
českyKE850 Příručka
uživatele

Obsah této příručky se může v závislosti verzi softwaru nebo vašem
operátorovi oproti telefonu lišit.

Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného

kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na
výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie č.
2002/96/ES.

2. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte
odděleně od běžného komunálního odpadu
prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto
účelem vládou nebo místní samosprávou.

3. Správný způsob likvidace starého elektrického
spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům
na životní prostředí a zdraví.

4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte
u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo
v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
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V rukou máte špičkový kompaktní mobilní
telefon KE500, který dokáže využívat nejnovější
technologie v oblasti digitální mobilní komunikace.

Tato příručka uživatele obsahuje důležité
informace o použití a obsluze tohoto telefonu.
V zájmu dosažení optimálního výkonu
a zabránění poškození nebo zneužití telefonu
byste si měli všechny informace obsažené
příručce pečlivě pročíst. Jakékoli změny nebo
modifikace, jež nejsou výslovně v této
uživatelské příručce schváleny, by mohly
anulovat platnost záruky na toto zařízení.



Přečtěte si prosím tyto jednoduché pokyny. Jejich
nedodržení může být nebezpečné nebo
nezákonné. Další podrobné informace naleznete v
této příručce.

UPOZORNĚNÍ
° V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.
° Při řízení nedržte telefon v ruce.
° Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti

benzínových stanic, skladů paliv, chemických
výrobních zařízení nebo v prostorech s
nebezpečím výbuchu.

° Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené
ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky.

° Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej
mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k vážnému poškození
telefonu.

° Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo
dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé
součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko
spolknutí.

VÝSTRAHA
° Vypněte telefon v každé oblasti, kde to vyžadují

zvláštní předpisy. Nepoužívejte například telefon
v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé
lékařské přístroje.

° V některých mobilních sítích nemusí být nouzové
hovory dostupné. Proto byste se u nouzových
hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní
telefon.

° Používejte pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství,
abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.

° Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení
s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Může
dojít i k drobné interferenci televizorů, rádia,
počítačů atd.

° Baterie likvidujte v souladu s platnými právními
předpisy.

° Nerozebírejte telefon ani baterii.

Pro
vašibezpečnost
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Vystavení
vysokofrekvenční energii
Informace o vystavení radiovým vlnám a SAR
Tento mobilní telefon - model KE850 - byl
zkonstruován tak, aby splňoval platné
bezpečnostní normy pro vystavení radiovým
vlnám. Tento požadavek vychází z vědeckých
poznatků stanovujících bezpečnostní limity
zaručující bezpečnost všech osob bez ohledu na
věk nebo zdraví.
° U směrnic o vystavení radiovým vlnám se

používá měrná jednotka s názvem SAR (Specific
Absorption Rate). Testy SAR se provádejí
standardizovanou metodou s telefonem
vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové
úrovni ve všech frekvenčních pásmech.

° I když u různých modelů telefonů LG se může
úroveň SAR do jisté míry lišit, všechny jsou
navrženy tak, aby splňovaly platné směrnice pro
vystavení radiovým vlnám.

° Limitní hodnota SAR doporučená mezinárodní
komisí pro ochranu prěd neionizujícím zářením
ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) je 2 W/kg v průměru na deset (10)
gramů tkáně.

° Pro použití tohoto modelu telefonu u ucha je
nejvyšší hodnota SAR zjištěná testem DASY4
rovna 0.838 W/kg (10g).

° Hodnoty SAR pro obyvatele v zemích nebo
regionech, které přijaly limit SAR doporučený
institutem IEEE, činí 1,6 W/kg v průměru na
1 gram tkáně.

Péče o přístroj a jeho
údržba

° Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy,
přístroj odneste kvalifikovaném servisním
technikovi.

° Telefon neponechávejte a nepoužívejte v
blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor,
radiopřijímač nebo osobní počítač.

° Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.

° Neupusťte přístroj na zem.
° Přístroj by neměl být vystaven mechanickým

vibracím nebo nárazům.
° Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC by mohlo

dojít k poškození ochranného nátěru telefonu.
° Pro čištění povrchu telefonu používejte suchou 

tkaninu.(Nepoužívejte rozpouštědla jako je
benzen, ředidlo nebo alkohol.)

° Telefon by neměl být vystaven nadměrnému
kouři nebo prachu.

° Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti
platebních karet a dopravních jízdenek, kde by
mohlo dojít k poškození údajů na magnetických
proužcích.

° Nedotýkejte se displeje ostrými předměty; mohlo
by dojít k poškození telefonu.

° Telefon by neměl přijít do styku s tekutinami a
vlhkým prostředím.

> VAROVÁNÍ:

Používejte pouze baterie, nabíječku a
příslušenství schválené pro tento
konkrétní model telefonu. Použití jiných
typů by mohlo vést nejen ke zrušení
platnosti homologace nebo záruk, které se
na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.



° Příslušenství jako sluchátka nebo headsety
používejte opatrně. Ubezpečte se, že jejich
kabely nejsou zohýbané a že se zbytečně
nedotýkají antény.

Efektivní provoz telefonu

Elektronické přístroje
Všechny mobilní telefony mohou způsobovat
rušení s možným negativním vlivem na
normální funkci elektronických přístrojů.
° Bez povolení není dovoleno používat mobilní

telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Telefon by
neměl být umístěn těsně u kardiostimulátoru
(tzn. v náprsní kapse).

° Některé mobilní telefony mohou rušit funkčnost
naslouchátek.

° Může dojít i k určitým drobným interferencím
televize, rádia, osobních počítačů apod.

Bezpečnost na silnici
Seznamte se s místními zákony a předpisy o
používání mobilních telefonů při řízení
motorových
vozidel.
° Při řízení nedržte při telefonování telefon v ruce.
° Věnujte plnou pozornost řízení.
° Pokud máte handsfree soupravu, používejte ji.
° Pokud to podmínky řízení vyžadují, je třeba před

voláním nebo přijímáním hovoru vozidlo zastavit
a zaparkovat.

° Vysokofrekvenční energie by mohla mít vliv na
některé elektronické systémy ve voze, například
radiopřijímač nebo bezpečnostní zařízení.

° Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, nesmí
jeho funkci narušovat pevně nainstalované ani
přenosné bezdrátové zařízení. Nefunkčnost
airbagu by mohla vést k vážnému zranění. 

Oblast odstřelovacích
prací
Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde
probíhají odstřelovací práce. Je třeba dodržovat
příslušná nařízení a postupovat podle platných
předpisů a pravidel.

Potenciálně výbušné
prostředí
° Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic.

Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
° V části vozidla, ve kterém převážíte mobilní

telefon nebo jeho příslušenství, nepřevážejte ani
neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo
výbušniny.

V letadle
Bezdrátová zařízení mohou v letadlech
způsobovat rušení.
° Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní

telefon vypnout.
° Bez povolení posádky nepoužívejte telefon ani

na zemi.

Děti
Uchovávejte telefon na bezpečném místě mimo
dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, se
kterými je při uvolnění spojeno riziko udušení.

Tísňová volání
Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech
mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se neměli
v případě tísňového volání spoléhat na mobilní
telefon. Ověřte si tuto informaci u místního
operátora.

Pokynykbezpečném
u

a
efektivním

u
používání
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Informace o bateriích a
jejich údržba
° Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybitá.

Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde
neexistuje paměťový efekt, který by snižoval
výkon baterie.

° Používejte pouze baterie a nabíječe od firmy LG.
Svým provedením nabíječe LG zaručují
maximální životnost baterií.

° U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.
° Kontakty na baterii je třeba udržovat v čistotě.
° Až baterie přestane podávat přiměřený výkon,

vyměňte ji. Potřeba výměny však nastává až po
stovkách dobití.

° Pokud nebyla baterie dlouho používána, před
použitím ji znovu nabijte.

° Nabíječka by neměla být vystavena přímému
slunečnímu záření a neměla by se používat ve
vlhkém prostředí, například v koupelně.

° Baterii nenechávejte na horkých ani na
chladných místech, snížila by se tím její
kapacita.

° Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie
za nesprávný typ.

° Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny
výrobce. Recyklujte kdykoliv je to možné.
Nelikvidujte jako komunální odpad.



Součásti telefonu
1. SLUCHÁTKO
2. HLAVNÍ LCD DISPLEJ
° Nahoře: Síla signálu, stav baterie a další funkce.
° Dole: Indikace pro

menu/vytáčení/zprávy/kontakty
3. TLAČÍTKO ZVEDNOUT
° Vytočení telefonního čísla nebo přijmutí

hovoru.
4. TLAČÍTKO VYMAZAT
° Při každém stisknutím tohoto tlačítka se

umaže jeden znak.
° Tímto tlačítkem se rovněž vrátíte na

předchozí obrazovku.
5. TLAČÍTKO KONEC/VYPNOUT/ZAPNOUT
° Ukončení nebo odmítnutí hovoru.
° Zapnout/vypnout.
6. KONEKTOR PRO NABÍJENÍ BATERIE/
KONEKTOR PRO KABEL A PRO SLUCHÁTKA

7. POSTRANNÍ TLAČÍTKA
° V pohotovostním režimu: Hlasitost tónu kláves
° V menu: procházení nahoru a dolů
° V průběhu hovoru: hlasitost sluchátka
8. TLAČÍTKO PROFILY
° Dlouhý stisk aktivuje/deaktivuje vibrační

režim.
° Krátkým stiskem se přímo vstupuje do menu

Profily.
° Dlouhý stisk aktivuje v režimu Zamčení

telefonu funkci odemknout.
9. ZÁMEK KLÁVES
10. KLÁVESA MP3

PŘEHRÁVAČE/FOTOAPARÁTU
° Krátký stisk pro vstup do menu MP3 přehrávače.
° Stiskem a přidržením tohoto tlačítka

aktivujete fotoaparát.

Funkce
telefonu

KE850
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Pohled zezadu

BATERIE

BLESK

HORKÁ KLÁVESA
FOTOAPARÁTU A MP3
PŘEHRÁVAČE

ZÁMEK KLÁVES

OTVOR
NA POPRUH

SLOT PRO SIM KARTU SLOT NA
PAMĚŤOVOU KARTUOBJEKTIV

FOTOAPARÁTU

ZRCÁTKO PRO
AUTOPORTRÉT

.

KONEKTOR PRO KABEL
/KONEKTOR PRO NABÍJENÍ BATERIE

Před připojením USB kabelu
zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a v
režimu nečinnosti.



Používání dotykových
tlačítek
1. Přesvědčete se, zda máte čisté a suché ruce.

° Ve vlhkém prostředí si osušte ruce nebo
povrch dotykových tlačítek.

2. Na dotyková tlačítkanení třeba pro jejich
správnou funkci tlačit. 
Produkt nevystavujte silným nárazům, mohou
poškodit senzory dotykových tlačítek.

3. Pro přesný stisk požadovaného tlačítka použijte
špičku prstu, dbejte na to, abyste se nedotkli
jiných funkčních kláves.

4. Je-li podsvícení hlavní obrazovky a dotykových
tlačítek vypnuto, stiskem dotykového tlačítka se
podsvícení hlavní obrazovky nezapne.
Stiskněte a podsvícení hlavní obrazovky
se znovu zapne (dotyková tlačítka nefungují, je-
li jejich podsvícení vypnuto).

5. Dotyková tlačítka nemusejí fungovat normálně,
pokud je telefon v obalu nebo plastovém krytu.
Dotyková tlačítka rovněž nemusejí fungovat,
máte-li na sobě rukavice.

6. Nevystavujte povrch dotykových tlačítek
působení kovů nebo jiných vodičů, při kontaktu
těchto materiálů s tlačítka může docházet
k chybám.

7. Tento telefon neumožňuje pro volbu použití pera
nebo propisky. Pokud použijte pero nebo
propisku, menu se správně neaktivuje.
Ovládejte telefon pouze prstem.

8. Dotykové tlačítko nelze správně aktivovat v
teplém nebo vlhkém prostředí.

° Klávesy na LCD displeji jsou dotyková tlačítka.
° Před prvním použitím tohoto produktu si přečtěte kapitolu "Používání dotykových tlačítek".

Funkce
telefonu

KE850

12 Dotyková
klávesnice 

Pevná tlačítka
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IKONA POPIS

Přímý vstup do menu.

Posílání
textových/multimediálních zpráv
a prohlížení zpráv ve složce
Přijaté. Můžete aktivovat různé
funkce související se zprávami. 

Uskutečňování hovorů nebo
posílání textových /
multimediálních zpráv.

Přístup do Kontaktů.

Klepnutím na tapetu "Analogových hodin"
můžete nastavit budík. Ve výchozím
nastavením se zobrazují analogové hodiny.
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Na obrazovce se zobrazuje několik ikon. Ty jsou
popsány níže.

Ikony na obrazovce
IKONA/UKAZATEL POPIS

Síla síťového signálu.

Dostupnost služby GPRS.

Probíhající roaming do jiné
sítě.

Nastavený a zapnutý alarm.

Stav nabití baterie.
(Prázdná)
(Plná)

Příjem textové zprávy.

Příjem hlasové zprávy.

IKONA/UKAZATEL POPIS
Vibrační vyzvánění
aktivováno.
Aktivován Normální profil.

Aktivován profil Venku.

Aktivován profil Tichý režim.

Aktivován profil Sluchátka.
Aktivováno přesměrování
hovorů.
Udává probíhající přístup k
WAP.

Aktivován letový režim.

Bluetooth aktivován.

Kvalita hovoru se může lišit v závislosti na
pokrytí sítě. Pokud je síla signálu pod dvěma
proužky, může docházet ke ztlumení,
výpadkům hovoru a špatnému přenosu
zvuku. Při vašich hovorech byste se měli
řídit indikátorem sítě. Když nejsou žádné
proužky zobrazeny, znamená to, že není
pokrytí sítě: v tomto případě nebudete moci
využívat žádné síťové služby (hovory, zprávy
apod.).

Schránka zpráv je plná.

Udává použití služby EDGE.

Udává, že se nacházíte
mimo dosah sítě nebo máte
slabý signál.
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Instalace SIM-karty a
baterie do přístroje
Před vyjmutím baterie je třeba zkontrolovat, zda je
mobil vypnutý.

