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PRO VA©I BEZPEÈNOST
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Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom 
nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této
pøíruèce.

Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno ne
je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Za jízdy nedr¾te telefon v ruce.

INTERFERENCE
Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nep
ovlivòují jeho funkci.

BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE
Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù 
zaøízení telefon v¾dy vypnìte.

V LETADLE TELEFON V®DY VYPNÌTE
Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference.

VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA
Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonný
hmot a jiných hoølavin.

V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE
Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøísl
pravidla a naøízení.
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TELEFON POU®ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény.

rvis.

ilní 

 v 

i sítì. 
onèení 

i sítì. 
onèení 
ìte 
.
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KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný se

PØÍSLU©ENSTVÍ A BATERIE
Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatib
produkty.

ODOLNOST PROTI VODÌ
Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí.

ZÁLO®NÍ KOPIE
Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data.

PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace
u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bam
Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte . Pro uk
hovoru stisknìte . Pro pøijmutí hovoru stisknìte .

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bam
Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka  (napøíklad pro uk
hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání a stiskn

. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni
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■ Sí»ové slu¾by
Bezdrátový telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a 

osti a o 

ré si 
tì 
 

rétních 

mí být 

obcem 
k, 

nìte za 
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GSM 1800.

Provoz ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾iteln
pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì.

Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, kte
uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sí
vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj
informace o jejich pou¾ívání.

Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konk
jazykù nebo slu¾by.

■ Pøíslu¹enství
Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj s
pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8 a LCH-9.

Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výr
telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záru
vztahujících se na telefon a mù¾e být i nebezpeèné.

Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce.

Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáh
konektor, ne za kabel.
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Obecné informace
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na PIN 
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■ ©títky v prodejním balení
©títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podpo
zákazníka. Ulo¾te ¹títky na bezpeèném místì.

©títek  nalepte do karty Club Nokia Invitation Card, dodané v prodejním 

©títek  nalepte na záruèní list.

■ Pøístupové kódy
• Bezpeènostní kód: Tento kód, který je dodán s telefonem, chrání telefon

neoprávnìným pou¾itím. Pøednastavený kód je 12345.

Informace o jeho funkci naleznete v kapitole Nastavení zabezpeèení (Me
7) na stranì 44.

• PIN kód:  Tento kód, který je dodán se SIM kartou, chrání kartu pøed 
neoprávnìným pou¾itím. 

Aby byl kód vy¾adován po ka¾dém zapnutí telefonu, zapnìte Po¾adavek 
kód v menu Nastavení zabezpeèení (viz Nastavení zabezpeèení (Menu 4-
stranì 44).

Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, SIM karta bude blokována.
odblokování SIM karty musíte zadat kód PUK a nastavit nový kód PIN.
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• Kód PIN2: tento kód je dodán s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pro 
pøístup k nìkterým slu¾bám, napøíklad poèítadlùm cen hovorù. Zadáte-li 

ován a 

eèení 
ìlenì 

odány 
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nesprávný kód PIN2 tøikrát za sebou, na displeji se zobrazí Kód PIN2 blok
budete po¾ádáni o zadání kódu PUK2.

Bezpeènostní kód, PIN kód a PIN2 kód zmìòte v dílèím menu Zmìna 
pøístupových kódù v menu Nastavení zabezpeèení (viz Nastavení zabezp
(Menu 4-7) na stranì 44). Nové kódy uchovejte v tajnosti a ulo¾te je odd
od telefonu.

• Kódy PUK a PUK2:  Tyto kódy mohou být dodány se SIM kartou. Pokud d
nejsou, kontaktujte místního operátora sítì.
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1. Zaèínáme

ej od 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Instalace SIM karty
• Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí.

• SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo 
ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì.

• Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý. Odpojte j
nabíjeèky a poté vyjmìte baterii.

1. Stisknìte pojistku zadního krytu (1), odshora odklopte 
zadní kryt (2) a demontujte jej.

2. Zdvihnutím vyjmìte baterii (3). Otoèením otevøete 
dr¾ák SIM karty (4).

3. Opatrnì zasuòte SIM kartu do slotu SIM karty (5). 
Ovìøte, ¾e pozlacené konektory na kartì smìøují dolù a 
zkosený roh je vpravo. Otoèením dr¾áku SIM karty 
zajistìte SIM kartu na místì (6).
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4.  Vyrovnejte pozlacené konektory na baterii s 
odpovídajícími konektory telefonu a tlaète na protìj¹í 

, 

jte 
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konec baterie, dokud nedosedne na místo (7).

5.  Vyrovnejte spodní konec krytu se spodní hranou 
telefonu a stisknìte vr¹ek zadního krytu, aby dosedl 
na místo (8).

■ Nabíjení baterie
Nenabíjejte baterii, pokud nejsou nainstalovány oba kryty. 

1. Pøipojte konektor nabíjeèky do konektoru v 
základnì telefonu.

2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. 
Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se 
zaène pohybovat.

• Nabíjení baterie BLD-3 nabíjeèkou ACP-7 
trvá pøibli¾nì 3 hodiny a 30 minut.

• Je-li na displeji zobrazen text Nenabíjím, chvilku poèkejte, odpojte 
nabíjeèku a znovu ji pøipojte. Dochází-li opakovanì k selhání nabíjení
kontaktujte svého prodejce.

3. Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru nabití baterie. Odpo
nabíjeèku od telefonu a od zásuvky.



14

■ Zapnutí a vypnutí
Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù 

ích na 
ontakt 
ro 
-li se 

antény 
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zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Podr¾te stisknuté tlaèítko .

TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: 

Telefon má vestavìnou anténu. Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujíc
bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antén, je-li pøístroj zapnutý. K
s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude p
provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete
pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon 
a doba provozu Va¹eho telefonu.

■ Displej a pohotovostní re¾im
Ní¾e uvedené indikátory jsou zobrazeny v pøípadì, ¾e 
je telefon pøipraven k pou¾ití a u¾ivatelem nebyly na 
displeji zadány ¾ádné znaky. Tento stav se nazývá 
’pohotovostní re¾im’. 

1. Indikuje pou¾ívanou celulární sí». Mù¾e to být 
název nebo logo operátora.
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2. Pøedstavuje intenzitu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte.

3. Indikuje úroveò nabití baterie.

bíjeèky 
nými.
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4. Zobrazuje aktuální funkci výbìrových tlaèítek.

■ Výmìna krytù
Ne¾ zaènete vymìòovat nìkterý z krytù, v¾dy vypnìte telefon a odpojte telefon od na
nebo jiného zaøízení. Telefon ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalova

1.  Stisknìte pojistku zadního krytu (1), odshora odklopte zadní 
kryt (2) a demontujte jej.

2. Opatrnì vyjmìte pøední kryt spolu s deskou s tlaèítky (3).
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3. Vlo¾te desku s tlaèítky do nového krytu (4).
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Vyrovnejte vrchol pøedního krytu s vrcholem telefonu a 
stisknìte pøední kryt, aby dosedl na místo (5).

5. Vyrovnejte spodní konec krytu se spodní hranou telefonu a 
stisknìte vr¹ek zadního krytu, aby dosedl na místo (6).
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■ Vlo¾ení fotografie do zadního krytu
Do zadního krytu mù¾ete vlo¾it fotografii o velikosti a¾ 40 mm x 28,5 mm. Podle 

 15.
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vý¹e uvedeného postupu demontujte zadní kryt, viz Výmìna krytù na stranì

1. Opatrnì zdvihnìte pry¾ový dr¾ák fotografie 
v zadním krytu (1).

2. Vlo¾te fotografii tak, aby obrázek smìøoval 
k prùhlednému okénku krytu (2).

3. Zajistìte pry¾ový dr¾ák fotografie na místo (3).
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2. Funkce volání

o¾te 

by 
bo 

.

 a 

ám do 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Volání
1. Zadejte telefonní èíslo, vèetnì pøedèíslí. 

Volání do zahranièí: dvojím stisknutím tlaèítka  zadejte znak "+", vl
mezinárodní pøedèíslí a pøedèíslí (podle potøeby vyma¾te první nulu).

Stisknutím Smazat mù¾ete vymazat znak nalevo od kurzoru; podle potøe
mù¾ete kurzorem pohybovat na po¾adované místo stisknutím  ne

.

2. Stisknutím  telefonní èíslo vytoèíte. Stisknutím  zvy¹ujete a 
stisknutím  sni¾ujete hlasitost ve sluchátku.

3. Stisknutím  ukonèíte hovor (nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru)

Volání s pomocí telefonního seznamu
V pohotovostním re¾imu vyhledejte po¾adované jméno pomocí tlaèítek 

.

Stisknutím  telefonní èíslo vytoèíte.

Konferenèní hovor
Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje vstoupit a¾ ètyøem osob
spoleèného hovoru.



19

1. Zavolejte prvnímu úèastníkovi. Zadejte tel. èíslo nebo jej vyhledejte v 
telefonním seznamu a stisknìte Volat. 

 

 
nebo 

 a¾ 

 

é 
u 
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2. Pro zavolání novému úèastníkovi stisknìte Volby a zvolte Nový hovor.

3. Po pøijmutí nového hovoru jej pøidejte do konference stisknutím Volby a
zvolením Konference.

4. Pro pøidání dal¹ího nového úèastníka opakujte kroky 1 a¾ 3.

5. Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte .

