁ UNIE (EU)
Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, mů�e být na 
výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených vý�e 
v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde 
autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson 
prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se vá� 
výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím 

místní pracovi�tě Sony Ericsson Customer Care Centre. 
Mů�e se stát, �e některé servisní úkony nelze provést 
jinde ne� v zemi původního nákupu, například proto, 
�e výrobek obsahuje vnitřní nebo vněj�í části, které 
se li�í od modelů prodávaných v jiných zemích EU. 
Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav 
výrobků se zámkem SIM.
** V některých zemích a regionech jsou po�adovány 
dal�í informace. V takovém případě jsou tyto informace 
zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.
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Declaration of Conformity
We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet 
S-221 88 Lund, Sweden. 

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1001012-BV 

and in combination with our accessories, to which this 
declaration relates is in conformity with the appropriate 
standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 
60950, following the provisions of, Radio Equipment 
and Telecommunication Terminal Equipment directive 
99/5/EC with requirements covering EMC directive 
89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Výrobek splňuje po�adavky směrnice R&TTE
(99/5/EC).

Lund, January 2004
Place & date of issue

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

0682
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Ikony
Následující tabulka vysvětluje ikony, které se zobrazují 
v pohotovostním re�imu.
Do slovníčku ikon mů�ete vstoupit přechodem 
do určitého menu nebo funkce a stisknutím tlačítka 

. Potom vyberte mo�nost Slovníček ikon.

Ikona Popis
Hlavní menu 

Osobní telefonní seznam.
Práce s textovými zprávami, obrázkovými 
zprávami, zprávami elektronické po�ty 
a hlasovými zprávami.
Práce s odchozími a příchozími hovory, 
informace o době a ceně hovorů.
Zpracování probíhajících hovorů. Střídá 
se s menu Hovory, tj. je k dispozici pouze 
během hovoru.

Zpracování obrázků, zvuků a schémat.

Osobní nastavení včetně displeje, jazyka, 
času a zámků.

Přístup k webovým slu�bám v síti Internet.

Události, budík a jiné doplňky.

Síť, nastavení datové komunikace 
a příslu�enství.
Hraní her na telefonu.

Pohotovostní re�im 

Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.

Telefon je v dosahu sítě GPRS.

Síť GPRS je v dosahu a lze ji pou�ít.

Ukazuje stav baterie.

Nelze přijímat příchozí hovory.

Signalizuje zme�kaný příchozí hovor.

Ikona Popis
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V�echny příchozí hovory budou 
přesměrovány na určené číslo.
Nebudou přijaty �ádné hovory nebo budou 
přijaty jen určité hovory z čísel v seznamu.
V�echny signály kromě budíku a odečítání 
času jsou vypnuté.

Budík byl nastaven a je aktivní.

Časovač byl nastaven a je aktivní.

Signalizuje uzamknutí klávesnice.

Zámek karty nebo telefonu je aktivní.
Je navázáno zabezpečené připojení WAP.
Signalizuje přijetí zprávy do hlasové schránky 
(číslo určuje počet přijatých hlasových zpráv).

Signalizuje přijetí textové zprávy.

Signalizuje přijetí zprávy elektronické po�ty.

Ikona Popis

Signalizuje přijetí obrázkové zprávy.

Signalizuje přijetí zprávy WAP push.

Probíhá relace GPRS. 

Pro odchozí hovory se pou�ívá linka 1.

Pro odchozí hovory se pou�ívá linka 2.

Kódování není v této síti k dispozici.

Síť je preferovaná a lze ji pou�ít.

Síť je zakázaná a nelze ji pou�ít.

Domovská síť je v dosahu a lze ji pou�ít.

Probíhá hovor.

Probíhá konverzace chat.

Ikona Popis
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Telefonní seznam
Označuje skupinu kontaktů v telefonním 
seznamu.
Stisknutím tlačítka  lze otevřít telefonní 
seznam.
Označuje domácí telefonní číslo v telefonním 
seznamu.
Označuje pracovní telefonní číslo 
v telefonním seznamu.
Označuje mobilní telefonní číslo v telefonním 
seznamu.
Označuje adresu elektronické po�ty 
v telefonním seznamu.

Ke kontaktu je připojen obrázek.

Zprávy

Textová zpráva je ulo�ena na kartě SIM.

Zpráva nebyla přečtena.

Ikona Popis

Zpráva byla přečtena.

V telefonu je ulo�ena pouze část přečtené 
zprávy elektronické po�ty nebo multimediální 
zprávy.
V telefonu je ulo�ena pouze část nepřečtené 
zprávy elektronické po�ty nebo multimediální 
zprávy.
Přečtená zpráva bude odstraněna při pří�tím 
připojení k serveru.
Nepřečtená zpráva bude odstraněna při pří�tím 
připojení k serveru.

Po�kozená zpráva.

Přečtená obrázková zpráva.

Nepřečtená obrázková zpráva.

Zpráva nebyla odeslána.

Ikona Popis
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Zpráva byla odeslána.

Zpráva byla doručena příjemci nebo 
byla přečtena příjemcem.
Platnost odeslané zprávy vypr�ela nebo 
byla odmítnuta příjemcem.

Předdefinovaná �ablona zprávy (nelze upravit).

U�ivatelská �ablona zprávy.

Probíhá přehrávání multimediální zprávy.

Přehrávání multimediální zprávy bylo 
zastaveno.
Přehrávání multimediální zprávy bylo 
pozastaveno.

Obrázek nelze zobrazit.

K multimediální zprávě je připojena vizitka.

Ikona Popis

K multimediální zprávě je připojena událost.

K multimediální zprávě je připojeno schéma.

Multimediální zpráva obsahuje melodii.

Multimediální zpráva obsahuje 
zvukovou nahrávku.

Kurzor v multimediální zprávě.

Dal�í mo�nosti zprávy.

Řádek zprávy chat.

Hovory

Označuje zme�kaný hovor v seznamu volání.

Označuje přijatý hovor v seznamu volání.

Označuje vytočené číslo v seznamu volání.

Ikona Popis
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Obrázky a zvuky
Označuje standardní melodii ulo�enou 
ve slo�ce Moje zvuky.
Označuje vícehlasou melodii ulo�enou 
ve slo�ce Moje zvuky.

Obrázky a zvuky/Skladatel

Zapnutí a vypnutí podsvícení.

Zapnutí a vypnutí upozornění vibrováním.

Spu�tění a zastavení opakované melodie.

Zvý�ení a sní�ení hlasitosti o jeden stupeň.

Zvolená hlasitost je mezi 0 a 15.

Celá, půlová a čtvrťová nota.

Osminová, �estnáctinová a dvaatřicetinová nota.

Ikona Popis
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