1. Sejměte kryt baterie
Stiskněte uvolňovací tlačítko a na zadní části
telefonu zvedněte kryt baterie.

2. Vyjměte baterii.
Přidržte okraj baterie a vyjměte baterii z přihrádky.

Vyjmutí baterie ze zapnutého telefonu může
způsobit poškození telefonu.
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3. Instalace SIM karty.
Vložte a zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty.
Dejte pozor na to, aby byla SIM karta vložena
správnou stranou, tedy zlatou kontaktní ploškou
směrem dolů. Chcete-li SIM kartu vyjmout, lehce
ji stiskněte a vytáhněte opačným směrem.

4. Instalace baterie.
Vložte nejdříve spodní část baterie do dolní části
prostoru pro baterii. Přesvědčete, zda kontakty na
baterii odpovídají pólům v telefonu. Zatlačte horní
konec baterie, dokud nezapadne na místo. Na
baterii netlačte silou.

5. Výměna krytu baterie
Položte kryt baterie na zadní stranu telefonu
a jemně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí
západky. 

Vyjmutí SIM karty

Vložení SIM karty

Kovový kontakt SIM karty se snadno
poškrábe a poškodí. Se SIM kartou je proto
nutné zacházet s mimořádnou opatrností.
Dodržujte návod k SIM kartě.

2

1

2

11
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Nabíjení baterie
Před připojením cestovního adaptéru k telefonu
musíte nejdříve vložit baterii.

1. Před prvním použitím telefonu se ujistěte, zda
je baterie plně nabita.

2. Se šipkou směřující dolů, jak je znázorněno na
obrázku, zatlačte zástrčku adaptéru do zásuvky
na dolní straně telefonu.

3. Druhý konec cestovního adaptéru zapojte do
elektrické zásuvky. Použijte pouze nabíječku,
která se dodává v krabici s přístrojem.

4. Nabití baterie poznáte podle toho, že se
pohyblivé proužky zastaví.

Odpojení nabíječky
Telefon od nabíječky odpojte podle obrázku
zatažením za konektor, nikoliv za kabel.

- Konektor nezasunujte násilím, aby nedošlo
k poškození telefonu nebo nabíječe.

- Pokud používáte nabíječku v jiné zemi,
použijte příslušnou redukci.

- Při nabíjení nevyjímejte baterii ani SIMkartu
z telefonu.

- V případě výměny baterie za nesprávný typ
vzniká riziko výbuchu. Baterie likvidujte v
souladu s pokyny výrobce.

- Protože by při bouřkách s elektrickými
výboji mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru, je třeba v těchto
případech napájecí kabel a nabíječku
vytáhnout ze zásuvky.

- Dbejte na to, aby se do kontaktu s baterií
nedostaly předměty s ostrými hranami,
např. zvířecí zuby, nehty apod. Důvodem je
nebezpečí vzniku požáru.



Paměťová karta
Vložte paměťovou kartu do slotu tak, aby byla plně
zasunuta, jak zobrazuje obrázek níže:

Vložení paměťové karty

Vyjmutí paměťové karty
1. Konečkem prstu zatlačte paměťovou kartu

dovnitř. Aktivuje se vysouvací mechanismus.
2. Opatrně vyjměte paměťovou kartu ze slotu.

Vyjměte paměťovou kartu.

Prvníkroky
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Zasuňte paměťovou kartu kovovými kontakty dolů.

- Paměťovou kartu vkládejte nebo vyjímejte
pouze v případě potřeby, její vyjmutí nebo
vložení může způsobit poruchu přístroje.

- Je-li při vkládání externí paměťové karty její
ikona červená, zkuste vyjmout a znovu
vložit (Pokud ikona zůstává červená i po
opětovném vložení karty, paměťová karta
může být poškozena. Vyměňte ji za jinou.)

- Vyjmutí externí paměťové karty nebo
vypnutí mobilního telefonu v okamžiku
používání karty (Ukládání, Kopírování,
Mazání, Inicializace, Přehrávání atd.) může
vymazat nebo spustit libovolný uložený
soubor, což může vést k vážnému
poškození karty nebo poruše telefonu.

- Doporučujeme kartu inicializovat uvnitř
přístroje. Paměťová karta obsahuje
systémový prostor pro libovolný soubor z
externí paměti, proto může při inicializaci
zůstat určitá kapacita paměti nedotčena.

- Vždy doporučujeme zálohovat data uložená
v přístroji na paměťovou kartu.

- Některé paměťové karty nemusejí být
s telefonem kompatibilní. Podrobnosti
zjistíte u výrobce.



Volání
1. Telefon musí být zapnutý.
2. V pohotovostním režimu klepněte na ikonu .
3. Zadejte telefonní číslo včetně místní předvolby.

Chcete-li upravit číslo na obrazovce displeje,
jednoduše stiskněte tlačítko . Každým
stiskem se smaže jedna číslice.

° Stisknete-li tlačítko nebo poklepete na
ikonu , můžete se vrátit do předchozího
menu.

4. Hovor uskutečníte stiskem klávesy nebo
klepnutím na ikonu .

5. Ukončení hovoru se provádí tlačítkem .

Mezinárodní volání
1. Mezinárodní předvolbu vyberte klepnutím a

přidržením tlačítka Znak ‘+’ lze nahradit
mezinárodní předvolbou.

2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu
a telefonní číslo.

3. Pro volání čísla stiskněte tlačítko nebo
klepněte na .

Ukončení hovoru
Po skončení hovoru stiskněte tlačítko ukončení
hovoru .

Volání ze seznamu
kontaktů
Jména a telefonní čísla, která často vytáčíte,
můžete uložit na kartu SIM nebo do paměti
telefonu jako seznam kontaktů.
Číslo můžete jednoduše vytočit vyhledáním jména
v seznamu kontaktů. Bližší podrobnosti viz str. 30
funkce Kontakty.

Nastavení hlasitosti
Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte
postranní tlačítka - nahoru/dolů.

Přijímání hovoru
Při přijímání hovoru začne telefon zvonit a na
obrazovce se objeví blikající ikonka telefonu.
Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho
telefonní číslo (nebo jméno, pokud je máte
uloženov telefonním seznamu).
1. Pro příjem příchozího hovoru stiskněte tlačítko

nebo levé kontextové tlačítko.
2. Hovor ukončíte stiskem tlačítka .

Zamknutí dotykové
obrazovky a klávesnice
Režim Zámku klávesnice lze aktivovat stiskem
tlačítka .

Hovor můžete přijmout i během používání
Adresáře nebo jiných funkcí z nabídek. V
případě, kdy je telefon připojen k PC
prostřednictvím kabelu USB, bude příchozí
hovor odmítnut, ale po odpojení telefonu od
PC se zobrazí okno se zmeškanými hovory.

Obecné
funkce
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Síla signálu
Jste-li uvnitř budovy, můžete dosáhnout lepšího
příjmu u okna. Sílu signálu můžete sledovat
pomocí indikátoru síly signálu  ( ) na displeji
telefonu.

Psaní
Alfanumerické znaky lze zadávat klávesnicí
telefonu. Text musíte zadávat například při
ukládáníjmen do adresáře, při psaní zpráv nebo
vytváření položek plánovacího kalendáře.
Telefon umožňuje následující způsoby psaní textu:

Režim T9
V tomto režimu vám stačí na napsání jednoho
písmene jediné stisknutí. Každé tlačítko na
klávesnici má přiděleno několik písmen. V režimu
T9 se vámi stisknutá tlačítka automaticky
porovnávají s vestavěným slovníkem a zjišťuje se,
jaké slovo máte v úmyslu napsat. Díky tomu
potřebujete při psaní mnohem méně stisknutí než
v tradičním režimu ABC. T9 je výchozím nastavení
vypnuto.

Režim ABC
V tomto režimu se zadávají písmena tak, že
tlačítko, na kterém je příslušné písmeno napsáno,
stisknete 1x až 4x, dokud se toto písmeno
nezobrazí.

Režim 123 (číselný režim) 
V tomto režimu se zadávají čísla jedním stisknutím
jedné číslice.Pokud se nacházíte v poli pro psaní
textu a chcete přepnout na režim 123, klepněte na
tlačítko v pravém horním rohu displeje.

Režim symbolů
Tento režim vám umožňuje zadávat zvláštní znaky.

Změna režimu pro psaní
1. Jste-li v poli, které umožňuje zadávání znaků, v

pravém horním rohu displeje je zobrazen
indikátor zadávání textu.

2.Pokud chcete změnit režim, klepněte na .
Dojde k přepnutí mezi dostupnými režimy.

Některá pole mohou umožňovat pouze jeden
režim psaní textu (např. pole telefonních
čísel v adresáři).

Pro zapnutí režimu T9, klepněte na ,
a potom zvolte T9, Zapnuto.

Návrat k předchozímu režimu zadávání textu
provedete dlouhým stiskem . 

Návrat k předchozímu režimu zadávání textu
provedete dlouhým stiskem . 
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Použití režimu T9
Prediktivní režim pro psaní textu T9 umožňuje
snadné psaní slov s minimálním počtem
stisknutých tlačítek. Jakmile napíšete znak, začne
na základě vestavěného slovníku telefon
zobrazovat znaky, o kterých předpokládá, že je
chcete napsat. Nová slova ve slovníku rozšiřují
nabídku, ze které je pak vybíráno
nejpravděpodobnější slovo.

1. Jakmile budete v prediktivním režimu pro psaní
textu T9, začněte psát slovo stisknutím tlačítek

až .
° V průběhu psaní se slovo mění. Nevšímejte si

zobrazovaných návrhů a slovo dopište.
Příklad: Stiskněte a napište slovo
home.
° Pokud v nabízeném seznamu požadované slovo

chybí, můžete je přidat použitím režimu ABC.
2. Dříve než začnete upravovat nebo mazat

zadané znaky, napište celé slovo.
3. Každé slovo ukončete mezerou stiskem tlačítka

.
Písmena můžete smazat stisknutím tlačítka .
Stiskem a podržením tlačítka smažete celá
slova.

Použití režimu ABC
Text se zadává pomocí tlačítek až .
1. Stiskněte tlačítko s příslušným písmenem:
° Pro první písmeno jednou
° Pro druhé písmeno dvakrát atd.
2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko 

jednou. Mazání písmen se provádí tlačítkem
. Stiskem a podržením tlačítka 

můžete plynule mazat písmena.

Práce v (číselném) režimu
123
Režim 123 umožňuje zadávání čísel v textové
zprávě (například telefonní číslo). Stiskněte
tlačítka s příslušnými číslicemi a pak ručně
přepněte do odpovídajícího režimu pro 
zadávání textu.

Práce v režimu symbolů
Režim symbolů umožňuje zadávat různé symboly
nebo zvláštní znaky.
Chcete-li zadat symbol, stiskněte tlačítko .

Chcete-li ukončit režim pro psaní textu a
napsaný text nechcete uložit, stiskněte .
Telefon se vrátí do stavu nečinnosti.

Klepnutím a přidržením požadovaných
kláves můžete doplňovat čísla a současně
zůstat v  režimu ABC.

Pokud při psaní zprávy zvolíte možnost
Vložit, můžete vložit smybol, obrázek, zvuk,
textovou šablonu a kontakt.

Zvolit jiný jazyk T9 můžete pomocí možnosti
menu . Výchozímnastavením T9 je
vypnutí tohoto režimu.



Dotyková obrazovka obsahuje následující menu:

Název menu

Obecé
funkce
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ICON DESCRIPTION

Call menu

Tool menu

Multimedia menu

Setting menu

Ikony vrhcního menu se mohou lišit
v závislosti na tématu. (Výchozí režim
je černý).
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Telefon poskytuje celou řadu ovládacích funkcí,
které lze během hovoru využít. Tyto funkce si při
hovoru můžete vyvolat levým kontextovým
tlačítkemy [Možnosti].

Během hovoru
Při hovoru je na obrazovce zobrazeno jiné než
standardní hlavní menu v pohotovostním režimu.
Jeho volby zde nyní popíšeme.

Hlasitý odposlech
Během hovoru můžete aktivovat hlasitý odposlech
stiskem tlačítka Zamknout s následným stiskem
tlačítka .

Druhé volání (závisí na
síti)
Z telefonního seznamu si můžete vybrat číslo a
zahájit druhý hovor. Pokud během hovoru
stiskněte tlačítko Profily, můžete aktivovat vytáčecí
klávesy.

Přepínání mezi dvěma
hovory
Pokud chcete přepnout mezi hovory, stiskněte
tlačítko nebo levé kontextové tlačítko a poté
vyberte položku Přepnout hovor.

Přijmutí příchozího hovoru
Když přístroj vyzvání a vy chcete příchozí hovor
přijmout, stiskněte tlačítko . Přístroj vás
může během volání upozornit na příchozí hovor.
Ve sluchátku zazní tón a na displeji se zobrazí
upozornění na další čekající hovor. Tuto funkci,
která se nazývá Další hovor na lince, lze použít
pouze za předpokladu, že to umožňuje vaše síť.
Tato funkce známá jako Podržení hovoru je
dostupná pouze v případě, že je podporována sítí.
Když je funkce zapnuta, můžete podržet první
hovor a přijmout další stisknutím levého
kontextového tlačítka..

Odmítnutí příchozího
hovoru
Příchozí hovor můžete odmítnout, aniž byste ho
přijali; stačí stisknout tlačítko .
V průběhu hovoru můžete odmítnout příchozí
hovor dvojím stiskem tlačítka .

Ztlumení mikrofonu
Během hovoru lze ztlumit mikrofon, a sice
stisknutím tlačítka [Možnosti] a pak výběrem
[Ztlumit]. Ztlumení telefonu lze zrušit výběrem
[Zrušit tlumení]. Po ztlumení mikrofonu vás volající
nemůže slyšet, vy však stále můžete slyšet jeho.

Tóny DTMF během hovoru
Chcete-li během hovoru zapnout tóny DTMF
(např. k použití telefonu s automatickou centrálou),
stiskněte tlačítko [Možnosti] a zvolte Poslat DTMF
- DTMF zap. Výběrem DTMF vyp. tóny DTMF
vypnete. Normálně jsou tóny DTMF zapnuté.