Opakované volání
Postup opakovaného volání posledních 10 tel. èísel, která jste volali nebo se
pokou¹eli volat: v pohotovostním re¾imu stisknìte , tlaèítkem  

 vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte .

Zrychlená volba
Stisknìte Jména a zvolte Zrychl. volby. Vyberte po¾adovanou klávesu (

) a stisknìte Pøiøadit. Vyberte po¾adované jméno a stisknìte Zvolit.
Po pøiøazení tel. èísla k tlaèítku zrychlené volby jej mù¾ete zrychlenì vytoèit
následujícími zpùsoby:

• Stisknìte odpovídající tlaèítko a poté , nebo

• Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba, podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlen
volby, dokud se nezaène vytáèet pøiøazené tel. èíslo (viz Nastavení hovor
(Menu 4-2) na stranì 40).
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■ Pøijmutí hovoru
V pohotovostním re¾imu stisknìte . Stisknutím  ukonèíte hovor nebo 

 
nku, 
nì tel. 
7.

ní 

. 
 Nový 
 a 

u a 
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odmítnete pøíchozí hovor.  

■ Poslech hlasových zpráv
Hlasová schránka je sí»ová slu¾ba. Podrobnìj¹í informace a tel. èíslo hlasové
schránky získáte u poskytovatele slu¾by. Chcete-li volat Va¹i hlasovou schrá
podr¾te v pohotovostním re¾imu stisknuté tlaèítko . Informace o zmì
èísla hlasové schránky, viz Èíslo hlasové schránky (Menu 01-12) na stranì 3

Informace o pøesmìrování hovorù do Va¹í hlasové schránky, viz "Pøesmìrová
hovorù" na stranì 40. 

■ Funkce pøi volání
V prùbìhu hovoru stisknìte Volby. Zobrazí se nìkteré z následujících funkcí
Mnoho z nich jsou sí»ové slu¾by. Ticho nebo Nahlas, Pøidr¾et nebo Pøijmout,
hovor, Pøijmout, Odmítnout, Ukonèit v¹e, Tel. seznam, Poslat DTMF, Vymìnit
Menu.

■ Zamknutí klávesnice
Zámek klávesnice zabraòuje nechtìnému stisknutí tlaèítek telefonu.

Zamknutí a odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte Men
poté rychle .
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Mù¾ete rovnì¾ nastavit, aby se klávesnice zamkla automaticky po urèité prodlevì. 
Viz Nastavení zámku kláves (Menu 4-5) na stranì 43. Je-li klávesnice zamknuta, 

olání 
2 nebo 
te 
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zobrazí se na displeji symbol .

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt v
na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 11
jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknì

. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic.
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3. Psaní textu
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Text mù¾ete zadávat dvìma rùznými zpùsoby, buï tradièní metodou indiko
ikonou  nebo metodou prediktivního psaní textu indikovanou ikonou 

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu
Pøi psaní textu stisknìte Volby a zvolte Slovník.

• Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu
slovníkù. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jaz
uvedené v seznamu.

• Pro pøepnutí zpìt na re¾im tradièního zadávání textu zvolte Slovník vyp..

Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání 
stisknìte pøi psaní textu dvakrát tlaèítko  nebo podr¾te stisknu
tlaèítko Volby.

■ Pou¾ití prediktivního vkládání textu
Prediktivní metoda usnadòuje psaní textu.

Tato metoda je zalo¾ena na spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého r
mù¾ete pøidávat nová slova.

1. Po¾adované slovo zadejte tak, ¾e pro ka¾dé písmeno stisknete ka¾dé tlaè
pouze jednou. Zobrazené slovo se zmìní po ka¾dém stisknutí tlaèítka. 
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Napøíklad pro napsání slova ‘Nokia’ pøi zapnutém anglickém slovníku stisknìte 
, , , , . 

ní 

ko 

ítko 

 

ko 

 
èíslice.

lovo.

. Pro 
ejte 
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• Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stisknìte Smazat. Pro vymazá
displeje podr¾te toto tlaèítko stisknuté.

• Chcete-li pøepínat mezi psaním malých a velkých písmen nebo mezi 
tradièní a prediktivní metodou psaní textu, tisknìte opakovanì tlaèít

 a sledujte indikátor v horní èásti displeje. 

• Pro pøepínání mezi re¾imy psaní èíslic a písmen podr¾te stisknuté tlaè
.

• Interpunkèní znaménka se zobrazují po opakovaném tisknutí tlaèítka
.

• Chcete-li zobrazit seznam speciálních znakù, podr¾te stisknuté tlaèít
, vyberte po¾adovaný znak a stisknìte Pou¾ít.

• Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Pro
vlo¾ení nìkolika èíslic podr¾te stisknuté tlaèítko  a poté zadejte 

2. Je-li zobrazeno po¾adované slovo, stisknìte  a zaènìte psát dal¹í s

• Chcete-li slovo zmìnit, tisknìte opakovanì tlaèítko , dokud se 
nezobrazí po¾adované slovo. 

• Je-li za slovem zobrazen znak "?", není po¾adované slovo ve slovníku
pøidání slova do slovníku stisknìte Kontrola, tradièním zpùsobem zad
slovo a stisknìte OK.
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Psaní slo¾ených slov
Zadejte první polovinu slova, stisknìte  a poté zadejte druhou polovinu.

 

nak a 

ispleje 

ezi 

zí, 
) a 
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■ Pou¾ití tradièní metody zadávání textu
Opakovanì tisknìte tlaèítko s po¾adovaným znakem, dokud se nezobrazí na
displeji.

Pro upravení textu pou¾ijte následující funkce:

• Mezeru vlo¾íte stisknutím .

• Pro vlo¾ení interpunkèního znaménka nebo speciálního znaku tisknìte 
opakovanì tlaèítko  nebo stisknìte , vyhledejte po¾adovaný z
stisknìte Pou¾ít.

• Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava stisknìte  nebo .

• Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stisknìte Smazat. Pro vymazání d
podr¾te toto tlaèítko stisknuté.

• Pro pøepínání mezi psaním malých a velkých znakù stisknìte .

• Pro vlo¾ení èíslice podr¾te stisknuté odpovídající tlaèítko. Pro pøepínání m
re¾imy psaní èíslic a písmen podr¾te stisknuté tlaèítko .

• Chcete-li napsat dal¹í písmeno, které je na stejném tlaèítku jako pøedcho
stisknìte  nebo  (nebo poèkejte, dokud se nezobrazí kurzor
zadejte dal¹í písmeno.
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4. Telefonní seznam (Jména)
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Jména nebo tel. èísla mù¾ete ulo¾it buï do pamìti telefonu (interní telefon
seznam) nebo do pamìti SIM karty (telefonní seznam SIM karty). Do interní
telefonního seznamu je mo¾né ulo¾it a¾ 100 jmen.

V pohotovostním re¾imu otevøete telefonní seznam stisknutím Jména. V prù
hovoru mù¾ete telefonní seznam otevøít stisknutím Volby a zvolením Tel. se

■ Vyhledání jména v telefonním seznamu
V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Hledat. Zadejte první zna
hledaného jména a stisknìte Hledat. Pomocí tlaèítek  nebo  
pøejdìte k po¾adovanému jménu.

Je-li tel. èíslo nebo jméno ulo¾eno v pamìti SIM karty, bude v pravém horním
displeje zobrazena ikona ; je-li ulo¾eno v interní pamìti telefonu, bude
zobrazena ikona .

RYCHLÉ HLEDÁNÍ: V pohotovostním re¾imu stisknìte  nebo
 a zadejte první znak jména. Pomocí tlaèítek  nebo 

pøejdìte k po¾adovanému jménu.

Mù¾ete rovnì¾ pou¾ít následující volby:

• Èísla slu¾eb pro volání èísel slu¾eb Va¹eho provozovatele slu¾eb, pokud j
ulo¾eny na SIM kartì (sí»ová slu¾ba).
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• Èísla informací pro volání informaèních èísel Va¹eho provozovatele slu¾eb, 
pokud jsou ulo¾eny na SIM kartì (sí»ová slu¾ba).

azat 

IM 
dnou.

 
 nebo 
ípadì, 

ti 
aticky 

. 

ìní, 
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• Pøidat jméno pro ulo¾ení jmen a tel. èísel do telefonního seznamu. 

• Smazat pro vymazání jmen a tel. èísel z telefonního seznamu. Mù¾ete m
buï postupnì nebo v¹echna najednou. 

• Kopírovat pro zkopírování jmen a tel. èísel z pamìti telefonu do pamìti S
karty nebo obrácenì. Kopírovat mù¾ete buï postupnì nebo v¹echna naje

• Pøiøadit tón pro nastavení telefonu, aby vyzvánìl konkrétním vyzvánìcím
tónem pøi pøíchozím hovoru z urèitého telefonního èísla. Vyberte tel. èíslo
jméno a stisknìte Pøiøadit. Upozoròujeme, ¾e tato funkce pracuje jen v pø
¾e sí» i telefon identifikují volajícího. 

■ Nastavení telefonního seznamu
V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména a zvolte Nastavení. Poté zvolte:

• Pou¾ívaná pamì»: pro zvolení, zda jsou jména a tel. èísla ulo¾ena v pamì
Telefon nebo SIM karta. Upozoròujeme, ¾e po zmìnì SIM karty je autom
zvolena pamì» SIM karta.