Pokud aktivujete Zamčení kláves, můžete
zvolit klávesu Ztlumit.
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Konferenční hovory
Konferenční služba vám poskytuje možnost
současné konverzace s více volajícími, pokud tuto
funkci poskytovatel síťových služeb podporuje.
Konferenční hovor je možné zřídit pouze v tom
případě, kdy máte jeden aktivní hovor a jeden
přidržený hovor a na oba hovory jste již
odpověděli. Jakmile je konferenční hovor zřízen,
hovory je možné přidávat, odpojovat nebo
oddělovat (tj. odebrat z konference, ale nechat je
ve spojení s vámi), a to osobou, která konferenční
hovor zřídila. Všechny tyto možnosti jsou
dostupné z menu Během hovoru. Maximální počet
účastníků konferenčního hovoru je pět. Po
zahájení řídíte konferenční hovor vy a pouze vy
můžete hovory ke konferenci přidávat

Druhé volání
Během jednoho hovoru můžete zahájit druhý
hovor. Zadejte druhé telefonní číslo a stiskněte
tlačítko . Až se spojí druhý hovor, první
hovor se automaticky přidrží. Mezi hovory můžete
přepínat stisknutím tlačítka .

Zřízení konferenčního
hovoru
Chcete-li zřídit konferenční hovor, přidržte jeden
hovor a v průběhu hovoru, který je aktivní,
stiskněte levé kontextové tlačítko a pak vyberte
Konferenční hovor a Připojit.

Aktivace přidrženého
konferenčního hovoru
Přidržený konferenční hovor spustíte stisknutím
tlačítka . Nebo můžete také stisknout levé
kontextové tlačítko [Možnosti] a vybrat možnost
Spojit všechny/Přidržet všechny hovory. Ostatní
přidržení uživatelé zůstanou ve spojení. Do režimu
konferenčního hovoru se vrátíte stisknutím levého
kontextového tlačítka [Možnosti],
následovaného výběrem možnosti 
Konferenční hovor.

Přidávání hovorů do
konferenčního hovoru
Chcete-li ke stávajícímu konferenčnímu hovoru
přidat další hovor, stiskněte levé kontextové
tlačítko a pak vyberte položku Konferenční hovor a
Připojit.

Soukromý hovor během
konferenčního hovoru
Chcete-li uskutečnit soukromý hovor s jedním
účastníkem konferenčního hovoru, zobrazte na
displeji jméno účastníka, se kterým chcete hovořit,
a pak stiskněte levé kontextové tlačítko. Vyberte
Konferenční hovor a Soukromý, čímž hovory
všech ostatních účastníků přidržíte.

Pro aktivaci klávesnice během hovoru
stiskněte postranní tlačítko .

Po několika sekundách hovoru se při
nečinnosti kláves vypne podsvícení displeje
a klávesnice. Podsvícení zapnete stiskem
libovolného tlačítka. Je-li podsvícení
vypnuto, DMTF se neodesílá. 

Pro aktivaci klávesnice během hovoru
stiskněte postranní tlačítko .



Ukončení konferenčního
hovoru
Stisknutím tlačítka [Konec] je možné odpojit
aktuálně zobrazeného účastník z konferenčního
hovoru.

M
enu

během
hovoru
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Tato ikona označuje menu
související s voláním, zprávami a
prohlížečem. 

Volání

Kontakty
1 Hledat
2 Nový kontakt
3 Rychlé volby
4 Skupiny
5 Nastavení
6 Informace
Registr hovorů
1 Všechny hovory
2 Zmeškané hovory
3 Volané hovory
4 Přijaté hovory
5 Tarifikace hovoru
6 Informace o datech
Zprávy
1 Nová SMS
2 Nová MMS
3 New email message
4 Přijaté
5 Nový e-mail
6 Koncepty
7 E-mailová schránka
8 Odeslané

9 Hlasová schránka
0 Informační služba
11 Šablony
12 Nastavení
Prohlížeč
1 Domů
2 Záložky
3 Přejít na URL
4 Nastavení

Tato ikona označuje menu
související s multimediálními
funkcemi jako je MP3 přehrávač,
fotoaparát, videokamera, FM rádio.

Moje složka
1 Obrázky
2 Audia
3 Videa
4 Dokumenty
5 Další
Fotoaparát

Videokamera

Hlasový záznamník

Přehrávač MP3
1 Všechny skladby
2 Playlist
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3 Nastavení
FM rádio

Hry a aplikace
1 Výchozí hry
2 Staženo
3 Informace
4 Nastavení

Tato ikona označuje menu
související s Nástroji, které 
slouží uživateli.

Budík

Kalkulačka

Světový čas

Převodník jednotek
1 Měna
2 Plocha
3 Délka
4 Hmotnost
5 Teplota
6 Objem
7 Rychlost
Kalendář

Úkoly

Tato ikona označuje 
menu související 
s nastavením přístroje. 

Displej
1 Tapeta
2 Podsvícení
3 Hodiny
4 Jas
5 Téma
6 Název sítě
Profily
1 Běžný
2 Tichý režim
3 Pouze vibrace
4 Venku
5 Handsfree
Nastavení
1 Datum a čas
2 Snížená spotřeba
3 Jazyky
4 Hovory
5 Zabezpečení
6 Připojení
7 Letový režim
8 Obnovit nastavení
9 Stav paměti



Bluetooth
1 Bluetooth zapnout/vypnout
2 Seznam zařízení
3 Bluetooth Nastavení
4 Podporované služby
SIM Služba
Toto menu závisí na SIM kartě a
síťových službách.

Strom
nabídek
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Vytáčení (Menu 1)
Tato ikona označuje menu související s Hovory.
Při výběru této ikonky můžete uskutečnit hovor
a odeslat zprávu.
YDo menu Vytáčení, Zprávy a Kontakty můžete
vstoupit přímo z pohotovostního režimu klepnutím
na příslušnou ikonu.

Dříve, než budete chtít
uskutečnit nebo přijmout
hovor se přesvědčete, zda
je telefon zapnutý. Po
zapnutí a zadání PIN kódu
(či nikoliv, v závislosti na
anstavení požadavku na
PIN Kód) telefon
automaticky vyhledá síť
zapsanou na kartě SIM.
Chcete-li uskutečnit hovor,
klepněte na ikonu .
V okamžiku, kdy se na
obrazovce zobrazí
klávesnice, zadejte
telefonní číslo.a vstupte do
menu Vytáčení.
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Kontakty (Menu 2)
1. V pohotovostním režimu klepněte na ikonu

nebo na ikonu v menu.
2. Zvolte menu Kontakty.

Hledat (Menu 2.1)
1. V menu Kontakty klepněte na ikonu Hledat.
2. Můžete prohlížet seznam uložených kontaktů.
3. Pokud chcete upravit, smazat nebo kopírovat

položku, vyberte ikonu . Zobrazí se
následující menu.

° Nová zpráva: Až najdete potřebné číslo, můžete
na toto číslo poslat zprávu (Text/Multimédia/E-
mail).

° Smazat: Můžete kontakt smazat.
° Upravit: S pomocí navigačního tlačítka můžete

upravit jméno, číslo, skupinu, znak a obrázek.
° Nový kontakt: Můžete přidat nový kontakt.
° Odeslat kontakt přes SMS/MMS/E-mail

/Bluetooth: Můžete odeslat data z telefonního
seznamu na jiná zařízení, která jsou kompatibilní
s Bluetooth.Můžete poslat i SMS/MMS/E-mail
s pomocí položky v telefonním seznamu.

° Zkopírovat do telefonu/SIM: Můžete si
zkopírovat kontakt z paměti SIM do telefonu
nebo z telefonu do paměti SIM.

° Hromadné mazání: Umožňuje odebrání více
vybraných souborů.

° Hledat 3x4: Položku můžete hledat podle jména.
Toto menu se zobrazí po aktivaci editoru
vyhledávání. 

Nový kontakt (Menu 2.2)
S pomocí této funkce můžete do telefonního
seznamu přidat nový kontakt. Paměť telefonu
může pojmout maximálně 1000 kontaktů. Počet
znaků závisí na SIM kartě.
1. Vyberte  Nový kontakt.
2. Zvolte paměť, kam chcete kontakt uložit: na

SIM nebo do telefonu.
a. Klepněte do pole pro zadání jména a potom

na potom na OK.
b. Zadejte číslo a klepněte na [Uložit].

c. Procházením můžete přiřadit kontakt do
skupiny.

d. můžete vybrat vyzváněcí tón.
e. Procházením můžete pro položku vybrat

znak a obrázek.

Rychlé volby (Menu 2.3)
Tlačítka 2 až 9 můžete přiřadit k položce seznamu
jmen. Můžete volat přímo stisknutím tohoto
tlačítka. Po přiřazení čísla k rychlé volbě, můžete
změnit a smazat položku. Na toto číslo můžete
rovněž poslat zprávu.
1. Vyberte Rychlé volby.
2. Chcete-li přidat rychlou volbu, zvolte

(Prázdné). Potom můžete vyhledat číslo
v telefonním seznamu.

3. Uprosteřed spodního panelu displeje vyberte
[Přiřadit].

Maximální uložené délky jména a čísla
záleží na typu SIM karty.

Kroky c, d a e můžete nastavit pouze u čísel
uložených v telefonu, nikoliv na kartě SIM.
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Skupiny (Menu 2.4)
Můžete zapsat do seznamu až několik členů pro
každou skupinu. Můžete vytvořit seznamy až pro 7
skupin.
° Nastavit vzyváněcí tón: Umožňuje definovat

vyzváněcí tón pro volání členů skupiny.
° Nastavit ikonu skupiny: Umožňuje vybrat ikony

pro jednotlivé skupiny.
° Přidat člena: Můžete do skupiny přidávat členy.
° Odebrat člena: Ze skupiny můžete odebírat

členy.
° Přejmenovat: Název skupiny lze změnit.
° Odebrat vše: Tato funkce umožňuje vymazat

všechny členy ve skupině.

Nastavení (Menu 2.5)
1. Zvolte Nastavení.
° Kopírovat vše

Umožňuje kopírovat/přesunovat položky z karty
SIM do paměti telefonu a naopak.

2. Zvolte Kopírovat vše
• Ze SIM do telefonu: Umožňuje  kopírovat

všechny položky z karty SIM do paměti
telefonu.

• Z telefonu na SIM: Umožňuje kopírovat
všechny položky z paměti telefonu na
kartu SIM.

° Smazat vše
Umožňuje smazat všechny položky na SIM
kartě nebo v telefonu. Tato funkce vyžaduje
bezpečnostní kód..

IInformace (Menu 2.6)

° Čísla volání asistenční služby
S pomocí této funkce můžete přistupovat ke
konkrétnímu seznamu služeb poskytovaných
avším operátorem (pokud je podporuje
karta SIM).

° Vlastní číslo
Umožňuje prohlížet vlastní číslo.Používáte-li
více karet SIM, můžete nové číslo uložit s
pomocí volby<Přidat>.

° Stav paměti
Umožňuje zkontrolovat stav paměti SIM nebo
telefonu.

° Vizitka
Pomocí této možnosti si lze vytvořit vlastní
vizitku. Pokud zvolíte možnost Upravit, můžete
si vytvořit novou vizitku.
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Registr hovorů (Menu 3)
Záznamy zmeškaných, přijatých a volaných
hovorů si můžete prohlédnout za předpokladu, že
síť v oblasti služby podporuje identifikaci volající
linky CLI (Calling Line Identification).
Číslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují
zároveňs datem a časem, kdy došlo k volání.
Můžete si taképrohlédnout dobu trvání hovorů.

Všechny hovory (Menu 3.1)
Můžete si prohlédnout seznam všech odchozích
i příchozích hovorů..

Zmeškané hovory (Menu 3.2)
Tato funkce umožňuje zobrazit 40 posledních
nepřijatých hovorů. Můžete rovněž:
° zobrazit číslo, je-li k dispozici, nebo je uložit do

telefonního seznamu
° u čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do 

telefonního seznamu
° Poslat zprávu na toto číslo.
° Vymazat hovor ze seznamu.

Volané hovory (Menu 3.3)

Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních
odchozích hovorů (uskutečněných i
neuskutečněných).
Můžete rovněž:
° zobrazit číslo, je-li k dispozici, a zavolat jej, nebo

je uložit do telefonního seznamu.
° čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do

telefonního seznamu.
° poslat zprávu na toto číslo.
° vymazat hovor ze seznamu.

Přijaté hovory (Menu 3.4)
Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních
přijatých hovorů. Můžete rovněž:
° zobrazit číslo, je-li k dispozici, a zavolat je, nebo

je uložit do telefonního seznamu
° u čísla zadat nové jméno a oba údaje uložit do

telefonního seznamu
° poslat zprávu na toto číslo.
° vymazat hovor ze seznamu.

Telefonní poplatky (Menu 3.5)

Trvání hovoru
Tato funkce umožňuje zobrazit trvání příchozích a
odchozích hovorů. Můžete také vynulovat dobu
trvání hovorů.
K dispozici jsou následující časovače:
° Poslední hovor: Délka posledního hovoru.
° Všechny hovory: Celková délka odchozích

i příchozích hovorů od posledního vynulování
časovače.

° Volané hovory: Délka odchozích hovorů.
° Přijaté hovory: Délka příchozích hovorů.
Cena hovoru 
Tato funkce vám umožňuje zjistit cenu účtovanou
za poslední hovor i všechny hovory.
Nastavení
V tomto menu můžete po zadání kódu PIN2 měnit
nastavení.
° Nastavit kredit: Tato síťová služba vám
umožňuje omezit cenu hovoru podle zvolených
cenových jednotek.
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° Nastavit tarif: Zde lze nastavit typ měny a
jednotkovou cenu. Ceny za zúčtovací jednotky
vám poskytne váš operátor. Před výběrem měny
nebo jednotky v tomto menu je třeba zadat kód
PIN2.

° Automatické zobrazení: Tato síťová služba vám
umožňuje automaticky zobrazit cenu za poslední
hovor. Je-li nastavena na Zapnuto (Zap.),
zobrazí se cena za poslední hovor ihned po jeho
ukončení.