• Ukázat tel seznam: pro zvolení zpùsobu zobrazení jmen a tel. èísel. Buï 
Seznam jmen (tøi jména najednou) nebo Jméno a èíslo (jedno jméno s tel
èíslem) nebo Velké písmo (pouze jedno jméno).

• Stav pamìti: pro kontrolu poètu ji¾ ulo¾ených jmen a tel. èísel a pro zji¹t
kolik jich je je¹tì mo¾né do obou telefonních seznamù ulo¾it.
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5. Funkce menu
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Klíèové funkce v menu mù¾ete pou¾ívat následujícími zpùsoby:

Procházením

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu.

2. Tlaèítkem  nebo  vyhledejte po¾adované hlavní menu a sti
Zvolit. Stisknutím Odejít opustíte hlavní menu.

3. Pokud menu obsahuje dílèí menu, vyhledejte po¾adované a stisknìte Zvo
Stisknutím Zpìt opustíte dílèí menu.

Nechcete-li ulo¾it zmìny provedené v nastavení menu, stisknìte  n
podr¾te stisknuté tlaèítko Zpìt.

Pomocí èísla menu
Menu, dílèí menu a volby nastavení jsou èíslovány. Tato èísla je mo¾né vyu¾
otevøení dané polo¾ky.

V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a poté rychle, do tøí sekund, zadejt
menu, které chcete otevøít. Stejnì postupujte i pro dílèí menu.

Chcete-li napøíklad aktivovat Slu¾ba hovor na lince, stisknìte Menu,  
Nastavení),  (pro Nastavení hovoru),  pro Slu¾ba hovor na lince

 (pro Aktivovat).

Upozoròujeme, ¾e èíslo menu Zprávy je 01.
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■ Seznam funkcí menu
1. Zprávy
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

1. Psát zprávy
2. Pøijaté
3. Odeslané
4. Chat
5. Obrázkové zprávy
6. Rozdìlovníky
7. ©ablony
8. Smajlíci
9. Smazat zprávy
10.Nastavení zpráv
11. Informaèní slu¾ba
12. Èíslo hlasové schránky1

13. Editor pøíkazù slu¾by 
2. Výpis volání

1. Nepøijaté hovory
2. Pøijaté hovory
3. Volaná èísla
4. Smazat seznamy posled. hovorù
5. Délka hovorù

1. Nemusí být zobrazeno, pokud bylo èíslo hlasové schránky ulo¾eno do SIM karty Va¹ím 
operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾by.
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6. Ceny hovoru
7. Nastavení ceny hovoru
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8. Pøedplacený kredit
3. Profily

1. Normální
2. Potichu
3. Diskrétnì
4. Hlasitì
5. Mùj styl
6. (prázdný)

4. Nastavení
1. Nastavení tónù
2. Nastavení hovoru
3. Nastavení telefonu
4. Nastavení èasu a data
5. Nastavení zámku kláves
6. Nastavení pøíslu¹enství
7. Nastavení zabezpeèení
8. Obnovit standardní nastavení

5. Budík
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6. Upomínky
1. Pøidat novou
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2. Ukázat v¹e
3. Smazat

7. Hry

8. Dal¹í funkce
1. Kalkulaèka
2. Stopky
3. Odpoèítávací mìøíè
4. Obrázkový editor
5. Skladatel

9. Slu¾by SIM 1

1. Dostupnost, názvy a obsah menu závisí na pou¾ité SIM kartì.
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■ Zprávy (Menu 01)
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Psát zprávy (Menu 01-1)
Mù¾ete psát a odesílat vícedílné textové zprávy (sí»ová slu¾ba). Fakturovaná
závisí na poètu normálních zpráv, které jsou potøeba pro odeslání vícedílné z
Pou¾ijete-li speciální (Unicode) znaky, mù¾e být zpráva odeslána ve více èás
ne¾ by jinak bylo nutné. Upozoròujeme, ¾e prediktivní metoda psaní textu m
pou¾ívat znaky Unicode. 

Pro odeslání zprávy musí být v telefonu ulo¾eno tel. èíslo støediska zpráv. Vi
Nastavení zpráv (Menu 01-10) na stranì 36.

1. Napi¹te zprávu. Poèet znakù, které je do zprávy je¹tì mo¾né napsat, je 
zobrazen v pravém horním rohu displeje.

2. Po dokonèení zprávy stisknìte Volby, zvolte Poslat, zadejte tel. èíslo pøíje
stisknìte OK. 

Chcete-li poslat zprávu více pøíjemcùm, zvolte Volby odeslání a Více pøíje
vyhledejte prvního pøíjemce a stisknìte OK. Toto opakujte pro v¹echny 
pøíjemce a na závìr stisknìte Hotovo.

Chcete-li odeslat zprávu na èísla uvedená v seznamu pøíjemcù, zvolte Vo
odeslání a Poslat dle sezn.. Informace o definování a upravení seznamu 
pøíjemcù, viz Rozdìlovníky (Menu 01-6) na stranì 34.

Zde jsou dal¹í dostupné volby: Pou¾ít ¹ablonu, Vlo¾it smajlík, Slovník, Pro
posílání (viz Nastavení zpráv (Menu 01-10) na stranì 36), Ulo¾it a Smaz
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Poznámka: Pøi odeslání zpráv pøes sí»ové støedisko zpráv se na displeji telefonu 
mohou zobrazit slova "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla 

 

 poèet 

razit, 

: 
l, 

avit, 
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odeslána telefonem na èíslo støediska zpráv, naprogramované v telefonu. 
Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í
informace o SMS slu¾bách získáte u operátora sítì.

Ètení textové zprávy (Pøijaté: Menu 01-2)
Po pøijmutí textových zpráv je v pohotovostním re¾imu na displeji zobrazen
nových zpráv spolu s ikonou .

1. Stisknutím Èíst zobrazíte zprávy okam¾itì.

Pro pozdìj¹í zobrazení zpráv stisknìte Odejít. A¾ budete chtít zprávy zob
vyhledejte menu Pøijaté (Menu 01-2).

2. Pro listování zprávou pou¾ijte tlaèítka pro procházení.

3. Pøi ètení zprávy mù¾ete stisknout Volby. Zobrazí se následující mo¾nosti
Smazat, Odpovìdìt, Chat, Upravit, Pou¾ít èíslo, Jako upomínka, Poslat dá
Detaily.

Zobrazení ulo¾ené zprávy (Odeslané: Menu 01-3)
V menu Odeslané mù¾ete zobrazit zprávy ulo¾ené v menu Psát zprávy 
(Menu 01-1). Po stisknutí Volby se zobrazí následující polo¾ky: Smazat, Upr
Pou¾ít èíslo, Jako upomínka, Poslat dál.
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Chat (Menu 01-4)
V této funkci mù¾ete konverzovat s okolím prostøednictvím textových zpráv. Chat 
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zahájíte stisknutím Menu, a poté zvolte Zprávy a Chat. Nebo pøi ètení pøijat
textové zprávy zvolte Volby a Chat. 

1. Zadejte tel. èíslo druhé osoby nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a
stisknìte OK.

2. Zadejte svou pøezdívku pro chat a stisknìte Zpìt.

3. Napi¹te svou zprávu, stisknìte Volby a zvolte Poslat. 

4. Odpovìï od druhé osoby se zobrazí nad Va¹í zprávou. Pro odpovìï na zp
stisknìte OK a opakujte krok 3 (viz vý¹e). 

Pøi psaní zprávy mù¾ete stisknout Volby, zvolit Jméno pro chat a upravit
pøezdívku.

Obrázkové zprávy (Menu 01-5)
Mù¾ete pøijímat a odesílat zprávy, které obsahují obrázky (sí»ová slu¾ba). 
Uvìdomte si, ¾e:

Ka¾dá obrázková zpráva je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. To znamen
odeslání jedné obrázkové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ jedné textové zprávy.

Proto¾e obrázky jsou ulo¾eny v telefonu, nemù¾ete je zobrazit, pokud pou¾i
SIM kartu v jiném telefonu.

Poznámka: Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporován
operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obráz
zprávy mohou pouze telefony, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv.
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Po obdr¾ení obrázkové zprávy
Pro okam¾ité zobrazení zprávy stisknìte Ukázat. Zprávu mù¾ete ulo¾it do slo¾ky 
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stisknutím Ulo¾it nebo ji vymazat stisknutím Zpìt a Odejít.

Volby pro obrázkové zprávy
Zvolte obrázkovou zprávu a stisknìte Ukázat. Stisknìte Volby a zvolte Posla
pro její odeslání bez úpravy, Upravit obr. pro upravení obrázku (viz Obrázkov
editor (Menu 8-4) na stranì 50), Upravit text pro upravení textu pøed odeslá
nebo Náhled pro zobrazení celé hotové zprávy.

Rozdìlovníky (Menu 01-6)
Potøebujete-li èasto odesílat zprávy urèité skupinì pøíjemcù, mù¾ete defino
seznam pøíjemcù a pou¾ít jej pøi odesílání zprávy. Mù¾ete definovat a¾ 6 sez
pøièem¾ ka¾dý mù¾e obsahovat a¾ 10 pøíjemcù. Telefon odesílá textové zprá
ka¾dému pøíjemci samostatnì.

Pro zobrazení a upravení seznamù pøíjemcù stisknìte Menu a zvolte Zprávy
Rozdìlovníky.

Nepodaøí-li se poslat zprávu nìkterému z pøíjemcù, zobrazí se protokol s vyp
poètu nezdaøených odeslání a dále uskuteènìná odeslání a nenalezená jmén
Jednotlivé kategorie mù¾ete zvolit stisknutím Zvolit.
• Jména ve skupinì nenalezených jmen jsou jména v seznamu pøíjemcù, kt

byla odstranìna z telefonního seznamu. Ze seznamu je mù¾ete odstranit
stisknutím Odstraò.
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• Znovu poslat pro odeslání zprávy pøíjemcùm, ke kterým se pøedtím odeslání 
nezdaøilo.
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• Ukázat pro zobrazení seznamu pøíjemcù, ke kterým se odeslání nezdaøilo

©ablony (Menu 01-7)
Mù¾ete zobrazit nebo upravit pøednastavené zprávy (’¹ablony’), které je mo¾
pou¾ít pøi psaní zprávy. 

Smajlíci (Menu 01-8)
Mù¾ete upravit nebo ukládat smajlíky, napøíklad ":-)", a pou¾ít je pøi vytváøe
zprávy.

Smazat zprávy (Menu 01-9)
Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Smazat zprávy. 

Pro vymazání v¹ech pøeètených zpráv ve slo¾ce vyhledejte po¾adovanou slo
stisknìte OK. Po zobrazení textu Smazat v¹echny pøeètené zprávy ve slo¾ce?
stisknìte OK. 

Pro vymazání v¹ech pøeètených zpráv ve v¹ech slo¾kách vyhledejte polo¾ku 
pøeètené a stisknìte OK. Po zobrazení textu Smazat pøeètené zprávy ve v¹ec
slo¾kách? stisknìte OK. 
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Nastavení zpráv (Menu 01-10)
Telefon nabízí dva základní typy nastavení zpráv: nastavení specifické pro ka¾dou 
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skupinu nastavení, tzv. "profil", a nastavení bì¾ná pro v¹echny textové zprá

Profil 1 (Menu 01-10-1) 1
Profil je soubor nastavení potøebných pro odeslání textových a obrázkových

Ka¾dý profil obsahuje následující nastavení: Èíslo støediska zpráv, Zprávy od
jako, Platnost zprávy a Pøejmenovat profil posílání. K odesílání textových a 
obrázkových zpráv musí být zadáno èíslo støediska zpráv. Toto èíslo mù¾ete 
u Va¹eho operátora.

Bì¾né (Menu 01-10-2) 2
Nastavení v tomto dílèím menu je pou¾ito pro v¹echny odesílané textové zp
bez ohledu na zvolený profil. Zde jsou dostupná nastavení: Výpisy doruèený
zpráv, Odpovìï pøes toté¾ støedisko a Podpora znakù.

Chcete-li definovat zpùsob, jakým telefon pracuje se znaky Unicode v texto
zprávách, zvolte Podpora znakù. 3

Pokud zvolíte Úplná, telefon ode¹le v¹echny Unicode znaky obsa¾ené v text
zprávì, jako napøíklad Á, á, È, è, Ï, ï, Ì, ì, Í, í, Ò, ò, Ó, ó, Ø, ø, ©, ¹, «, », Ú, ú, Ù, 
®, ¾ a znaky Cyrilice, do kompatibilního telefonu tak, jak jsou zadány (pokud
podporuje sí»).

1. Celkový poèet profilù závisí na poètu nabízeném Va¹í SIM kartou.
2. Èíslo tohoto menu závisí na poètu dostupných profilù. V této pøíruèce pøedpokládáme, ¾e j

dostupný pouze jeden profil.
3. Dostupnost tohoto menu se li¹í v závislosti na podpoøe ze strany provozovatele slu¾by.
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Pokud zvolíte Základní, telefon se pokusí konvertovat Unicode znaky na 
odpovídající ne-Unicode znaky, napøíklad ’ò’ na ’n’, a konvertuje malé znaky øecké 
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abecedy na velké znaky. Pokud odpovídající ne-Unicode znaky neexistují, bu
znaky odeslány jako znaky Unicode.

Informaèní slu¾ba (Menu 01-11)
Pomocí této sí»ové slu¾by mù¾ete pøijímat ze sítì zprávy s rùznými tématy 
(napøíklad o dopravní situaci). Podrobnìj¹í informace získáte u poskytovatel
slu¾by.

Èíslo hlasové schránky (Menu 01-12)
Zde mù¾ete ulo¾it a zmìnit tel. èíslo Va¹í hlasové schránky (sí»ová slu¾ba). 

Editor pøíkazù slu¾by (Menu 01-13)
Mù¾ete odeslat zprávu s po¾adavkem Va¹emu provozovateli slu¾eb. Zadejte
po¾adované znaky. Pro pøepínání mezi psaním èísel a písmen podr¾te stiskn
tlaèítko . Stisknutím Poslat po¾adavek ode¹lete.

■ Výpis volání (Menu 2)
Telefon registruje tel. èísla nepøijatých, pøijatých a volaných 
èísel a pøibli¾nou délku a cenu Va¹ich hovorù. Mù¾ete rovnì¾ 
zobrazit a upravit nastavení pøedplacené SIM karty (sí»ové slu¾by).

Telefon registruje nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e je zapnut, n
se v oblasti pokryté slu¾bami sítì a sí» tyto funkce podporuje.
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Seznamy posledních hovorù
Stisknete-li Volby v menu Nepøijaté hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla, 
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mù¾ete zobrazit èas volání, upravit, zobrazit nebo volat rozpoznané tel. èísl
pøidat jej do telefonního seznamu nebo jej vymazat ze seznamu. Mù¾ete rov
odeslat textovou zprávu (Poslat zprávu).

Èítaèe a mìøièe volání
Poznámka: Skuteèná èástka, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ovýc
slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, poplatc

• Délka hovorù: Zobrazí pøibli¾nou dobu trvání pøíchozích a odchozích hov
Tyto mìøièe mù¾ete vynulovat zvolením Vynulovat mìøièe (Menu 2-5-5)

• Ceny hovoru: Zobrazí pøibli¾nou cenu Va¹eho posledního nebo v¹ech hov
v jednotkách specifikovaných v menu Ukázat ceny v (Menu 2-7-2). 

• Nastavení ceny hovoru: Pomocí menu Limit ceny hovoru mù¾ete omezit 
volání na po¾adovanou hodnotu vyjádøenou v jednotkách nebo mìnì (sí
slu¾ba). V menu Ukázat ceny v mù¾ete zvolit jednotky, ve kterých bude te
zobrazovat zbývající dobu hovoru (ceny jednotek získáte od provozovate
slu¾by).

• Pøedplacený kredit: Pøi pou¾ívání pøedplacené SIM karty mù¾ete hovory 
provádìt pouze v pøípadì, ¾e je na SIM kartì dostateèný poèet kreditních
jednotek (sí»ová slu¾ba). Dostupné volby: Údaje o kreditu na displeji 
(v pohotovostním re¾imu zobrazuje nebo nezobrazuje zbývající jednotky
kreditu), Kredit je dostupný (poèet zbývajících jednotek), Poslední volání 
Stav dobíjení.
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Poznámka: Je-li limit jednotek nebo mìny vyèerpán, mù¾e být mo¾né provádìt 
pouze hovory na èísla tísòových volání pøedprogramovaná v telefonu (napø. 112 
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bìhu 
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nebo jiné oficiální èíslo).

■ Profily (Menu 3)
Tóny telefonu mù¾ete uzpùsobit pro rùzné události nebo 
prostøedí. Nejprve upravte skupiny nastavení, tzv. profily, podle 
Va¹eho po¾adavku a poté ji¾ jen musíte aktivovat profil pro pou¾ití. 

Aktivace profilu a zmìna jeho nastavení

V menu Profily vyberte profil a zvolte Aktivovat.

Chcete-li zmìnit nastavení vybraného profilu, zvolte Pøizpùsobit. Zvolte: 
Vyzvánìcí tón, Hlasitost vyzvánìní, Ohlá¹ení pøíchozího hovoru, Tón ohlá¹en
zprávy, Tóny kláves, Tóny výstrahy, Vibrace, Ohlá¹ení rytm. osvìtlením, Spoø
displeje nebo Pøejmenovat (není k dispozici v profilu Normální). Vyberte 
po¾adovanou volbu a stisknìte OK.

Nastavení aktivního profilu mù¾ete zmìnit rovnì¾ v menu Nastavení tónù 
(Menu 4-1), viz strana 40.

Tip: Rychlé aktivování profilu v pohotovostním re¾imu nebo v prù
hovoru: Stisknìte rychle tlaèítko , vyhledejte po¾adovaný profil a
stisknìte OK.
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■ Nastavení (Menu 4)
V tomto menu mù¾ete upravit rùzná nastavení telefonu. 
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Mù¾ete rovnì¾ obnovit nìkterá nastavení telefonu na pùvodní 
hodnoty zvolením Obnovit standardní nastavení.

Nastavení tónù (Menu 4-1)
V nastavení zvoleného profilu mù¾ete zmìnit: Vyzvánìcí tón,Hlasitost 
vyzvánìní,Ohlá¹ení pøíchozího hovoru,Tón ohlá¹ení zprávy,Tóny kláves,Tóny
výstrahy,Vibrace, Ohlá¹ení rytm. osvìtlením a Spoøiè displeje.