Informace o datech (Menu 3.6)
S pomocí funkce Informace o GPRS si můžete
zjistit množství dat přenesených po síti. Kromě
toho si můžete prohlédnout dobu připojení
k internetu.

Délka spojení (Menu 3.6.1)
Umožňuje prohlížet Poslední spojení a Všechny
relace. Současně můžete vynulovat počítadlo
relace.

Objem dat (Menu 3.6.2)
Můžete zjistit objemy odeslaných, přijatých a
všech dat nebo všechny hodnoty vynulovat.
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Zprávy (Menu 4)
Tato nabídka obsahuje funkce vztahující se ke
zprávám SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service), e-mailu, hlasovým
zprávám a servisním zprávám sítě.

Nová SMS (Menu 4.1)
Můžete psát a upravovat textovou zprávu a
sledovat přitom počet stránek zprávy.
1. Vstupte do menu Zprávy.
2. Pokud chcete psát novou zprávu, vyberte

položku Nová SMS.
3. Pro usnadnění zadávání textu použijte slovník

T9.
4. Po klepnutí na ikonu , můžete přistupovat

k následujícím podmenu:
° Vložit: Můžete vkládat symboly, obrázky, zvuky,

textové šablony, položky telefonního seznamu
nebo svou vizitku.

° T9: Můžete aktivovat nebo zrušit režim T9.
° Jazyk písma: Můžete zvolit jazyk.
° Nové slovo T9: S pomocí režimu T9 můžete

přidat nové slovo.
° Uložit do konceptů: Uloží zprávu do složky

Koncepty.
° Vymazat text: Text můžete při psaní SMS také

vymazat.
° Konec: Pokud stisknete v průběhu psaní zprávy

tlačítko Konec, dojde k ukončení psaní zprávy a
vy se vrátíte do menu Zpráva. Napsaná zpráva
se neuloží.

.

Nová MMS (Menu 4.2)
Můžete psát a upravovat multimediální zprávy, je
ale nutné mít přehled o velikosti zprávy.
1. Vstupte do menu Zprávy.
2. Pokud chcete psát novou zprávu, vyberte Nová

MMS.
3. Můžete vytvořit novou zprávu nebo zvolit jednu

z hotových šablon pro multimediální zprávy.
Maximální povolená velikost souboru MMS, který
lze vložit do zprávy, je 300 kB.
Možnosti v záložce Komu
° Odeslat: Multimediální zprávy můžete posílat

více příjemcům, můžete nastavit priority těchto
zpráv a také můžete zajistit odeslání zprávy
někdy později.

° Uložit: Multimediální zprávy můžete uložit do
konceptů nebo jako šablony.

° Kontakty: Můžete do zprávy vložit kontakt.
° Poslední příjemci: můžete prohlížet poslední

telefonní čísla zpráv. 
° Nastavení: můžete nakonfigurovat nastavení pro

odeslání zprávy.
° Konec: Přesunete se zpět do menu Zprávy.

Možnosti v záložce Předmět 
° Odeslat: Multimediální zprávy můžete posílat

více příjemcům, můžete nastavit priority těchto
zpráv a také můžete zajistit odeslání zprávy
někdy později.

° Uložit: Multimediální zprávy můžete uložit do
konceptů nebo jako šablony.

° Konec: Přesunete se zpět do menu Zprávy.

Tento telefon podporuje EMS 5 a dokáže
poslíta barevné obrázky, zvuky, textové styla
atd. Pokud telefon adresáta nepodporuje tyto
funkce, adresát nemusí přijmout obrázky,
zvuky nebo textové styly, které jste mu
poslali.

Všechny zprávy se automaticky uloží do
složky odeslaných zpráv, a to i v případě, že
se odeslání nepodaří.
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Možnosti v záložce Snímek
° Vložit: Můžete přidat obrázek, video, zvuk,

snímek, textovou šablonu, kontakt, vizitku,
vlastní číslo a položku kalendáře.

° Náhled: Můžete si prohlédnout náhled
multimediálních zpráv, které jste vytvořili.

° Uložit: Multimediální zprávy můžete uložit do
konceptů nebo jako šablony.

° Upravit předmět: Umožňuje změnit vybranou
multimediální zprávu.

° Trvání snímku: Můžete nastavit dobu trvání
snímku, textu, obrázků a zvuků v multimediální
zprávě.

° Konec: Přesunete se zpět do menu Zprávy.

Nový e-mail (Menu 4.3)
Pro odesílání a přijímání e-mailů nastavte
e.mailový účet.
1. Do polí Komu a Kopie můžete zadat až 20 e-

mailových adres.
Tip: Pro zadání znaku "@", klepněte na 

a vyberte "@".
2. Zadejte předmět mailu a klepněte na OK.

Účty (Menu 4.3.1)
Volbou Nový účet můžete nastavovat e-mailové
účty. S pomocí tlačítka můžete nastavit
následující hodnoty.
° Nastavit jako výchozí Můžete nastavit e-

mailový účet jako výchozí.
° Upravit

- Název účtu: Název účtu: 
- E-mailová adresa: Zadejte emailovou adresu

získanou od poskytovatele této služby.

- Mé jméno: Můžete vytvořit svoji přezdívku.
- Server příchozí pošty: Zadejte POP3 nebo

IMAP4 adresu serveru přijímajícího vaše
emaily.

- Uživatelské jméno: Zadejte svoje
uživatelské jméno u emailového účtu.

- Heslo: Zadejte své heslo pro e-mail.
- Server odchozí pošty: Zadejte adresu SMTP

a Číslo portu počítače odesílajícího vaše
emaily.

Uložit: Můžete si uložit nastavení e-mailu.
Rozšířené nastavení

- Typ protokolu: Vyberte si typ protokolu.
(POP3/IMAP4)

- Max. velikost pro přijetí: Zobrazuje
maximální velikost emailu, který můžete
přijmout.

- Uložit na server: yberte Ano, chcete-li nechat
zprávy na serveru.

- Insert signature: Select On to add your
signature to your email messages.

- E-mail pro odpověď: E-mailová adresa, na
které chcete přijímat odpovědi.

- Číslo příchozího portu: Umožňuje upravit
číslo portu POP3 nebo IMAP4.

- Číslo odchozího portu: Umožňuje upravit
číslo portu a SMTP adresu počítače, ze
kterého se odesílají vaše e-maily.

- Ověření odchozí pošty: Zde můžete nastavit,
jestli se při odesílání zprávy bude provádět
ověřování.

- ID odchozího serveru: Pro odeslání e-mailu
zadejte své uživatelské jméno.

- Heslo odchozího serveru: Zadejte své e-
mailové heslo.

Síťové profily (Menu 4.3.2)
Profil představuje síťovou informaci využívanou
k připojení na Internet.. 
V paměti telefonu jsou uloženy výchozí profily pro
některé operátory.

Pokud při psaní multimediální zprávy
vyberete obrázek o větší velikosti (například
50 K), bude  nahrávání trvat přibližně 5
sekund. V průběhu nahrávání navíc
nemůžete aktivovat žádná tlačítka. Po jeho
nahrání bude možné začít psát zprávu.
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Podpis (Menu 4.3.3)
Můžete vytvořit svůj podpis.

Přijaté (Menu 4.4)
Budete upozorněni na přijetí zprávy. Zprávy se
ukládají do složky Přijaté.
Ve slložce Přijaté můžete identifikovat každou
zprávu  podle ikony.
Pokud se na displeji objeví „Není místo pro zprávu
SIM“, musíte ze schránky přijatých zpráv vymazat
pouze SIM zprávy. Když se zobrazí nápis „Není
místo
pro zprávu“, můžete uvolnit prostor jednotlivých
úložišť smazáním zpráv, médií a aplikací.
* Zpráva SIM

Termínem zpráva SIM se označuje zpráva
uložená výjimečně do paměti SIM. Tuto zprávu
lze přesunout do paměti telefonu.

U multimediálních zpráv musíte počkat na jejich
stažení a zpracování.
Pro prohlížení zprávy vyberte zprávu stiskem
tlačítka Zobrazit.

° Smazat: Můžete aktuální zprávu smazat.
° Odpovědět: Můžete odpovědět na přijatou

zprávu.
° Odpovědět všem: Můžete poslat odpověď

všem adresátům.
° Předat dál: Můžete předat vybranou zprávu

dalšímu adresátovi.
° Volat zpět: Můžete zavolat zpět odesílateli.
° Informace: Můžete prohlížet informace

o přijatých zprávách; adresu odesílatele,
předmět (pouze u multimediálních zpráv), datum
a čas zprávy, typ zprávy, velikost zprávy.

° Hromadné mazání: Po výběru zpráv určených k
odstranění je můžete odstranit.

° Smazat všechny přečtené: Můžete smazat
všechny přečtené zprávy.

° Vymazat vše: Můžete smazat všechny zprávy.

E-mailová schránka (Menu 4.5)
Po otevření této nabídky se můžete buď připojit ke
vzdálené schránce a vyzvednout si nové e-
mailové zprávy, nebo si prohlédnout dříve
vyzvednuté e-mailové zprávy bez přihlášení k
emailovému serveru.
Můžete zkontrolovat uložené e-maily, koncepty,
odchozí zprávy a odeslané e-maily. Do schránky
přijatých zpráv lze uložit až 20 e-mailů.

Koncepty (Menu 4.6)
S pomocí této nabídky si můžete připravit až pět
multimediálních zpráv, které používáte nejčastěji.
Toto menu zobrazuje seznam přednastavených
multimediálních zpráv.
Máte k dispozici následující možnosti:
° Upravit: Tato volba umožňuje upravit vybranou

zprávu.
° Vymazat: Smaže vybranou zprávu.
° Informace: Zobrazí informace o zprávě.
° Hromadné mazání: Po výběru zpráv určených k

odstranění je můžete odstranit stisknutím
tlačítka OK.

- U každého e-mailového účtu můžete uložit
až 20 zpráv (celkem 100 pro pět účtů). Ve
složce Přijaté nemůžete uložit více než 20
zpráv, ve složkách  Koncepty a Odesílané 5
zpráv, a ve složce Odeslané až 10 zpráv. V
případě, že složky Koncepty, Odesílané
nebo Odeslané jsou plné, a vy zkusíte
uložit novou zprávu do jedné z těchto
složek, automaticky se smaže nejstarší
uložená zpráva.

- Maximální velikost jedné odeslané zprávy je
300 kB včetně příloh, a maximální velikost
jedné přijaté zprávy je 100 kB. V případě, že
obdržíte zprávu s více než pěti přílohami,
bude přijato pouze pět. Některé přílohy se
nemusejí zobrazit správně.
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° Vymazat vše: Vymaže všechny zprávy ve
schránce.

Odesílané (Menu 4.7)
Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit zprávu,
která má být odeslána nebo nebyla odeslána.
Po úspěšném odeslání bude daná zpráva
přesunuta do složky Odeslané.
° Poslat znovu: Vybranou zprávu můžete poslat

znovu.
° Upravit: Vybranou zprávu můžete upravit.
° Informace: Můžete zkontrolovat informace

o jednotlivých zprávách.
° Smazat: Můžete odstranit zprávu.
° Hromadné mazání: Po zvolení zprávy, kterou

chcete smazat, stiskněte tlačítko OK a můžete
vybrané zprávy odstranit.

° Smazat vše: Můžete smazat všechny zprávy ve
složce Odesílané.

Odeslané (Menu 4.8)
Tato nabídka umožňuje zobrazit zprávy, které byly
již odeslány. Můžete zkontrolovat čas a obsah
zprávy.

Hlasová schránka (Menu 4.9)
Pro zvolení této nabídky jednoduše stiskněte
tlačítko l [OK] a poslechněte si hlasové zprávy.
Chcete-li si poslechnout hlasové zprávy, můžete
také podržet tlačítko v pohotovostním režimu.

Informační služba (Menu 4.0)
(V závislosti na síti a předplacené službě)
Zprávy informační služby jsou textové zprávy
doručené sítí do GSM. Podávají všeobecné
informace, např. zprávy o počasí nebo o silničním
provozu, taxislužbě, lékárnách a cenách na burze.
Každý typ má své číslo, proto můžete kontaktovat
poskytovatele, pokud zadáte příslušné číslo pro
informace. Jakmile zpráva info služby dorazí,
zobrazí se oznámení, že došla nová zpráva nebo
se zpráva info služby zobrazí rovnou. Chcete-li
znovu zobrazit zprávu, použijte následující postup:

Přečíst (Menu 4.0.1)
1. Po přijetí zprávy informační služby a výběru

možnosti Přečíst se zpráva zobrazí na
obrazovce. Další zprávu si můžete přečíst
procházením .

2. Zpráva zůstane zobrazena, dokud nevyberete
jinou zprávu.

Téma (Menu 4.0.2)
(V závislosti na síti a předplacených službách)
° Přidat nový: Do paměti telefonu můžete přidat

číslo zpráv informační služby s její přezdívkou.
° Zobrazit seznam: Můžete si prohlédnout

přidaná čísla zpráv informační služby. Pokud
klepnete na ikonu , můžete upravit
a odstranit přidané kategorie informačních zpráv.

° Aktivní seznam: V aktivním seznamu můžete
vybrat čísla zpráv informační služby. Pokud
aktivujete číslo informační služby, můžete
přijímat zprávy poslané z tohoto čísla.Když přijmete hlasovou zprávu, na telefonu

se zobrazí ikona a uslyšíte upozornění.
Abyste si mohli telefon správně nastavit,
zjistěte si podrobnosti o službě u operátora.



Zprávy

38

Šablony (Menu 4.11)

SMS šablony (Menu 4.11.1)
Máte k dispozici následujících 6 textových
šablon:
• Prosím, zavolejte mi zpět
• Mám zpoždění. Budu tam v
• Kde právě jste?
• Jsem na cestě.
• Urgentní! Kontaktujte
• Miluji Tě.