• Tón ohlá¹ení zprávy: nastavuje tón, který usly¹íte po pøijmutí textové zpr

Tip: Pokud zvolíte Vyzvánìcí tón, mù¾ete zvolit vyzvánìcí tón jak
oznamující pøijatou zprávu.

• Ohlá¹ení rytm. osvìtlením: nastavuje blikání osvìtlení telefonu do rytmu
oznamujícího pøijmutí zprávy SMS nebo tónu oznamujícího pøíchozí hov

Nastavení hovoru (Menu 4-2)
• Pøesmìrování Pro pøesmìrování pøíchozích hovorù do Va¹í hlasové schrá

nebo na jiné telefonní èíslo (sí»ová slu¾ba).

Zvolte po¾adovanou volbu pøesmìrování, napøíklad Pøesmìrovat, je-li obs
pro pøesmìrování hovorù, jestli¾e ji¾ provádíte jiný hovor nebo kdy¾ pøích
hovor odmítnete. 
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V jednu chvíli mù¾e být aktivních nìkolik voleb pøesmìrování. Je-li aktivována 
volba Pøesmìrovat v¹echny hovory, je na displeji v pohotovostním re¾imu 

jte 

 

 

ícím 
hovor 
í 

ebo 
ude 

t 
M 

d v¹ak 
u, 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

zobrazena ikona .

Zapnìte (Aktivovat)  nebo vypnìte (Zru¹it) po¾adovanou volbu, zkontrolu
stav volby pomocí menu Ovìøit stav, nebo urèete prodlevu pro urèitá 
pøesmìrování v menu Zvolit prodlevu (není k dispozici pro v¹echny druhy
pøesmìrování).

• Automatická volba: Pro nastavení telefonu, aby se po pøedchozích 
neúspì¹ných pokusech a¾ desetkrát pokusil o spojení hovoru.

• Zrychlená volba: Je-li zapnuta zrychlená volba, mù¾ete jména a tel. èísla
pøiøazená tlaèítkùm zrychlené volby  a¾  volat podr¾ením 
stisknutého odpovídajícího tlaèítka.

• Slu¾ba hovor na lince: Je-li tato sí»ová slu¾ba aktivní, sí» Vás pøi probíhaj
telefonickém hovoru upozorní na nový pøíchozí hovor. Stisknutím  
na lince pøijmete. První hovor je dr¾en. Stisknutím  ukonèíte aktivn
hovor.

• Poslat mou ident. volajícího: Chcete-li volané osobì zobrazit (Zapnout) n
skrýt (Vypnout) Va¹e tel. èíslo (sí»ová slu¾ba). Zvolíte-li Pøednastavení, b
pou¾ito nastavení, na kterém jste se dohodli s provozovatelem slu¾by.

• Linka pro odchozí hovory: Díky této sí»ové slu¾bì mù¾ete pro volání zvoli
telefonní linku 1 nebo 2 nebo zabránit volbì linky (pokud ji podporuje SI
karta). 

Pøíchozí hovory mohou být pøijímány bez ohledu na zvolenou linku. Poku
zvolíte linku 2, kterou ale nebudete mít u provozovatele slu¾by objednán
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nebudete mít mo¾nost volat. Je-li zvolena linka 2, bude v pohotovostním 
re¾imu na displeji zobrazena ikona "2".
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Nastavení telefonu (Menu 4-3)
Jazyk: Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji.

Informace o buòce: Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval pøípad, kdy je p
v celulární síti provozované na základì technologie MCN (Micro Cellular Ne
(sí»ová slu¾ba). Podrobnìj¹í informace získáte u poskytovatele slu¾by.

Pozdrav: Mù¾ete napsat text, který se krátce zobrazí na displeji po zapnutí 
telefonu.

Volba sítì: Chcete-li nastavit telefon tak, aby automaticky zvolil dostupnou
celulární sí». Nebo mù¾ete zvolit manuální výbìr sítì. Zvolená sí» musí mít so
o roamingu s provozovatelem Va¹í domovské sítì.

Potvrdit funkce SIM: Chcete-li, aby pøi pou¾ívání slu¾eb SIM karty telefon 
zobrazoval nebo nezobrazoval potvrzovací zprávy (viz Slu¾by SIM (Menu 9) 
stranì 52).

Nastavení èasu a data (Menu 4-4)

Hodiny (Menu 4-4-1)
Chcete-li, aby se v pohotovostním re¾imu na displeji zobrazovaly hodiny, na
pøesný èas a zvolte 12 nebo 24 hodinový formát èasu. Je-li z telefonu vyjmu
baterie, musíte èas nastavit znovu.
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Nastavit datum (Menu 4-4-2)
Pro nastavení data. Je-li z telefonu vyjmuta baterie, musíte datum nastavit znovu.
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Autom. aktual. data a èasu (Menu 4-4-3)
Tato sí»ová slu¾ba aktualizuje èas a datum podle aktuální èasové zóny.

Nastavení zámku kláves (Menu 4-5)
Mù¾ete nastavit, aby se klávesnice telefonu zamkla automaticky po uplynut
urèité prodlevy (Automatický zámek kláves) nebo jej mù¾ete zamknout man
pomocí bezpeènostního kódu (Kód zámku kláves).

Aktivace automatického zámku kláves:

Po zobrazení textu Automatický zámek kláves stisknìte Zvolit a Zapnout. Po
zobrazení textu Nastavení prodlevy: zadejte èas v minutách a sekundách.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt 
na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 11
jiná oficiální èísla tísòových volání). 

Aktivace kódu zámku kláves:
Zvolte Kód zámku kláves, zadejte bezpeènostní kód a zvolte Zapnout.

Po aktivaci kódu zámku kláves budete vyzváni k vlo¾ení bezpeènostního kód
v¾dy, kdy¾ se pokusíte odemknout klávesnici.
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Nastavení pøíslu¹enství (Menu 4-6)
Menu Nastavení pøíslu¹enství je zobrazeno jen v pøípadì, ¾e telefon byl nebo je 
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pøipojen k pøíslu¹enství, napøíklad headsetu nebo mobilní indukèní smyèce L

Stisknìte Menu, zvolte Nastavení a Nastavení pøíslu¹enství. Zvolte Headset
Handsfree nebo Smyèka.

• Volbou Standardní profil nastavíte profil, který telefon pou¾ije po pøipoje
pøíslu¹enství. 

• Volbou Automatický pøíjem nastavíte telefon, aby automaticky pøijal pøíc
hovory po pìti sekundách. Je-li volba Ohlá¹ení pøíchozího hovoru nastav
1 pípnutí nebo Vypnout, nebude automatické pøijmutí pou¾ito.

• Volbou Osvìtlení nastavíte trvalé osvìtlení na Zapnout. Volbou Automat
nastavíte osvìtlení tak, ¾e bude zapnuté je¹tì 15 sekund po posledním 
stisknutí kláves. Volba Osvìtlení je dostupná pouze pøi zvoleném menu 
Handsfree.

Nastavení zabezpeèení (Menu 4-7)
Poznámka: Jsou-li pou¾ity bezpeènostní funkce omezující hovory (bloková
hovorù, volání do uzavøené skupiny nebo volba povolených èísel), je v nìkte
sítích mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná
oficiální èísla tísòových volání).

• Po¾adavek na PIN kód: Mù¾ete nastavit telefon tak, aby po zapnutí vy¾ad
zadání PIN kódu SIM karty. Nìkteré SIM karty neumo¾òují vypnutí této f
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• Slu¾ba blokování hovorù: Pomocí této sí»ové slu¾by mù¾ete omezit volané a 
pøijímané hovory Va¹ím telefonem. Zvolte jednu z voleb blokování a zapnìte 
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(Aktivovat) nebo vypnìte (Zru¹it) tuto slu¾bu. Pøípadnì ovìøte stav slu¾b
menu (Ovìøte stav).

• Povolená èísla: Mù¾ete omezit odchozí hovory na zvolená telefonní èísla
(sí»ová slu¾ba).

• Uzavøená skupina: V této sí»ové slu¾bì mù¾ete urèit skupinu osob, kterým
mù¾ete volat a které mohou volat Vám.

• Úroveò zabezpeèení: Pro nastavení telefonu tak, aby vy¾adoval bezpeèno
kód, pokud je do telefonu vlo¾ena nová SIM karta, Telefon, nebo pokud z
interní telefonní seznam, Pamì».

Upozoròujeme, ¾e po zmìnì úrovnì zabezpeèení se vyma¾e obsah v¹ech
seznamù posledních hovorù (pøijaté hovory, nepøijaté hovory a volaná èí

• Zmìna pøístupových kódù: Mù¾ete zmìnit bezpeènostní kód, PIN kód, PIN
nebo heslo pro blokování. Tyto kódy mohou obsahovat pouze èíslice 0 a¾

Nepou¾ívejte pøístupové kódy podobné èíslùm tísòového volání (napøíklad 1
Pøedejdete tak nechtìnému vytáèení èísel tísòového volání.