MMS šablony (Menu 4.11.2)
IJe-li váš seznam šablon prázdný, můžete
přidat novou šablonu klepnutím na ikonu
Nový. Pokud již máte šablony k dispozici,
můžete prohlížet podmenu následujícím
způsobem:
- Upravit: Úprava multimediální šablony.
- Odeslat: Můžete poslat zprávu

prostřednictvím multimediální šablony.
- Smazat: Můžete mazat multimediální šablony.
- Nová šablona: Můžete vytvořit a odesílat

multimediální zprávy.
- Smazat vše: Umožňuje vám smazat všechny

multimediální zprávy.

Nastavení (Menu 4.12)

SMS (Menu 4.12.1)
Při volbě tohoto menu, můžete vybírat
z následujících možností:
° Číslo střediska služeb: Chcete-li poslat

textovou zprávu, můžete s pomocí tohoto menu
dostat adresu SMS centra.

° Potvrzení o doručení: Nastavíte-li na Ano můžete
si ověřit, zda byla vaše zpráva úspěšně
odeslána.

° Doba platnosti: Tato služba sítě umožňuje
nastavení doby, po kterou budou vaše textové
zprávy uložené ve středisku zpráv.

° Účtování poplatku za odpověď: Když je
zpráva odeslána, umožňuje příjemcům
odpovědět a náklady za odpověď naúčtovat na
váš telefonní účet. Tato služba závisí na vašem
operátorovi.

° Typ zprávy:
Text, Hlas, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES
Obvykle je druh zprávy typ zprávy nastaven na
Text. Svůj text můžete převádět do jiných
formátů. Informace o dostupnosti těchot funkcí
získáte u operátora.

MMS (Menu 4.12.2)
Při volbě tohoto menu, můžete vybírat z
následujících možností:
° Trvání snímku: Při psaní zprávy zobrazuje

délku trvání jednotlivých stránek.
° Priorita: Můžete nastavit prioritu vybrané zprávy.
° Doba platnosti: Tato služba sítě umožňuje

nastavení doby, po kterou budou vaše textové
zprávy uložené ve středisku zpráv.

° Zpráva o doručení: Nastavíte-li v tomto menu
volbu Ano, můžete si zjistit, zda byla vaše zpráva
úspěšně odeslána.

° Přečíst zprávu: Tuto zprávu obdržíte bez
ohledu na to, jestli příjemce danou zprávu
přečetl nebo ne.

° Automatické stažení: Nastavíte-li volbu zapnuto
[zap.], budete dostávat multimediální zprávy
automaticky. Nastavíte-li volbu vypnuto [vyp.]
budete do schránky s přijatými zprávami
dostávat pouze oznámení, která si můžete
následně přečíst. Nastavíte-li volbu Pouze
domácí síť, budou obdržené multimediální
zprávy záviset na domovské síti.
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° Síťové profily: Jestliže vyberete server
multimediálních zpráv, můžete u tohoto serveru
nastavit URL.

° Povolený typ zpráv
Osobní: Osobní zpráva.
Reklama: Obchodní zpráva.
IInformace: Důležité informace.

E-mail (Menu 4.12.3)
Toto menu umožňuje upravovat, mazat a přidávat
účty elektronické pošty.
° Účty

Můžete nastavovat e-mailové účty volbou Nový
účet. Prostřednictvím nabídky Upravit můžete
upravovat nastavení ejdnotlivých hodnot.
Podrobnosti viz str. 35 a 36.

° Síťové profily
Můžete aktivovat profil uložený jako výchozí.

° Podpis
Můžete vytvořit podpis.

Číslo hlasové schránky (Menu 4.12.4)
Hlasovou poštu můžete přijímat, pokud tuto
funkci váš operátor podporuje. Přijetí nové hlasové
zprávy je signalizováno symbolem zobrazeným
na obrazovce. Podrobné informace o správném
nastavení telefonu vám podá operátor.

Push zprávy (Menu 4.12.5)
Aktivací této volby můžete určit, zda chcete
dostávat tyto zprávy nebo ne.

Inform. zpráva (Menu 4.12.6)

° Přijmout
Ano: Pokud vyberete toto menu, bude váš
telefon přijímat zprávy informační služby.
Ne: Vyberete-li toto menu, nebudete na telefon
dostávat zprávy informační služby.

° Upozornění
Ano: Příjem zpráv informační služby je
signalizován pípnutím telefonu.
Ne: Telefon nebude signalizovat příjem zprávy
ani tehdy, když nějaké informační zprávy
dostanete.

° Jazyk
Můžete vybrat požadovaný jazyk. Potom se
budou zprávy info služby zobrazovat v jazyce,
který jste vybrali.
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Prohlížeč (Menu 5)
Můžete používat nejrůznější služby WAP (Wireless
Application Protocol), jako jsou bankovní služby,
zprávy, předpovědi počasí a letové informace. Tyto
služby, které jsou přímo určeny pro mobilní
telefony, zajišťují poskytovatelé služeb WAP.
Zjistěte si dostupnost služeb WAP, ceny a tarify u
svého operátora sítě a/nebo poskytovatele služby,
jehož službu chcete používat. Poskytovatelé
služeb vám rovněž dají pokyny k používání těchto
služeb.
Po navázání připojení se zobrazí domovská
stránka. Obsah závisí na poskytovateli služeb.
Prohlížeč můžete kdykoli zavřít stisknutím tlačítka
( ) . Telefon přejde do předchozího menu.
Navigace s prohlížečem WAP
K surfování po Internetu můžete používat buď
tlačítka telefonu nebo nabídku prohlížeče WAP.
Použití nabídky prohlížeče WAP
Při prohlížení mobilního webu.

Domů (Menu 5.1)
Připojení k domovské stránce. Domovská stránka
bude stránka, která je definovaná v aktivovaném
profilu. Pokud ji nemáte definovanou v
aktivovaném profilu, bude ji definovat poskytovatel
služeb.

Záložky (Menu 5.2)
Toto menu vám umožňuje si uložit adresu URL
oblíbených internetových stránek tak, aby byla
kdykoli po ruce.

Vytvoření záložky
1. Zvolte ikonu .
2. Zvolte Přidat k záložkám.
3. Po zadání požadovaného URL a jména

klepněte na Uložit.
Po vybrání požadované záložky se zobrazí
následující nabídka.
° Zobrazit: Můžete si prohlédnout jméno a URL

uložené záložky.
° Upravit: Můžete upravit URL a/nebo jméno

vybrané záložky.
° Nový: Tato možnost slouží vytvoření nové

záložky.
° Smazat: Smaže vybranou záložku.
° Odeslat URL: Můžete odeslat URL uložené jako

záložku.
° Smazat vše: Smazání všech záložek.

Přejít na URL (Menu 5.3)
Můžete se připojit přímo na požadovanou stránku.
Po zadání příslušné adresy URL klepněte na
tlačítko Připojit.

Nastavení (Menu 5.4)
Můžete nastavit profil, cache, cookie a
zabezpečení, vztahující se k službě internetu.

Síťové profily (Menu 5.4.1)
Profil představuje síťovou informaci využívanou
k připojení na Internet.
V paměti telefonu jsou uloženy výchozí profily pro
některé operátory. Výchozí profily není možné
přejmenovat.
Každý profil obsahuje následující podmenu:
° Zobrazit: Můžete si prohlížet vybraný profil.
° Upravit: Zde můžete vybraný profil upravit.
° Nový profil:Můžete přidat nový profil.
° Vynulovat vše: Smaže všechny profily ze

seznamu.

V nabídkách prohlížeče WAP mohou být
určité rozdíly, záleží na používané verzi
prohlížeče.
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Cache (Menu 5.4.2)
Informace nebo služby, které jste použily, se uloží
do mezipaměti v telefonu.
° Vymazat cache: Odstraní veškerý kontext

uložený v chache. 
° Povolit cache: Pokud zvolíte Zapnuto, můžete

paměť cache používat pro dočasné uložení
obsahu.

Bezpečnostní certifikáty (Menu 5.4.3)
Zobrazí se seznam dostupných certifikátů.

Informace (Menu 5.4.4)
Můžete si prohlédnout dostupnou verzi WAP
prohlížeče.
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Multimédia
Pod ikonou Multimédia se skrývá řada
multimediálních funkcí, jako je například
fotoaparát, hlasový záznamník a přehrávač MP3,
Rádio a Java hry. 

Moje složka (Menu 1)

Obrázky (Menu 1.1)
Zobrazuje seznam souborů JPG/BMP/GIF/PNG ve
složkách Výchozí obrázky a Staženo. Můžete
prohlížet pořízené fotografie a stažené obrázky
z WAP. Poklepáním na náhled seznamu nebo
náhled miniatur můžete zobrazit obrázek
v normální velikosti.

Pokud na seznamu obrázků ve formátu
JPG/BMP/GIF/PNG klepnete na ikonu ,
můžete prohlížet následující možnosti (v náhledu
miniatur):

° Odeslat přes: Obrázek můžete odeslat
prostřednictvím MMS/E-mailu/Bluetooth.

° Odeslat přes: Obrázek můžete odeslat
prostřednictvím MMS/E-mailu/Bluetooth.

° Smazat: Odstraní zvolený obrázek.
° Soubor:

- Otočit obrázek: Obrázek můžete otočit
o 90°/180°/270°.

- Přejmenovat: Můžete změnit název souboru.
- Přesunout/Kopírovat: Obrázek můžete

přesouvat nebo kopírovat mezi vnitřní a externí
pamětí.

° Vytisknout přes  Bluetooth: Můžete vytisknout
vybraný soubor na jiném zařízení
prostřednictvím Bluetooth.

° Zobrazit jako prezentaci: Můžete si prohlížet
soubory JPG/BMP/GIF/PNG jako prezentaci.

° Hromadné mazání: Můžete mazat několik
souborů současně.

° Smazat vše: Smaže všechny soubory na
seznamu.

° Seznam: Můžete nastavit typ zobrazení
JPG/BMP/GIF/PNG.

Neměňte výchozí názvy složek, aplikace
nemusejí správně fungovat.

Připojením USB konektoru můžete vytvořit
novou složku.

Paměť



IPokud na seznamu obrázků ve formátu
JPG/BMP/GIF/PNG klepnete na ikonu  ,
můžete prohlížet následující možnosti (v náhledu
seznamu):
° Odeslat přes: Obrázek můžete odeslat

prostřednictvím MMS/E-mailu/Bluetooth.
° Nastavit jako tapetu: Obrázek můžete nastavit

jako tapetu. Pouze pro JPG/BMP/PNG.
° Smazat: Odstraní zvolený obrázek.
° Soubor

- Otočit obrázek: Obrázek můžete otočit
o 90°/180°/270°.

- Přejmenovat: Můžete změnit název souboru.
- Přesunout/Kopírovat: Obrázek můžete

přesouvat nebo kopírovat mezi vnitřní a externí
pamětí.

- Informace: Zobrazuje informace o souboru.
° Vytisknout přes  Bluetooth: Můžete vytisknout

vybraný soubor na jiném zařízení
prostřednictvím Bluetooth.

° Zobrazit jako prezentaci: Můžete si prohlížet
soubory JPG/BMP/GIF/PNG jako prezentaci. 

° Smazat: Smaže soubor.
° Hromadné mazání: Můžete mazat několik

souborů současně.
° Smazat vše: Smaže všechny soubory na

seznamu.
° Seznam{miniatury: Můžete nastavit typ

zobrazení JPG/BMP/GIF/PNG.

Audio (Menu 1.2)
Zobrazuje seznam souborů MP3, AAC, WMA, I
MELODY, WAVE, MIDI, AMR, MMF, M4A ve
složkách Výchozí zvuky, Staženo, Záznamy hlasu
a MP3 .
Klepnutím na ikonu , v seznamu se zobrazí
následující možnosti:
° Odeslat přes: Zvukový soubor lze odeslat

prostřednictvím zprávy.
° Nastavit jako vyzváněcí tón: Zvuk můžete

nastavit jako vyzváněcí tón.
° Soubor: Prohlížení souboru a DRM informací.
° Smazat: Smaže soubor.
° Hromadné mazání:Můžete smazat několik

souborů současně.
° Smazat vše: Smaže všechny soubory

v seznamu.

Videa (Menu 1.3)
Zobrazuje soubory MP4, 3GP ve složce Staženo.

Ve výchozím nastavení je nastavena složka
Staženo. Výchozí složku nelze upravovat nebo
smazat. Do této složky můžete ukládat soubory
stažené od operátora sítě.

Výchozí složka
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- Soubory .JPG (.JPEG) můžete ukládat v
telefonu i na paměťovou kartu ve složce
Fotografie. Do složky Obrázky v telefonu i
na paměťové kartě můžete ukládat obrázky
ve formátu JPG, BMP, PNG, GIF, WBMP i
dalších formátech.

- Pro nastavení souboru ve formátu JPG,
BMP, GIF, PNG ze složky Fotografie jako
tapetu přejděte do multimediálního
fotografického alba a potom v menu
Možnosti vyberte Nastavit jako tapetu.

- Jako tapetu nemůžete nastavit soubory ve
formátu GIF, Ani GIF, Animované GIF,
Průhledné GIF a Progresivní GIF.

Funkci FF/REW/přetáhnout podporuje pouze
formát MP3.
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Klepnutím na ikonu v seznamu, můžete
procházet následující možnosti (v zobrazení
miniatur):
° Odeslat přes: Vybraný soubor lze odeslat na

jiné zařízení prostřednictvím MMS, E-mailu
a Bluetooth.

° Smazat: Odstraní soubor.
° Soubor

- Přejmenovat: Můžete změnit název souboru.
- Přesunout/Kopírovat: Můžete obrázky

přesouvat nebo kopírovat mezi interní
a externí pamětí.

- Informace: Zobrazuje informace o souboru.
° Smazat vše: Smaže všechny soubory na

seznamu.
° Hromadné mazání: Můžete mazat několik

souborů současně.Pokud poklepáním na displej
zaškrtnete políčko, můžete vybraný soubor
smazat nebo úlohy zrušit.

• Automaticky přehrát další
- Vypnuto: Přehraje zvolený soubor.
- Opakovat jednou: Přehraje jednou všechny
soubory v seznamu.
- Opakovat vše: Opakovaně přehrává všechny

soubory ze seznamu.
° Seznam/miniatury: Prohlížení souborů na

seznamu.

Videopřehrávač podporuje:
• Video kodek : MPEG4,H.263 
• Audio kodek : AAC,AMR
• Rozlišení 128X96, 176X144, 320X240, 352X288,

400X240, 176x120, 240x176, 320x176, 368x208,
384x160, 400x192, 416x176, 480x160

• Přípona souboru : .3gp, .mp4

Následující znaky \ / : * ? ” < > | nelze použít.

Vnitřní paměť (telefon)

Externí paměť

Pokud do telefonu nevložíte externí
paměťovou kartu, zobrazí se hlášení "Není
vložena žádná externí paměťová karta".

Maximální velikost  souboru, který lze vložit
do zprávy MMS a e-mailu je 300 kB. Pokud
se  pokusíte vložit větší soubor, objeví se
hlášení "Překročena velikost" a úloha bude
automaticky zrušena.

Procházet stránky
Tlačítko
procházení

Obsahuje-li složka více než devět souborů
ikony procházet stránky a tlačítka
procházení se zobrazí na pravé straně
displeje.



• Stiskem kontextového tlačítka hlasitosti
můžete nastavit hlasitost přehrávání video
souboru.

• Je možné pokračovat v přehrávání od místa
zastavení. Funkci Pokračovat v přehrávání
můžete aktivovat volbou Ano ve
vyskakovacím menu.

V případě změny režimu zobrazení na širokoúhlý
režim můžete použít následující možnosti: Orientaci displeje lze změnit volbou Na šířku. Ve

výchozím nastavení je režim plné obrazovky
(400x240).

IKONA POPIS
Zobrazuje dobu přehrávání videa.
Poklepáním na pruh můžete přejít na
jinou pozici. přehrávání.
Odeslat video soubor prostřednictvím
MMS.
Zámek dotykové klávesnice

Širokoúhlý režim zobrazení
Přetočit zpět
Pozastavit nebo Přehrát
Fast Forward 
Návrat do normálního režimu.

Návrat do normálního režimu.
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Běžný pohled

Nastavení
hlasitosti

Při přehrávání video souboru nelze přijímat
zvuk sluchátky Bluetooth.

U některých specifických souborů nelze
aktivovat přetáčení dopředu či dozadu.

Plná obrazovka
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Dokumenty (Menu 1.4)
Zobrazuje dokumenty na kartě SIM nebo v paměti
telefonu. Po otevření souboru si klepnutím na
ikonu můžete vyvolat následující možnosti.
° Na šířku: Text lze zobrazit na šířku.
° Přejít na stránku: Můžete přejít na vybranou

stránku přímo bez vyhledávání.

° Zvětšení: Klepnutím na ikonu můžete dokument
zvětšit.

° Prohlížet nastavení: Můžete nastavit velikost
textu s pomocí možností Přizpůsobit na výšku a
Přízpůsobit na šířku.

° Nastavení záložek: Při volbě Zapnuto, můžete
přejít přímo na poslední otevřenou stránku. Do
záložek si můžete uložit až 100 dokumentů.

Další (Menu 1.5)
Zobrazuje seznam souborů v mutimediální paměti
ve složkách Moje média/Další.
° Odeslat přes: Odešle vybraný soubor do jiného

zařízení prostřednictvím E-mailu nebo Bluetooth.
° Smazat: Smaže soubor.
° Soubor: Můžete upravit název souboru. Také jej

můžete kopírovat nebo přesunout. 
° Hromadné mazání: Můžete smazat několik

souborů současně.
° Smazat vše: Smaže všechny soubory v

seznamu.

Plná obrazovka

Širokoúhlý režim

Soubor s obrázkem můžete nastavit jako
tapetu následovně:
- JPG: nepodporuje formát odstíny šedé,

progresivní formát
- BMP: maximální hloubka 24 bitů
- PNG: bez omezení 

- Pokud má soubor více než 300 řádků,
nemusí se otevřít správně.

- Můžete otevírat soubory o velikosti až 10
MB.

- Obrazovka displeje může při překročení
maximální velikosti souboru zamrznout.

DRM (Správa digitálních práv)

V důsledku systému Správy digitálních práv
(DRM) mohou mít některé mediální soubory
stažené z internetu nebo přijaté
prostřednictvím MMS menu "Zakoupit
práva", jehož prostřednictvím získáte přístup
k těmto souborům. Kód k právu získáte na
webu, který vlastní práva k tomuto obsahu.
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Fotoaparát (Menu 2)
Pro přístup na obrazovku fotoaparátu proveďte
jeden z následujících kroků:
1. Stiskněte a po dobu dvou sekund přidržte

tlačítko pro přímý vstup do režimu
fotoaparátu. Nebo klepněte na ikonu Multimédia
a zvolte menu Fotoaparát.

2. Zamiřte na fotografovaný objekt a potom
stiskněte tlačítko .

3. Fotografie se mohou ukládat automaticky.

Před pořízením fotografie můžete vyvolat
následující menu:

IkonaMenu Popis

Více
snímků

Umožňuje pořizovat více snímků
po sobě.
- QVGA (1,3,6)
- VGA (1,3)
- ONE_MEGA (1)
- TWO_MEGA (1)

BleskZapnuto/Vypnuto
Umožňuje nastavit blesk pro
fotografování v tmavém prostředí.

Samospoušť možňuje vám zvolit zpoždění
spouště (Vypnuto, 3 sekund, 5
sekund,10 sekund). Telefon
vyfotografuje snímek po uplynutí
nastaveného času.

AF,
Zapnuto
/Vypnuto

Automaticky jediným sitskem
tlačítkem upravuje ostrost na
čistý, ostrý obraz.

Uložení Můžete zvolit místo pro uložení:
telefon nebo paměťová karta.

Barevný
efekt Vypnuto, Negativ, Šedá, Sépie.

Resolutio
n

320X240, 640X480, 1280X960,
1600X1200

Kvalita Normal, Fine, Super fine

Formát 4:3, 16:9

Tón
závěrky

Závěrka 1, Závěrka 2, Závěrka 3

Možnostizobrazení Vše, Na střed

Vyvážení
bílé Automaticky/Žárovka/Zářivka/

Jasno/Zataženo

Režim Umožňuje pořídit fotografii.
Umožňuje pořídit pohyblivý
obrazový záznam.

Zoom Umožňuje nastavit hodnotu
změnšení nebo zvětšení.

IkonaMenu Popis



Klepnutím na dispelj můžete vyvolat následující
menu: 

Po pořízení snímku si můžete vyvolat následující
menu:

Fotoaparát
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Jas Zoom

IkonaMenu Popis
Možnosti Po pořízení snímku můžete klepnutím

na tuto ikonu nastavit snímek jako
tapetu, nebo jej poslat jako zprávu
prosteřdnictvím MMS nebo E-mailu.

Smazat Pokud nechcete snímek uložit,
můžete jej smazat.

Fotoaparát Můžete fotografovat.

Smazat

IkonaMenu Popis
Nastavení Můžete změnit nastavení.

Režim Můžete přepnout z režimu
fotoaparátu na režim kamery.

Složka Můžete přesouvat snímek mezi
složkami.

Zrušit Zrušit.
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Videokamera (Menu 3)
1. Vyberte menu Videokamera.
Po zobrazení možností na displeji je můžete
procházet klepnutím na jednotlivé ikony.
Procházejte mezi nastaveními, které chcete
změnit, klepněte na displej a objeví se nastavené
hodnoty. Procházením voleb nastavte požadované
hodnoty.
2. Pro pořízení obrazového záznamu stiskněte

tlačítko . Po zahájení nahrávání se zobrazí
počítadlo.

3. Press the to end the recording and this will
now be saved.

Po pořízení obrazového záznamu si můžete
vyvolat následující možnosti:

IkonaMenu Popis
Možnosti Po pořízení snímku můžete

klepnutím na tuto ikonu nastavit
snímek jako tapetu, nebo jej poslat
jako zprávu prosteřdnictvím MMS
nebo E-mailu

Smazat Pokud nechcete snímek uložit,
můžete jej smazat.

Videokamera You can take a video.

Delete

Totožné možnostem nastavení Fotoaparátu s
výjimkou Doby trvání. Podrobnosti viz str. 47.

Čas
nahrávání

IkonaMenu Popis
Doba
trvání

V tomto menu můžete nastavit
dobu trvání nahrávk. (MMS/Bez
omezení)
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Záznam hlasu (Menu 4)
V menu Záznamu hlasu si můžete nahrát
hlasovou poznámku.

Po zvolení ikony bez souboru hlasového
záznamu vyvoláte následující možnosti:
° Moje složka: Přímý vstup do menu Záznamu

hlasu.
° Uložení: Můžete zvolit místo pro uložení hlasové

poznámky; telefon nebo externí paměť.
° Režim nahrávání: Můžete zvolit režim Bez

omezení nebo MMS.

1. Po zahájení nahrávání se zobrazí hlášení REC
a zbývající čas.

2. Pro ukončení nahrávání stiskněte prostřední
tlačítko Zastavit.

Klepnutím na ikonu po uložení hlasového
záznamu vyvoláte následující možnosti:
° Nový hlasový záznam: Můžete si nahrát novou

hlasovou poznámku.
° Odeslat přes: Hlasovou poznámku můžete

odeslat prostřednictvím MMS, Bluetooth,
infraportu nebo E-mailu.

° Moje složka: Přístup do složky Zvuky.

Doba
nahrávání

V režimu bez omezení můžete hlasový
záznam nahrát ve formátu MP3. Pokud však
hlasový záznam bduete nahrávat během
hovoru nebo v režimu MMS, nahraje se ve
formátu AMR.
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Přehrávač MP3 (Menu 5)

Všechny skladby (Menu 5.1)
Telefon KE850 má integrovaný MP3 přehrávač.
Můžete poslouchat hudební MP3 soubory uložené
v paměti telefonu prostřednictvím kompatibilních
sluchátek nebo interního reproduktoru.

Hudební přehrávač podporuje:
• formáty MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III,

MPEG-2.5 Layer III se vzorkovací frekvencí
od 8 kHz do 48 kHz a stereo bitovým tokem do
320 kb/s.

• AAC: LC (nízká kvalita)
• AAC+: V1: (bit rate 16–128 kb/s)

V2: (bit rate 16–48 kb/s)
(vzorkovací frekvence od 8 kHz do 48 kHz)

• WMA, RA

Pomocí zařízení Mass Storage můžete do telefonu
přenést soubory ve formátu MP3 z kompatibilního
počítače. 
Pokud připojíte telefon k počítači prostřednictvím
kabelu USB (je součástí balení), zobrazí se v
Průzkumníku Windows jako vyměnitelný disk. Po
zkopírování skladeb na vyměnitelný disk, můžete
zařízení bezpečně odebrat ze systému.
Při přenosu dat neodpojujte kabel z PC nebo
telefonu, může dojít k vážnému poškození
přístroje.

Vzhledem k malým rozměrům reproduktoru
může v některých případech docházet ke zkreslení
zvuku, zvlášť při nastavení maximální hlasitosti a v
případech, kde zvuková stopa obsahuje příliš
mnoho basů. Abyste si tedy mohli vychutnat vaše
nahrávky v nejvyšší zvukové
kvalitě,doporučujeme používat stereofonní
sluchátka.

Model KE850 nepodporuje proměnný
bitový tok všech výše uvedených formátů
souborů. Proto nelze změnit formát
souboru z MP3 na ACC.

- MP3 soubory kopírujte do složky
Zvuky/Mp3. Pokud je zkopírujte do jiné
složky, nemusíte MP3 soubory vidět.

- Počítač by měl používat operační systémy
Windows 2000, nebo Windows XP.

Ukazatel průběhu
* Ukazatel se lze

posouvat v
přehrávané

skladbě. 
Délka

přehrávání
Vzhled
přehrávače

Název
souboru 

Přehrávání

Stav ovladače hudby

Náhodné přehrávání

- Pokud se v seznamu pro přehrávání vyskytne
neplatný soubor, zobrazí se chybové hlášení a
systém se vrátí do seznamu skladeb.

- Formáty WMA, RA, AAC nepodporují funkci
přetáčení.
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1. Pro otevření Přehrávače MP3 stiskněte tlačítko
MP3 na boku telefonu.

2. Pro přístup do následujících menu stiskněte
tlačítko  [Možnosti].

° Nastavit jako vyzváněcí tón: Při přehrávání
souboru MP3 můežet jako vyzváněcí tón nastavit
aktuálně přehrávanou skladbu.

° Nastavení: Můžete nastavit různé funkce jako
například Náhodný výběr, Opakovat.

° Hromadný výběr: Můžete vybrat několik
souborů současně, odebírat je a přidávat.

° Přidat do seznamu skladeb: Můžete přidat
vybraný soubor do seznamu skladeb.

Playlist (Menu 5.2)
Toto menu umožňuje prohlížet celý seznam
skladeb. Skladbu můžete peřsunout stiskem
navigačního tlačítka.Při volbě menu Možnosti
můžete rovněž soubor smazat nebo si prohlédnout
informace o souboru.
° Posunout nahoru: Posune položku v seznamu.
° Posunout dolů: Posune položku v seznamu.
° Odstranit: Smaže soubor ze seznamu skladeb.
° Odstranit vše: Smaže všechny soubory ze

seznamu skladeb.

Nastavení (Menu 5.3)

° Náhodný výběr
Při volbě Zapnuto se budou skladby přehrávat v
náhodném pořadí.

° Opakovat
Toto menu umožňuje nastavit režim přehrávání:
Vypnuto, Jeden, Vše.

° Vzhled přehrávače
Můžete volit možnosti vizuálních efektů: Černý
vzhled a Bílý vzhled.Toto menu umožňuje měnit
pozadí displeje.

Autorská práva k hudebním souborům
mohou být chráněna mezinárodními
úmluvami a národní legislativou v oblasti
autorského práva. Proto může být nezbytné
získat svolení nebo oprávnění k šíření nebo
kopírování hudby. V některých zemích
národní legislativa zakazuje kopírování
materiálu chráněného autorským právem pro
osobní potřebu. Před stažením nebo
zkopírováním souboru si nejprve zjistěte
informace o národní legislativě příslušné
země, která se vztahuje na použití takového
materiálu.