Obnovit standardní nastavení (Menu 4-8)
Obnoví nìkterá nastavení menu na pùvodní hodnoty. Stisknìte Menu, zvolt
Nastavení a Obnovit standardní nastavení. Zadejte bezpeènostní kód a stisk
OK. Jména a tel. èísla ulo¾ená v telefonním seznamu nejsou odstranìna.
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■ Budík (Menu 5)
Mù¾ete nastavit, aby budík vyzvánìl jednou nebo opakovanì, 
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napøíklad v pracovní dny. 

V prùbìhu signalizace mù¾ete buzení zastavit stisknutím Stop. Pokud stiskn
Odlo¾it, buzení se odlo¾í a znovu se obnoví po pìti minutách. Pokud signali
trvá déle ne¾ minutu, buzení se pøeru¹í a znovu se obnoví po pìti minutách.

Nadejde-li èas pro spu¹tìní výstrahy v dobì, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám za
zaène vydávat výstra¾ný tón. Stisknete-li Stop, telefon se zeptá, zda jej chcete zapno
Stisknìte Ne pro vypnutí telefonu nebo Ano pro zapnutí telefonu.

Poznámka: Tlaèítkem Ano nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání 
bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferenc
jiného nebezpeèí.

■ Upomínky (Menu 6)
Pomocí této funkce mù¾ete ulo¾it krátké textové poznámky spolu s výstra¾n
tónem. Signalizace je aktivována po dosa¾ení nastaveného data a èasu.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejt
telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je
vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Mù¾ete pou¾ít následující volby: Pøidat novou, Ukázat v¹e, Upravit, Poslat, S
pro pøidání nové upomínky, zobrazení existujících upomínek a vymazání upo
buï postupnì nebo najednou.

Po dosa¾ení èasu upomínky mù¾ete zastavit signalizaci stisknutím OK. Poku
stisknete Odlo¾it, signalizace se zopakuje pøibli¾nì po deseti minutách.
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■ Hry (Menu 7)
Telefon nabízí nìkolik her. Ka¾dá hra obsahuje krátkou 

e 
 mo¾ný 

ru. 
 se 

 

 

ní 

et k 
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nápovìdu. 

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejt
telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je
vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Upravení bì¾ných nastavení hry
Zvolte Nastavení . Mù¾ete nastavit zvuky, osvìtlení a vibrace (Chvìní) pro h
Upozoròujeme, ¾e je-li vypnuta funkce Tóny výstrahy (Menu 4-1-6), nemusí
ozývat ¾ádné zvuky, pøesto¾e je zapnuta funkce Zvuky hry. Rovnì¾ pokud je 
vypnuta funkce Vibrace (Menu 4-1-7), telefon nebude vibrovat, i kdy¾ bude
zapnuta funkce Chvìní.

■ Dal¹í funkce (Menu 8)

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon 
zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù
zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Kalkulaèka (Menu 8-1)
Telefon je vybaven kalkulaèkou, kterou je rovnì¾ mo¾né pou¾ít pro orientaè
pøevod mìn. 

Tato kalkulaèka má omezenou pøesnost a zvlá¹tì pøi dìlení velkých èísel mù¾e docház
zaokrouhlovacím chybám.
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Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte Dal¹í 
funkce a Kalkulaèka.
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Výpoèet
• Tlaèítky  a¾  vlo¾te èíslo.  vlo¾íte desetinnou èárku. 

Stisknutím Smazat vyma¾ete podlesní èíslici. Chcete-li zmìnit znaménk
stisknìte Volby a zvolte Zmìnit znam..

• Stisknìte  jednou pro "+", dvakrát pro "-", tøikrát pro "*" a ètyøikrát p

• Celkový výsledek zobrazíte stisknutím Volby a zvolením Výsledek. Podr¾e
stisknutého tlaèítka Smazat vyma¾ete displej a pøipravíte kalkulaèku pro
výpoèet.

Pøevod mìn
Ulo¾ení smìnného kurzu: Stisknìte Volby, zvolte Smìnný kurs, zvolte Cizí 
jednotka vyjádøená v domácích nebo Domácí jednotka vyjádøená v cizích, za
hodnotu (stisknutím  vlo¾íte desetinnou èárku) a stisknìte OK.

Pøevedení mìny: zadejte hodnotu, kterou chcete pøevádìt, stisknìte Volby a
zvolte Na domácí nebo Na cizí.

Stopky (Menu 8-2)
Otevøení tohoto menu: V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a zvolte D
funkce a Stopky.
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Mìøení mezièasù a èasù kol
Zvolte Mìøit mezièas nebo Mìø. èasu kola a stisknìte Start. Stisknutím Mezièas 
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zaznamenáte mezièas, stisknutím Kolo zaznamenáte èas kola nebo stisknut
Stop ukonèíte mìøení. Zaznamenanými èasy, zobrazenými pod celkovým èa
mù¾ete procházet.

Je-li mìøení èasu zastaveno, mù¾ete stisknout Volby a zvolit Start (pouze u
mìøení mezièasù), Ulo¾it nebo Vynulovat. Pokud zvolíte Start, mìøení èasu 
pokraèuje od pøedchozího namìøeného èasu. Jestli¾e zvolíte Vynulovat, mez
èasy kol budou vynulovány.

Pokraèování v mìøení èasu na pozadí

V prùbìhu mìøení èasu stisknìte . Jsou-li stopky v èinnosti, je v 
pohotovostním re¾imu na displeji zobrazen indikátor . Pro zobrazení mìø
èasu otevøete menu Stopky a zvolte Pokraèovat. 

Pou¾ívání stopek zvy¹uje spotøebu energie z baterie. Nenechávejte je zbyteè
spu¹tìné na pozadí. 

Odpoèítávací mìøíè (Menu 8-3)
Zde mù¾ete nastavit, aby po uplynutí urèité prodlevy zaznìla signalizace.

Stisknìte Menu, zvolte Dal¹í funkce a Odpoèítávací mìøíè. Zadejte èas signa
a stisknìte Start. Mù¾ete rovnì¾ zmìnit èas nebo zastavit mìøiè.

Je-li odpoèítávací mìøiè v èinnosti, je v pohotovostním re¾imu na displeji zob
indikátor .
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Po uplynutí nastavené doby telefon vyzvání a na displeji bliká odpovídající text. 
Signalizaci zastavte stisknutím libovolného tlaèítka.

onu.

ditor. 
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 volbì 
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 a 
ím 
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Obrázkový editor (Menu 8-4)
Zde mù¾ete vytvoøit nové obrázky nebo upravit existující a ulo¾it je do telef

V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, zvolte Dal¹í funkce a Obrázkový e
Zvolte Vytvoøit nový pro nakreslení nového obrázku nebo Upravit stáv. pro 
upravení existujícího. Obrázky mù¾ete upravit rovnì¾ z menu Obrázkové zpr
zvolením Upravit obr. v seznamu voleb.

Zvolte formát obrázku: Obr. zpráva nebo Klipart. Nakreslete obrázek.

Kreslení obrázku
Pero: Mù¾ete kreslit perem, které se pohybuje spolu s kurzorem. Pero mù¾et
ovládat pomocí voleb (Zapnout pero, ) a (Vypnout pero, ). Zvolte Za
pero pro kreslení èáry nebo Vypnout pero pro zastavení kreslení. Pøi zvolené
Vypnout pero mù¾ete pohybovat kurzorem po obrázku.

Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout pero, stisknìte  nebo 

Kurzor: Kurzorem mù¾ete pohybovat tìmito tlaèítky: 

 a  pohybujete kurzorem nahoru a dolù;  a  doleva
doprava. Tlaèítka , ,  a  odpovídají ètyøem diagonáln
smìrùm.

Støed kurzoru zobrazuje aktuální barvu pixelu pod ním. Stisknutím  
zmìníte barvu pixelu z èerné na bílou a obrácenì.
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Volby kreslení
Pøi kreslení stisknìte Volby. Zobrazí se následující volby (k volbám stavu pera): 

a 

ebo 

rázku. 
ce 

te 

o 
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Barva, Vlo¾it, Vyplnit, Vymazat v¹e, Inverze barev, Ulo¾it jako, Ulo¾it, Odejít 
Vrátit. Zvolte

• Barva: pro zmìnu barvy kreslené èáry. Dostupné volby jsou Èerná, Bílá n
Teèkovaná. Barvu mù¾ete rychle zmìnit stisknutím .

• Vlo¾it: pro vlo¾ení èáry, ètverce, kruhu, textu nebo klipartu do Va¹eho ob
Vyberte po¾adovanou volbu a stisknìte Vlo¾it. Pro nakreslení èáry, ètver
nebo kruhu pou¾ijte tlaèítka èíslic.

• Vyplnit: pro vyplnìní uzavøené plochy aktuálnì zvolenou barvou. Pøesuò
kurzor do plochy a stisknìte Vyplnit. 

• Inverze barev: pro zámìnu èerných pixelù na bílé a obrácenì.

Skladatel (Menu 8-5)
Mù¾ete vytvoøit vlastní vyzvánìcí tóny. Zvolte tón, který chcete 
upravit, a vlo¾te noty. Napøíklad stisknutím  vlo¾íte notu f.

 zkracuje (-) a  prodlu¾uje (+) trvání noty nebo 
pomlky.  vkládá pomlku.  nastavuje oktávu.  
zvy¹uje notu (není dostupné pro noty e a b).  a  
pohybují kurzorem doprava a doleva. Stisknutím Smazat vyma¾ete notu neb
pomlku nalevo od kurzoru. 
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■ Slu¾by SIM (Menu 9)
Toto menu je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e Va¹e SIM karta 

získáte 
ího 
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poskytuje dal¹í slu¾by. Název a obsah tohoto menu závisí na 
dostupných slu¾bách.

Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o pou¾ívání slu¾eb SIM 
u prodejce SIM karty, tj. operátora sítì, provozovatele slu¾eb nebo smluvn
prodejce.



53

6. Informace o bateriích

h 

 ji v¹ak 
øíte a 

mi 
baterii 
li plnì 

ce, 
i), 
e 

létì 
otním 
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Nabíjení a vybíjení
Telefon je vybaven baterií, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet.

Uvìdomte si, prosím, ¾e plného výkonu nové baterie je dosa¾eno a¾ po dvou nebo tøec
cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita (øádovì stovky nabití), po urèitém èase
bude tøeba vymìnit. Pokud se èas, po který je pøístroj v provozu (doba, po kterou hovo
doba, kdy je pøístroj v pohotovosti), výraznì zkrátí, je tøeba zakoupit novou baterii.

Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválený
nabíjeèkami. Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické sítì. Neponechávejte 
pøipojenou k nabíjeèce dobu del¹í ne¾ týden; pøebíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-
nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu.

Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou baterii ani nabíjeèku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt (min
sponka nebo pero) zpùsobí pøímé spojení pólù + a - baterie (kovové prou¾ky na bateri
napøíklad kdy¾ náhradní baterii pøená¹íte v kapse nebo ta¹ce. Zkratování baterie mù¾
po¹kodit baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném voze v 
nebo v zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se pokuste baterii uchovat v tepl
rozsahu 15°C a¾ 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat 



54

pracovat, pøesto¾e je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je èásteènì omezen pøi teplotách 
pod bodem mrazu.
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Nevhazujte baterie do ohnì!

Baterie likvidujte v souladu s místním naøízením (napø. recyklujte). Neodhazujte je do
domovního odpadu.
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Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující dopor
vám pomohou dodr¾et podmínky pro firemní záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let.

• Ukládejte telefon a v¹echny jeho souèásti a pøíslu¹enství mimo dosah malých dìt

• Uchovávejte telefon v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou obsah
minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte telefon v pra¹ném prostøedí. Mohlo by dojít k 
po¹kození jeho pohyblivých souèástí.

• Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických
zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte telefon v chladu. Pøi zahøívání telefonu (na provozní teplotu) se u
srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se telefon otevøít. Neodborné zacházení jej mù¾e po¹kodit.

• Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. Ne¹etrné
zacházení mù¾e po¹kodit jeho vnitøní elektronické obvody.

• Pøi èi¹tìní telefonu nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èistící prostøe

• Telefon nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a omezit je
správnou funkci.

• Pou¾ívejte pouze dodanou nebo schválenou výmìnnou anténu. Neschválené anté
modifikace nebo pøípojky mohou telefon po¹kodit a mohou poru¹it naøízení urèen
rádiová zaøízení.

V¹echna vý¹e uvedená doporuèení pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem na telefon, bate
nabíjeèku nebo libovolné pøíslu¹enství. Pokud nìkteré nepracuje správnì, odneste jej 
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nejbli¾¹ího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti i 
zaøídí odbornou opravu.
Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.
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DÙLE®ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE
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■ Bezpeènost silnièního provozu
S pøístrojem dr¾eným v ruce bìhem jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte d
dr¾áku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl p
nehodì nebo prudkém zabrzdìní uvolnit.

V první øadì v¾dy dbejte na bezpeènost silnièního provozu!

■ Provozní prostøedí
Dodr¾ujte v¹echna zvlá¹tní naøízení, která se týkají provozu mobilních telefonù a vyp
jej v¾dy, kdy¾ je jeho pou¾ívání zakázáno nebo kdy¾ je nebezpeèí, ¾e by jeho provoz m
zdrojem ru¹ení nebo ohro¾ení.

Telefon pou¾ívejte pouze v normální pracovní poloze.

Èásti telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být pøitahovány kovové materiály;
se sluchadly by nemìly dr¾et telefon u ucha se sluchadlem. Telefon v¾dy zajistìte v d
proto¾e kovové materiály by mohly být pøitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti tele
neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, proto¾e by mohlo
vymazání jejich informací.

■ Elektronická zaøízení
Vìt¹ina moderních elektronických zaøízení je chránìna pøed pùsobením rádiových fre
(RF). Nìkterá elektronická zaøízení v¹ak nemusejí být chránìna pøed rádiovými frekve
které vysílá vá¹ bezdrátový telefon.
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Kardiostimulátor
Výrobci kardiostimulátorù doporuèují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým 
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telefonem byla dodr¾ena minimální vzdálenost 20 cm, která zaruèí, ¾e kardiostimulát
nebude telefonem ru¹en. Tato doporuèení vycházejí z nezávislých pozorování, proved
výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

• By mìly v¾dy udr¾ovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a 
zapnutým telefonem;

• By nemìly pøená¹et telefon v náprsní kapse;

• By mìly pøi telefonování pøikládat telefon k uchu na vzdálenìj¹í stranì, aby se zm
mo¾nost ru¹ení kardiostimulátoru.

• By mìly, za pøedpokladu ¾e cítí ru¹ení kardiostimulátoru, telefon okam¾itì vypno

Sluchadla
Nìkteré digitální mobilní telefony mohou pùsobit ru¹ení nìkterých sluchadel. V pøípa
takového ru¹ení kontaktujte poskytovatele slu¾eb.

Ostatní zdravotnická zaøízení
Funkce v¹ech zaøízení, pracujících na principu rádiového pøenosu (vèetnì mobilních 
telefonù) mù¾e zpùsobovat interference (ru¹ení) nesprávnì chránìných zdravotnický
zaøízení. Informace, týkající se chránìní pøístrojù pøed pùsobením rádiových frekvenc
získáte od lékaøe nebo výrobce zdravotnického zaøízení. Telefon vypínejte ve zdravotn
zaøízeních, pokud jste k tomu místním naøízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotni
zaøízení mohou pou¾ívat pøístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì chránìné elektron
systémy motorových vozidel (napø. elektronické systémy vstøikování paliva, elektronic
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protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagù). Bli¾¹í 
informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Mìli byste rovnì¾ 
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kontaktovat výrobce pøíslu¹enství, která byla do vozidla pøidána.

Místní naøízení
Vypínejte telefon, pokud je to místním naøízením vy¾adováno.

■ Výbu¹ná prostøedí
Vypínejte telefon tam, kde je nebezpeèí výbuchu a dodr¾ujte zde v¹echna naøízení a p
Jiskøení v takovýchto prostorech mù¾e zpùsobit výbuch nebo po¾ár, pøi kterých hrozí 
nebezpeèí osobního poranìní nebo úmrtí.

Doporuèujeme u¾ivatelùm, aby vypínali pøístroj v prostoru èerpacích stanic. U¾ivatelù
pøipomínáme, aby dodr¾ovali v¹echna omezení, týkající se pou¾ívání rádiových zaøíze
skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách
v místech, kde se provádí odstøel.

Výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì podpalub
prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií; vozidla pou¾ívající kapalné ropné pl
(napø. propan a butan); prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií n
malých èástic (napøíklad obilný prach nebo metalické prá¹ky); a dal¹í prostory, ve kte
za normálních podmínek doporuèuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla
Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by mìl pouze zku¹ený servisní pracovní
Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záru
poskytovaných na zaøízení.

Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství mobilního telefonu ve vozidle sp
instalováno a jestli správnì pracuje.
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Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály ve stejném 
prostoru, ve kterém je ulo¾en telefon, jeho èásti a pøíslu¹enství.
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U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy pøi aktivaci vyvíjejí znaènou síl
Neumís»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného pøíslu¹enství 
bezdrátového telefonu, na kryty airbagù ani do prostoru, do kterého se airbagy v pøíp
nárazu aktivují. Pokud je pøíslu¹enství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávnì 
instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní.

Pou¾ívání telefonu v letadle je zakázáno. Pøed vstupem do letadla vypnìte telefon. Po
bezdrátových telefonù v letadlech mù¾e být pro provoz letadla nebezpeèné, mù¾e na
telefonní sí» a mù¾e být i nezákonné.

Nedodr¾ení uvedených pravidel mù¾e vést k pozastavení èi odepøení pøístupu k telefo
slu¾bám, soudnímu postihu, pøípadnì obojímu.

■ Tísòová volání
Dùle¾ité:
Tento pøístroj, stejnì jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádio
pøíjmu, bezdrátových a pozemních sítí a u¾ivatelských funkcí. Z tohoto dùv
není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech podmínek. Nespoléhejte proto na spo
tohoto typu v zásadních pøípadech (napø. lékaøská pohotovost).

Tísòová volání nemusí být dostupná ve v¹ech bezdrátových sítích nebo pokud jsou po
urèité funkce telefonu a nebo slu¾by sítì. Informace získáte u provozovatele sítì.

Provádìní tísòového volání:
1. Není-li telefon zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající s

Nìkteré sítì mohou vy¾adovat instalovanou platnou kartu SIM.

2. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka  (napøíklad pro ukonè
hovoru, ukonèení funkce menu apod.) a pøipravte telefon na provádìní hovoru. 
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3. Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast (napø. 112 nebo jiné oficiální èíslo 
tísòových volání). Toto èíslo se v rùzných oblastech li¹í.

e poté 
sítì.
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4. Stisknìte tlaèítko . 

Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout, a teprv
vytáèet èíslo tísòového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem slu¾eb 

Pøi provádìní tísòového volání nezapomeòte uvést co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité 
informace. Uvìdomte si, ¾e Vá¹ telefon mù¾e být jediným spojením z místa nehody, a
neukonèujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikaèní informace (SAR)
TENTO MODEL TELEFONU SPLÒUJE PO®ADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vá¹ bezdrátový telefon je rádiový pøijímaè a vysílaè. Pøístroj byl navr¾en a vyroben tak
nepøekroèil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodní
smìrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou souèástí obsáhlých smìrnic a stanovují pro pop
povolené úrovnì RF. Smìrnice jsou zalo¾eny na standardech vyvinutých nezávislými 
vìdeckými organizacemi bìhem pravidelných a rozsáhlých testù vìdeckých studií. Sm
obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla zaji¹tìna bezpeènost v¹ech osob, bez 
na vìk nebo zdravotní stav.

Standard vyzaøování pro bezdrátové telefonní pøístroje pracuje s mìrnou jednotkou 
uvádìnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je 
mezinárodních smìrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou provádìny za pou¾ití 
standardních pracovních poloh, s pøístroji pracujícími na nejvy¹¹í povolené výkonové
ve v¹ech testovaných frekvenèních rozsazích. Pøesto¾e je SAR urèena jako nejvy¹¹í po
úroveò výkonu, skuteèná provozní úroveò SAR mù¾e být výraznì ni¾¹í. Vzhledem k fa
byl pøístroj navr¾en pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je v¾dy pou¾íván jen v
nutný pro pøipojení k síti. V¹eobecnì platí, ¾e èím jste blí¾e k anténì základové jednot
men¹í je potøebný výkon pøístroje.
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Nejvy¹¹í povolená hodnota SAR tohoto modelu pøístroje pro oblast u¹í je rovna 0.55 W/kg. 
Pøesto¾e mohou existovat rozdíly mezi úrovnìmi SAR rùzných telefonù v rùzných pozicích, 

ù tìlní 
ení 
átních) 
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v¹echny musí odpovídat mezinárodním smìrnicím pro oblast RF vyzaøování.

* SAR limit pro veøejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg prùmìrnì na 10 gram
tkánì. Smìrnice obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla pøi v¹ech druzích mìø
zaji¹tìna dostateèná bezpeènost osob. Hodnoty SAR se mohou li¹it podle místních (st
po¾adavkù a frekvenci pou¾ité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete 
v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.



Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony
Nokia (Nokia Mobile Phones) pro ãást oblasti Evropy a
Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia
Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia”)
zaruãuje, Ïe v˘robek NOKIA (dále jen „v˘robek”) nemá v
dobû první koupû Ïádné vady materiálu, designu a vady
ve zpracování a vztahují se na nûj následující podmínky: 

1. Tato omezená záruka je dána koneãnému kupujícímu
v˘robku (dále jen „zákazník”). Tato záruka ani
nevyluãuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná
práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vÛãi
prodejci/dealerovi v˘robku.

2. Záruãní doba je dvanáct (12) mûsícÛ a zaãíná bûÏet od
koupû v˘robku prvním zákazníkem. V pfiípadû následné
koupû nebo jiné zmûny vlastníka / uÏivatele tato
záruãní doba bûÏí po zb˘vající ãást dvanáctimûsíãní
záruãní doby, která zÛstává nedotãena. Tato omezená
záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících
oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, âeská
republika, jak˘koliv ãlensk˘ stát Evropské unie,
Maìarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta,
Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika,
Slovinsko, ·v˘carsko a Turecko.

3. Bûhem záruãní doby Nokia nebo její autorizovaná
servisní spoleãnost bude opravovat nebo vymûÀovat
vadné v˘robky dle svého v˘luãného uváÏení. Nokia
vrátí opraven˘ v˘robek nebo jin˘ v˘robek zákazníkovi
bez závad. Ve‰keré ãásti nebo jiná zafiízení, na které
byla poskytnuta v˘mûna, se stávají vlastnictvím Nokia. 

4. Na opraven˘ nebo vymûnûn˘ v˘robek nebude udûlena
prodlouÏená nebo obnovená záruãní doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné
kryty nebo dal‰í podobné osobní ãásti. Ve v‰ech
pfiípadech, které vyÏadují otevfiení nebo uzavfiení
operátoru SIM - lock, Nokia nejdfiíve navede zákazníka
k takovému operátorovi pro otevfiení nebo uzavfiení
operátoru SIM - lock pfied opravou nebo v˘mûnou
v˘robku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé
obvykl˘m opotfiebením. Tato omezená záruka se dále
nevztahuje na pfiípady, kdy:

(i) vada byla zpÛsobena skuteãností, Ïe v˘robek byl
vystaven: uÏívání v rozporu s návodem k pouÏití
vlastníka/ uÏivatele, neopatrnému zacházení, mokru,
vlhku nebo extrémním teplotním nebo pfiírodním
podmínkám nebo náhl˘m zmûnám v tûchto podmínkách,
korozi, oxidaci, neoprávnûn˘m úpravám nebo spojením,
neoprávnûn˘m otevfiením nebo opravám, opravám pfii
pouÏití neautorizovan˘ch náhradních dílÛ, nesprávnému
uÏívání, nesprávné instalaci, nehodû, vlivÛm prostfiedí,
po‰kození od jídla nebo rozlit˘ch tekutin, vlivu
chemick˘ch v˘robkÛ nebo dal‰ím jednáním, které jde nad
rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na
pouÏívan˘ch ãástech jako jsou baterie, které mají
vzhledem ke své povaze omezenou Ïivotnost a zlomení
nebo po‰kození antén) s v˘jimkou vad, které byly
zpÛsobeny pfiímo vadami materiálÛ, designu nebo
zpracováním; 
(ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní spoleãnost
nebyly zákazníkem informovány o vadû ve lhÛtû tfiiceti
(30) dnÛ od doby, kdy se vada bûhem záruãní doby

objevila;
(iii) v˘robek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované
servisní spoleãnosti do tfiiceti (30) dnÛ od doby, kdy vada
vy‰la najevo bûhem záruãní doby; 
(iv) sériové ãíslo v˘robku, pfiístupov˘ kód (PIN) nebo IMEI
ãíslo bylo odstranûno, vymazáno, zamazáno, zmûnûno
nebo je neãitelné; 
(v) vada byla zapfiíãinûna vadnou funkcí sítû mobilních
telefonÛ; 
(vi) vada byla zapfiíãinûna skuteãností, Ïe v˘robek byl
uÏíván s nebo ve spojení s pfiíslu‰enstvím, které nebylo
vyrobeno a dodáno Nokií nebo v˘robek byl uÏíván v
rozporu s jeho zam˘‰len˘m uÏitím;
(vii) vada byla zpÛsobena „krátk˘m spojením” baterie
nebo ‰títek na baterii nebo ãlánky byly po‰kozeny nebo
bylo zfiejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla
uÏívána v jiném zafiízení, neÏ pro které byla urãena; 
(viii) v˘robkov˘ software potfiebuje b˘t aktualizován z
dÛvodu zmûn v parametrech sítû mobilních telefonÛ.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené
záruky, musí pfiedloÏit buì (i)  ãiteln˘ a nezmûnûn˘
originální záruãní list, kter˘ zfietelnû obsahuje jméno a
adresu prodávajícího, datum a místo koupû, typ
v˘robku a IMEI ãíslo nebo dal‰í sériové ãíslo nebo (ii)
ãiteln˘ a nezmûnûn˘ originální doklad o koupi, kter˘
obsahuje ty samé informace, jestliÏe takov˘ doklad o
koupi je pfiedloÏen prodávajícímu / obchodnímu
zástupci v˘robku.

8. Tato omezená záruka je jedin˘ a v˘luãn˘ prostfiedek
zákazníka proti Nokia a zároveÀ jediná a v˘luãná
odpovûdnost Nokia vÛãi zákazníkovi za vady a selhání
v˘robku. Tato omezená záruka nahrazuje ve‰keré jiné
záruky a odpovûdnosti, aÈ jiÏ ústní, písemné,
(nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie
neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo
nepfiímé ‰kody.

9. Jakékoli zmûny nebo dodatky k této omezené záruce
vyÏadují pfiedchozí písemn˘ souhlas Nokia.

OMEZENÁ ZÁRUKA V¯ROBCE
âÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY
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DOPL≈TE  HULKOV¯M  PÍSMEM:
Jméno zákazníka:______________________________________________________
Adresa: ____________________________________________________________

____________________________________________________________
Zemû: ______________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________

Datum nákupu (den, mûsíc, rok):
Typ v˘robku (na typu telefonu nálepka pod baterií):
Model v˘robku (na typu telefonu nálepka pod baterií):
Sériové ãíslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

Místo prodeje: ________________________________________________________
Jméno obchodu: ______________________________________________________
Adresa obchodu: ______________________________________________________

ZÁRUâNÍ LIST

Známka
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