Pokud při přehrávání MP3 souboru v
přehrávači stiskněte klávesovou zkratku
Přehrávače MP3, můžete použít režim BGM.
V režimu BGM si můžete přehrávat soubory
MP3 a současně používat další funkce.
Režim BGM lze vypnout na obrazovce
Přehrávače MP3.
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FM rádio (Menu 6)

Rádio (Menu 6.1)
Můžete vyhledat rozhlasové stanice a poslouchat
je.

1. Klepněte na příslušnou frekvenci kanálu pro
uložení aktuálně vyhledané rozhlasové stanice.

2. Po přednastavení rozhlasových kanálů můžete
poslouchat uložené kanály.

3. Můžete upravit frekvenci kanálu a změnit
rozhlasovou stanici. Pomocí postranních tlačítek
nebo klepnutím a přidržením tlačítka můžete
vyhledat další stanici. 

4. Stiskem levého kontextového tlačítka 
[Možnosti]. si můžete vyvolat následující
možnosti.

° Automatické vyhledávání: Pokud nastavíte
"Automaticky vyhledat nyní?"na Zapnuto,
automaticky se vyhledají rozhlasové stanice.
V okamžiku, kdy se objeví hlášení "Uložit tuto
stanici?", můžete volbou Ano uložit vybranou
frekvenci.

° Vynulovat kanály: Můžete všechny kanály
vynulovat na hodnotu 87,5 MHz.

- Bez sluchátek nelte funkci FM rádia použít.
- Bez sluchátek nelte funkci FM rádia použít.

- Funkci FM rádia můžete zamknout levým
tlačítkem Zámek.

- V okamžiku zamknutí této funkce nelze
zapnout podsvícení tlačítkem vymazat nebo
dotykem dotykového displeje.

Zrušit

Ovládání hlasitosti

Možnosti
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Hry a aplikace (Menu 7)
IV této nabídce můžete spravovat Java aplikace
nainstalované ve vašem telefonu. Můžete
spouštět nebo mazat stažené aplikace nebo
nastavit možnosti připojení.

Výchozí hry (Menu 7.1)
Můžete se bavit u výchozích her. Chcete-li zjistit
obsah těchto her, můžete ve hře použít klávesu
Nápověda. 

Staženo (Menu 7.2)
You can play the downloaded games from the
network.

Informace (Menu 7.3)
Můžete hrát hry stažené ze sítě.

Nastavení (Menu 7.4)
Pro stahování her můžete v tomto menu nastavit
možnosti připojení k internetu.
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Nástroje
Můžete používat různé nástroje, které jsou
předinstalované v telefonu jako je například budík,
kalkulačka, světový čas, převodník jednotek
a kalendář.

Budík (Menu 1)
Můžete nastavit, aby se budík v určitý čas zapnul.

1. Zvolte Zapnuto a zadejte požadovaný čas
alarmu.

° : Volbou Zapnuto nebo Vypnuto můžete
nastavit budík.

° : Můžete nastavit čas alarmu.
° : Nastavení opakování alarmu.
° : Můžete nastavit tón alarmu pro každou složku.
° : K alarmu  můžete přidat poznámku. V

okamžiku, kdy se alarm rozezní, uvidíte
současně poznámku.

Po zadání jednoltivých hodnot klepněte na Uložit.

Kalkulačka (Menu 2)
Obsahuje standardní funkce jako například +, –, x,
÷ : Sčítání, odečítání, násobení a dělení.
Navíc můžete klepnutím na ikonu vědecké
kalkulačky použít různé další funkce , například
+/?, sin, cos, tg, log, IN, mocnina, odmocnina,
deg, rad. 
1. Numerickými tlačítky zadávejte čísla.
2. Chcete-li mít přístup ke složitějším výpočetním

funkcím jako například sin, cos, klepněte na
ikonu .

3. Při zadání nesprávného čísla klepněte na .
4. Klepněte na = pro zobrazení výsledku.
5. Funkci klakulačky ukončíte klepnutím na ikonu .

Světový čas (Menu 3)
Procházením světové mapy si můežte zobrazit čas
ve zvolených městech na celém světě. Pro
nalezení požadovaného města zvětšete oblast a
použijte šipky.

Převodník jednotek (Menu 4)
Tato funkce převádí údaj z jedné jednotky na
jinou.Existuje sedm druhů veličin, které lze převést
na jednotky: Měna, Plocha, Délka,
Hmotnost,Teplota, Objem a Rychlost.

Druh jednotky 

Můžete nastavit až pět různých alarmů.



Budík

56

1. Klepnutím na menu můežte zvolit jednu ze
sedmi druhů veličin.

2. Do příslušného pole zajdete hodnotu, kterou
chcete převést. Do převodníku jednotek nelze
zadávat symboly. 

3. Chcete-li vynulovat hodnotu, klepněte na Vynulovat.

Kalendář (Menu 5)
Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář.
Horní část displeje obsahuje oddíly pro datum.
Kdykoliv změníte datum, kalendář se aktualizuje
podle tohoto data. Kurzor ve tvaru čtverce
označuje určitý den. 
Pokud v kalendáři uvidíte označené datum,
znamená to, že na tento den je něco naplánováno
nebo je pro tento den zaznamenána poznámka.
Tato funkce vám připomíná váš program
a poznámky. Pokud provedete příslušné nastavení
pro poznámku, telefon vás na ni upozorní
zvukovým tónem.
Změna dne, měsíce a roku:

Klepnutím na ikonu si můžete vyvolat
následující možnosti:
° Smazat starý: Úlohy, na které jste již byli

upozorněni, můžete odstranit.
° Smazat vše: Můžete smazat všechny úlohy.
° Jít na datum: Můžete přímo přejít ke zvolenému

datu..

Poznámky (Menu 6)
Klepnutím na ikonu po vstupu do tohoto
menu si můžete vyvolat následující možnosti:
° Nový: Můžete si vytvořit poznámku.
° Odeslat přes SMS/MMS/E-mail/Bluetooth:

Poznámku můžete odeslat prostřednictvím
Bluetooth, E-mailu, SMS a MMS.

° Hromadné mazání: Můžete mazat vybrané
poznámky současně.

° Smazat: Můžete poznámku smazat.
° Smazat vše: Můžete smazat všechny poznámky.

Po klepnutí na
jednotlivé položky
lze měnit
den/měsíc/rok.
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Nastavení
Můžete upravovat nastavení telefonu.

Displej (Menu 1)

Tapeta (Menu 1.1)
Můžete si vybrat, který obrázek chcete mít na
pozadí v pohotovostním režimu. 
Některé motivy na pozadí jako například motýla
nebo hodiny lze posouvat prstem.

Podsvícení (Menu 1.2)
Můžete nastavit dobu podsvícení displeje.

Hodiny (Menu 1.3)
Můžete nastavit zobrazení hodin na displeji
v různé podobě. 

Jas (Menu 1.4)
Můžete nastavit jas displeje: 100%, 80%, 60%,
40%

Téma (Menu 1.5)
Můžete nastavit téma displeje: PRADA, Modré
téma, Téma Motýl a Téma Ryba.

Název sítě (Menu 1.6)
Nastavíte-li ZAPNUTO, zobrazí se na vnitřním
LCD displeji název sítě (jméno operátora).

V závislosti na tématu se na telefonu zobrazí
jiné hlavní menu.
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Profily (Menu 2)
V profilech si můžete nastavit a přizpůsobit tóny
telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny
volajících.
K dispozici máte pět přednastavených profilů:
Běžný, Tichý, Pouze vibrace, Venku a
Handsfree. Každý profil si lze přizpůsobit.

Aktivovat (Menu 2.X.1)
1. Zobrazí se seznam profilů.
2. V seznamu profilů přejděte na profil, který

chcete aktivovat a klepněte na tlačítko
Aktivovat.

Přizpůsobit (Menu 2.X.2)
V seznamu profilů přejděte an požadovaný rpofil a
klepněte na tlačítko Přizpůsobit.
° Ohlášení příchozího hovoru: Nastavte typ

ohlášení příchozích hovorů.
° Vyzváněcí tón: Vyberte ze seznamu

požadovaný Vyzváněcí tón.
° Hlasitost vyzvánění: Nastavte hlasitost

vyzváněcího tónu.
° Ohlášení zprávy: Nastavte typ ohlášení zpráv.
° Tón zprávy: Vyberte typ ohlášení zpráv.
° Tóny kláves: Zvolte požadovaný tón dotykových

a pevných kláves.
° Hlasitost kláves: Nastavte hlasitost dotykových

a pevných kláves.
° Hlasitost zvukového efektu: Nastavte hlasitost

zvukových efektů.
° Zvuk při zapínání/vypínání: Nastavte hlasitost

vyzváněcího tónu při zapínání a vypínání
telefonu.

° Automatická odpověď: Tato funkce se aktivuje
pouze v případě, že je telefon připojen k sadě
handsfree.
• Vyp.: Telefon nebude automaticky přijímat

hovory.
• Po 5 s: Po uplynutí 5 sekund přijme telefon

hovor automaticky.
• Po 10 s: Po uplynutí 10 sekund přijme telefon

hovor automaticky.
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Nastavení (Menu 3)

Datum a čas (Menu 3.1)
Můžete nastavit funkce data a času.

Datum (Menu 3.1.1)
Můžete nastavit aktuální datum.

Formát data (Menu 3.1.2)
U data můžete nastavit formát, např.
DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD.
(D: den/M: měsíc/R: rok)

Čas (Menu 3.1.3)
Můžete zadat aktuální čas.

Formát času (Menu 3.1.4)
U času můžete nastavit 24hodinový a 12hodinový
formát.

Autom. aktualizace (Menu 3.1.5)
(v závislosti na síti)
Pokud zvolíte Zapnuto nastavení data a času se
aktualizuje automaticky.

Snížená spotřeba (Menu 3.2)
Nastavíte-li na Zapnuto, ušetříte energii v době,
kdy se telefon nepoužívá.

Jazyky (Menu 3.3)
Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na displeji,
můžete změnit. Tato změna také bude mít vliv na
jazyk režimu pro vkládání.

Hovory (Menu 3.4)
Klepnutím na menu Nastavení můžete nastavit
možnosti související s hovory.

Přesměrování hovoru (Menu 3.4.1)
Služba Přesměrování hovorů umožňuje
přesměrovat příchozí hlasové hovory, faxové
hovory a datové přenosy na jiné číslo. Podrobnější
informace podá poskytovatel služby.
° Všechny hovory

Přesměruje všechny hovory.
° Pokud obsazeno

Přesměruje hovory, když se telefon používá.
° Pokud není odpověď

Přesměruje hovory, které nepřijmete.
° Pokud je mimo dosah

Přesměruje hovory, když je telefon vypnutý
nebo je mimo pokrytí.

° Všechny datové hovory
Přesměruje všechna datová volání na číslo s
připojením na PC.

° Všechny datové hovory
Přesměruje všechna datová volání na číslo s
faxovým připojením.

° Zrušit vše
Zruší veškeré služby přesměrování hovorů.

Podmenu
U menu Přesměrování hovorů jsou následující
podmenu.
- Aktivovat

Aktivovat příslušnou službu.
Do střediska hlasové pošty
Přesměruje do centra zpráv. Tato funkce není
zobrazena v menu Všechna datová volání a
Všechna faxová volání.
Na jiné číslo
Můžete zadat číslo, na které chcete hovor
přesměrovat.
Na oblíbené číslo
Můžete si prohlížet posledních pět přesměrovaných hovorů.

- Zrušit
Deaktivace příslušné služby.

- Zobrazit stav
Zobrazit stav příslušné služby.
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Odeslat vlastní číslo (Menu 3.4.2)
(závisí na síti a předplacené službě)
° Nastaveno sítí

Po nastavení této volby můžete odeslat své
telefonní číslo v závislosti na dvoulinkové
službě, např. linka 1 nebo linka 2.

° Zapnuto [Zap.]
Můžete své telefonní číslo poslat jinému
účastníkovi. Vaše telefonní číslo se zobrazí na
telefonu příjemce.

° Vypnuto [Vyp.]
Vaše telefonní číslo se nezobrazí.

Čekající hovor (Menu 3.4.3)
(závisí na síti)
° Aktivovat

Zvolíte-li Aktivovat, můžete přijmout hovor, který
čeká na vaší lince.

° Zrušit
Vyberete-li Zrušit, nebudete vědět o tom, že
máte na lince další hovor.

° Zobrazit stav
Zobrazuje stav dalšího hovoru na lince.

Minutové upozornění (Menu3.4.4)
Zvolíte-li Zapnuto [Zap.], budete každou minutu
pípnutím upozorňováni na délku hovoru.

Automatické opakování vytáčení (Menu 3.4.5)

° Zapnuto [Zap.]
Pokud je tato funkce aktivována a hovor se
nespojí, telefon se bude automaticky pokoušet
vytočit toto číslo znovu.

° Vypnuto [Vyp.]
Pokud se hovor nespojí, telefon nebude
automaticky vytáčet toto číslo znovu.

Odeslat tóny DTMF (Menu 3.4.6)
Během aktivního hovoru můžete odesílat tóny
tónové volby tlačítek například kvůli ovládání své
hlasové schránky nebo jiných automatických
telefonních služeb.

Vybrat linku (Menu 3.4.7)
(v závislosti na SIM)
Tato možnost se zobrazí pouze v případě, pokud
karta SIM podporuje dvě účastnická čísla, tj. dvě
telefonní linky. Vyberte, kterou linku (Linku 1 nebo
2) chete používat pro volání nebo posílání
SMS.Volání lze přijímat na obou linkách bez
ohledu na výběr linky.

Zabezpečení (Menu 3.5)

Vyžadovat kód PIN (Menu 3.5.1)
V tomto menu si můžete nastavit, aby při zapnutí
telefon vždy vyžadoval zadání kódu PIN vaší SIM
karty.
Je-li tato funkce aktivována, bude vyzváni k
zadání kódu PIN.
1. V menu nastavení vyberte volbu Vyžadovat

kód PIN.
2. Zvolte Aktivovat/Zakázat.
3. Chcete-li toto nastavení změnit, musíte nejprve

po zapnutí telefonu zadat svůj kód PIN.
4. Pokud zadáte více než 3x nesprávný kód PIN,

telefon se zablokuje. Je-li zadávání kódu PIN
zablokováno, budete muset zadat kód PUK.

5. Kód PUK můžete zadat maximálně 10x. Pokud
zadáte více než 10x špatný kód PUK, nemůžete
sami telefon odblokovat. V tomto případě se
budete muset obrátit na poskytovatele služby.

Informace
Tón DTMF: Tónová volba (Dual Tones
Multiple Frequency)
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Automatické zamknutí klávesnice (Menu
3.5.2)
Při aktivaci této funkce se klávesnice
v pohotovostním režimu automaticky zablokuje
bez nutnosti stisknout příslušné tlačítko.

Zamčení telefonu (Menu 3.5.3)
Můžete použít bezpečnostní kód, abyste zabránili
neoprávněnému používání telefonu. Pokud
nastavíte zámek telefonu na hodnotu Při zapnutí
bude telefon při každém zapnutí telefonu
vyžadovat bezpečnostní kód. 
Pokud nastavíte zámek telefonu na hodnotu Při
změně karty SIM bude telefon vyžadovat
bezpečnostní kód pouze při výměně karty SIM.

Blokování hovorů (Menu 3.5.4)
Služba Blokování hovorů umožňuje zamezit volání
i příjmu určitého typu hovorů. U této funkce je
třeba zadat heslo sítě. Máte na vybranou z těchto
podnabídek.
° Všechny odchozí

Blokování všech odchozích hovorů.
° Odchozí mezinárodní

Blokování všech odchozích mezinárodních
hovorů.

° Odchozí mezinárodní při roamingu
Zablokovány jsou všechny mezinárodní odchozí
hovory kromě domovské sítě.

° Všechny příchozí
Blokovány jsou všechny příchozí hovory.

° Příchozí při roamingu
Jsou zablokovány všechny příchozí hovory při
roamingu.

° Zrušit vše
Můžete zrušit všechny služby blokování hovorů.

° Změnit heslo
Můžete změnit heslo pro službu Blokování
hovoru.

Podmenu:
- Aktivovat

Umožňuje požádat síť o zablokování hovorů.
- Zrušit

Vybrané zablokování hovorů se zruší.
- Zobrazit stav

Zobrazí se náhled, zda jsou hovory blokovány
či nikoliv.

Pevná volba čísla (Menu 3.5.5)
(závisí na SIM kartě)
Odchozí hovory můžete omezit na vybraná
telefonní čísla. Tato čísla jsou chráněna kódem
PIN2.
° Zapnuto

Odchozí hovory můžete omezit na vybraná
telefonní čísla.

° Vypnuto
Funkci volby pevných čísel můžete zrušit.

° Seznam čísel
Umožňuje zobrazit seznam čísel s pevnou
volbou.

Změnit kódy (Menu 3.5.6)
PIN (osobní identifikační kód) brání nepovolaným
osobám v manipulaci s telefonem.
Bezpečnostní kód, Kód PIN1, Kód PIN2.
1. Chcete-li kód PIN1/kód PIN2/bezpečnostní kód

změnit, zadejte nejprve původní kód a potom
stiskněte tlačítko [OK].

2. Zadejte nový kód PIN/kód PIN2/ bezpečnostní
kód a potvrďte jej.

Vychozí bezpečnostní kód tohoto telefonu je
0000. PIN 1 a PIN 2 závisejí na kartě SIM a
vašem operátorovi.
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Připojení (Menu 3.6)

Výběr sítě (Menu 3.6.1)
Můžete vybrat typ sítě.
° Automaticky: Po nastavení této funkce bude

telefon automaticky vyhledávat a vybírat síť za
vás. Jakmile jednou vyberete „Automaticky”,
bude telefon nastaven na „Automaticky”
nezávisle na tom, zda bude zapnutý nebo
vypnutý.

° Ručně: Telefon zjistí seznam dostupných sítí a
zobrazí jej. Z tohoto seznamu si pak můžete
vybrat síť, kterou chcete používat, ovšem za
předpokladu, že tato síť má s vaším domovským
operátorem sítě uzavřenou roamingovou
smlouvu. Pokud s připojení k vybrané síti
nepodaří uskutečnit, telefon vám umožní vybrat
jinou síť.

° Preferované: Můžete si sestavit seznam
preferovaných sítí, u kterých by se měl přístroj
snažit zaregistrovat, než se pokusí o registraci u
jiných sítí. Tento seznam je vytvořen z
předdefinovaného seznamu známých sítí v
telefonu.

Síťové profily (Menu 3.6.2)
Profil představuje síťovou informaci, která se
používá pro připojení k internetu.
Někteří operátoři mají v paměti telefonu uloženy
síťové profily. Výchozí profily nelze smazat.

Režim GPRS (Menu 3.6.3)
V závislosti na různých situacích si můžete
nastavit službu GPRS.
° Zapnout

Pokud zvolíte tuto nabídku, bude telefon po
zapnutí automaticky zaregistrován do sítě
GPRS. Je možné používat službu WAP nebo
vytáčené připojení počítače a je možný přenos
dat. Ukončením aplikace se ukončí spojení
GPRS, ale registrace v síti GPRS zůstane.

° Když je potřeba
Pokud zvolíte tuto nabídku, naváže se spojení
GPRS při připojení ke službě WAP a spojení se
ukončí po ukončení připojení ke službě WAP.

Připojení USB (Menu 3.6.4)
S pomocí USB můžete svůj telefon propojit s
řadou počítačových a datových komunikačních
aplikací. 

Letový režim (Menu 3.7)
Při aktivaci Letového režimu můžete telefon
používat i bez připojení do bezdrátové sítě GSM.
Můžete provádět úlohy, které nevyžadují použití
bezdrátové sítě. V Letovém režimu nemůžete
uskutečňovat žádné hovry včetně tísňových volání
nebo používat další funkce, které vyžadují síťové
služby.
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Obnovit nastavení (Menu 3.8)
Můžete obnovit všechny výchozí parametry. K
aktivaci této funkce je třeba zadat bezpečnostní
kód. Můžete rovněž vymazat multimediální paměť.
° Obnovit výchozí nastavení: Umožňuje obnovit

nastavení telefonu zpátky na výchozí nastavení.
° Vymazat multimediální paměť: Umožňuje

formátovat multimediální paměť a vytvořit
výchozí složku.

° Vymazat externí paměť: Umožňuje vám
naformátovat veškerá data v externí paměti. 

Stav paměti (Menu 3.9)
Můžete zkontrolovat volné místo a využití
paměti pro jednotlivá úložiště: Paměť telefonu
a Multimediální paměť. Můžete otevřít nabídku
jednotlivých pamětí.
.
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Bluetooth (Menu 4)
Technologie Bluetooth umožňuje kompatibilním
mobilním zařízením, periferním zařízením a
počítačům, které se nacházejí v těsné blízkosti
přímou bezdrátovou komunikaci. Tento telefon má
vestavěnou podporu technologie Bluetooth, což
mu umožňuje spojení s kompatibilními telefony
podporujícími bluetooth, počítačovými aplikacemi
atd.

Bluetooth zapnout/vypnout  (Menu 4.1)
V tomto menu můžete aktivovat nebo zrušit
možnost připojení prostřednictvím Bluetooth.

Seznam zařízení (Menu 4.2)
Můžete zobrazit všechna zařízení, která jsou
prostřednictvím Bluetooth kompatibilní s vaším telefonem.

Nastavení Bluetooth (Menu 4.3)
Můžete zaregistovat nové zařízení, které je
kompatibilní s Bluetooth. Pokud jste již toto
zařízení přidali, můžete ho po zadání hesla
vyhledat.
° Moje viditelnost

Ukazuje, zda váš telefon bude viditelný pro
ostatní zařízení Bluetooth.

° Mé jméno 
Můžete nastavit název svého zařízení
Bluetooth. Výchozí název je LG KE850.

° Moje adresa
Můžete si zobrazit adresu aktivovaného
zařízení Bluetooth.

Podporované služby (Menu 4.4)
Můžete prohlížet seznam zařízení jako jsou
například sluchátka nebo sady handsfree
podporované telefonem s technologií Bluetooth.

- Pokud použijete synchronizaci s počítačem
přes Bluetooth, můžete přenášet data
pouze v rámci telefonního seznamu. 

- Při přijímání dat z jiného zařízení
podporujícího technologii Bluetooth telefon
vyžaduje potvrzení. Po potvrzení přenosu
se soubor zkopíruje do vašeho telefonu.

- V závislosti na jeho druhu se soubor uloží
do následujících složek.
• MP3(.mp3, mp4, aac, wma): složka

Audio/MP3
• Kontakty v telefonní seznamu

(.VCF):telefonní seznam.
• Video (.3G,): Ve složce Videa.
• Text(.txt): Textová složka.
• Jiné soubory (.*) složka pro ukládání

souborů.
- zásobníková paměť Bluetooth pro DUN:

Doporučené ovladače WidComm Bluetooth
pro Windows 1.4 a 3.0.

Vzhledem k problémům s kompatibilitou
nemusejí některá zařízení tuto funkci
podporovat.

Vytisknout přes Bluetooth:  Tato funkce je
dostupná pro tiskárny, které podporují BPP
(Basic Printing Profile).  Tisknout můžete
prostřednictvím menu "Odeslat přes
Bluetooth" prostřednictvím tiskáren, které
podporují OPP (Object Push Profile).
Překračuje-li velikost souboru 500 KB
(soubor s Animovaným GIF), 200 KB (u
ostatních souborů) , objeví se hlášení "Není
podporováno".
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Služba SIM (Menu 5)
Toto menu závisí na kartě SIM a podporovaných
síťových službách.

- V případě, že karta SIM podporuje služby
SAT (tj. SIM Application Toolkit), toto bude
mít název specifické služby operátora, která
je uložená na kartě SIM.

- V případě, že karta SIM nepodporuje služby
SAT, bude toto menu označeno jako Profily.
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Cestovní adaptér
Tato nabíječka umožňuje
dobíjet baterii mimo domov 
nebo pracoviště.

Standardní baterie

Datový kabel/CD
Když telefon připojíte k PC,
můžete mezi nimi 
přenášet data.

Sada sluchátek a mikrofonu prohandsfree a ovladače propřehrávač hudby
Stereofonní sluchátka
Ovladač: Tlačítko Odpovědět
a ukončit,ovládání přehrávače
hudby, ovládání hlasitosti,
tlačítko Přidržet a mikrofon.

Tkanina na čištění
LCD displeje

Kožené pouzdro

Paměťová karta

Příslušenství
K vašemu mobilnímu telefonu existuje různé příslušenství, které si můžete vybrat podle svých
komunikačních nároků.
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Síťové služby
Bezdrátový telefon popsaný v této příručce je
schválen k užití v síti GSM 900, DCS 1800 a PCS
1900.
° Dvoupásmové pokrytí závisí na síti. Ověřte si u

svého místního operátora, zda si tuto funkci
můžete objednat a používat.

° Řada funkcí, kterým se tato příručka věnuje, se
označují jako Síťové služby.Jde o speciální
služby, které si můžete zajistit u svého
operátora. bezdrátové sítě. Dříve než budete
moci tyto síťové služby využívat, musíte si je
objednat u operátora a získat od něj pokyny k
jejich užití.  
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Řešení problémů
Tato kapitola uvádí některé problémy, se kterými se můžete při používání telefonu setkat. Při řešení
některých problémů se budete muset spojit se svým operátorem, většina však můžete snadno odstranit
sami.

HLÁŠENÍ

Chyba SIM
karty

Není připojení
k síti

Kódy
nesouhlasí 

Funkci nelze
nastavit 

Funkce hovorů
není dostupná

Telefon nelze
zapnout

MOŽNÉ PŘÍČINY

V telefonu není vložena karta SIM
nebo je vložena nesprávně.

Slabý signál
Nacházíte se mimo pokrytí GSM sítě

V okamžiku, kdy chcete změnit
bezpečnostní kód, musíte potvrdit
nový kód jeho opětovným zadáním.
Dva zadané kódy neosuhlasí.

Není podporována operátorem nebo je
třeba registrace.

Chyba při uskutečňování hovoru
Dosažen zúčtovací limit nově vložené
karty SIM

Stisk tlačítka Zapnuto/vypnuto byl
příliš krátký.
Baterie je vybitá
Kontakty baterie jsou znečištěné

MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU 

Přesvědčete se, zda je karta SIM vložena
správně.
Přesuňte se blíž k oknu nebo přejděte do
otevřeného prostoru.Nahlédněte do mapy pokrytí
operátora.

Obraťte se na operátora.

Obraťte se na operátora.

Nová sít není autorizována. Ověřte si nejnovější
omezení. Obraťte se na operátora nebo vynulujte
limit prostřednictvím kódu PIN 2.
Přidržte tlačítko Zapnuto/vypnuto alespoň
na dvě sekundy 
Nabijte baterii. Na displeji zkontrolujte
ukazatel dobíjení. 
Vyčistěte kontakty.
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HLÁŠENÍ

Chyba při
dobíjení

Telefon ztrácí
síť

Číslo není
povolené

MOŽNÉ PŘÍČINY

Baterie je zcela vybitá

Teplota mimo provozní rozsah

Problém v kontaktech

V síti není napětí

Vadná nabíječka 

Nesprávný typ nabíječky

Vadná baterie

Signál je příliš slabý

Je zapnuta možnost Pevná volba čísla

MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU 

Nabijte baterii.
Přesvědčete se, zda je správná okolní
teplota, chvilku počkejte a baterii znovu
dobijte..
Zkontrolujte zdroj elektrické energie a
připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty
baterie a podle potřeby je vyčistěte.
Zapojte nabíječku do jiné zásuvky nebo
zkontrolujte, zda je síť pod napětím.
Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
Používejte pouze originální příslušenství
značky LG.
Vyměňte baterii.

Automaticky se připojte na jiného
operátora.

Zkontrolujte si nastavení
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Technické údaje
Všeobecné
Název výrobku : KE850
Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Okolní teploty
Max : +55 °C (vybíjení)

+45 °C (nabíjení)
Min : -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti
a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání

uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které
mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či

servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru
mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv

z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“






