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Úvod 
Blahop!ejeme! Stali jste se vlastníky nejnov"jšího bezdrátového komunika#ního za!ízení 
Motorola A008. 
Tento p!ístroj spojuje funkce mobilního telefonu s výkonností a flexibilitou za!ízení PDA  
(Personal Digital Assistant). 
Vedle telefonních hovor" a posílání zpráv SMS a fax" umož#uje rovn$ž odesílat a p!ijímat  
e-mailové zprávy pomocí protokol" IMAP a POP3, prohlížet stránky v síti Internet, stahovat 
aplikace J2ME a využít p!i organizaci komunikace velkou dotykovou obrazovku. 
 
P!ístroj je vybaven následujícími nástroji: 
• plánovací diá! s funkcemi upozorn$ní, 
• zápisník a skicák umož#ující zachytit okamžité nápady, které lze poté odeslat faxem nebo 

p!enést pomocí infra%erveného p!enosu na kompatibilní za!ízení, 
• sv$tový %as a budík, 
• grafický systém umož#ující úpravu vyzván$cích tón" p!ístroje, 
• výkonná kalkula%ka pro v$decké výpo%ty, 
• nástroj pro p!evod cizích m$n a jednotek, 
• pokro%ilá služba GPRS umož#ující rychlý a efektivní p!enos dat. 
Díky pokro%ilému designu a softwarovým možnostem p!edstavuje p!ístroj A008  
revolu%n$ nový koncept mobilní komunikace. 
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Bezpe%nostní a všeobecné informace 
 

D&ležité informace k zajišt'ní bezpe%ného a ú%inného 
provozu 

P(e%t'te si tyto informace, než za%nete sv&j osobní komunikátor 
používat 
Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpe%nostní informace 
obsažené v návodech k použití, které byly vydány k tomuto datu. Informace týkající se používání 
rádiových za!ízení v nebezpe%ném prost!edí naleznete v Dodatku k p!íru%ce o vzájemných 
schváleních za!ízení výrobci, nebo v instruktážní kart$, která je p!iložena k t$mto model"m 
za!ízení, jejichž vybavení umož#uje takové rádiového spojení. 

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí 
Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysíla%em a p!ijíma%em. Pokud je zapojen (ANO), 
p!ijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Osobní komunikátor pracuje ve 
frekven%ním rozsahu od 900 MHz do &990 MHz a používá techniky digitální modulace signálu. 
Když používáte sv"j osobní komunikátor, pak systém p!enášející váš hovor ovládá úrove# 
výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Úrove# výstupního výkonu se m"že 
zpravidla pohybovat v rozmezí od 0,063 wattu do &,58 wattu. 

Vystavení osob energii rádiových frekvencí 
Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal níže uvedeným národním a 
mezinárodním normám a sm$rnicím týkajícím se vystavení lidského organismu 
elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí: 
• Federální komise Spojených stát" amerických pro komunikace, Sbírka federálních p!edpis"; 

47 CFR, oddíl 2, pododdíl J 
• Americký národní ústav pro normy (ANSI)/Ústav elektrického a elektronického inženýrství 

(IEEE) C95. &-&992 
• Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. &-Vydání &999 
• Národní rada Spojených stát" amerických pro ochranu p!ed zá!ením a pro m$!ení (NCRP), 

Zpráva 86, &986 
• Mezinárodní komise pro ochranu p!ed neionizujícím zá!ením (ICNIRP) &998 
• Národní komise Velké Británie pro radiologickou ochranu &995 
• Bezpe%nostní !ád %. 6 Ministerstva zdravotnictví (Kanada). Limity vystavení lidského 

organismu elektromagnetickým polím v pásmu rádiových frekvencí v rozmezí od 3 kHz do 
300 GHz, &999 

• Norma &999 pro radiokomunikace(Elektromagnetické zá!ení - vystavení lidského organismu) 
Australského ú!adu pro radiokomunikace (týkající se výhradn$ bezdrátových telefon") 
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K zajišt$ní optimálního výkonu a zabezpe%ení toho, že vystavení lidského organismu 
elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shod$ s p!edpisy stanovenými 
ve výše uvedených standardech, jednejte vždy podle následujících pokyn": 

Provoz mobilního Osobního komunikátoru a vystavení  
elektromagnetické energii 

Pé%e o anténu 
Používejte výhradn$ anténu dodanou s p!ístrojem nebo schválenou náhradní anténu. 
Neschválené antény, jejich modifikace nebo p!ídavná za!ízení mohou poškodit osobní 
komunikátor a být v rozporu s p!edpisy Federální komise pro komunikace (FCC) a/nebo 
s dalšími platnými právní p!edpisy. 
Je-li osobní komunikátor v režimu „Zapnuto“(„IN USE“) NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se 
dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a m"že dojít k tomu, že osobní komunikátor 
bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné. 

Používání telefonu 
Osobní komunikátor je konstruován pro používání s náhlavní soupravou mikrofonu a sluchátka 
(pro hovor a poslech). Osobní komunikátor m"že být také vložen do pouzdra, které lze p!ipnout 
na opasek, kapsu, kabelku %i jiný od$vní dopln$k, a používán s náhlavní soupravou. 

Používání p(ístroje nošeného na t'le 
Abyste vyhov$li p!edpis"m FCC pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy 
používejte osobní komunikátor (pokud jej máte p!i vysílání umíst$n na t$le) výhradn$ s 
upev#ovacím klipem, držákem, pouzdrem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným 
spole%ností Motorola. Používání p!íslušenství, které nebylo spole%ností Motorola schváleno, 
m"že zp"sobit p!ekro%ení limit" FCC pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud 
nepoužíváte p!íslušenství pro nošení p!ístroje na t$le, dbejte, abyste m$li p!i vysílán nejmén$ 
2,5 cm od t$la. 

Schválené p(íslušenství 
Seznam schváleného p!íslušenství spole%ností Motorola naleznete v dodatku tohoto návodu k 
použití. 
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Elektromagnetické rušení/Kompatibilita 
Tém$! každé elektronické za!ízení, které není náležit$ odstín$no, konstruováno %i jinak 
zabezpe%eno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení. 

Budovy a za(ízení 
K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konflikt" kompatibility vypn$te sv"j osobní 
komunikátor v každé budov$ a v každém za!ízení, kde vás k tomu vyzývají výv$sky %i 
upozorn$ní. Nemocnice nebo jiná zdravotnická za!ízení mohou používat za!ízení, která jsou 
citlivá na vyza!ovanou energii z vn$jších zdroj" rádiových frekvencí. 

Letadla 
Na vyzvání, vypn$te sv"j osobní komunikátor na palub$ letadla. Každé použití osobního 
komunikátoru musí být v souladu s p!íslušnými p!edpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla. 

Léka(ské p(ístroje 

Kardiostimulátory 
Asociace výrobc" za!ízení pro zdravotnictví doporu%uje, aby mezi mobilním bezdrátovým 
telefonem a kardiostimulátorem byla zachovávána vzdálenost minimáln$ &5 centimetr". Tato 
doporu%ení odpovídají výsledk"m nezávislého výzkumu firmy Wireless Technology Research a 
jejími doporu%eními. 
Osoby používající kardiostimulátor by se m$ly !ídit následujícími pokyny: 
•  Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ANO), m $li by VŽDY zachovávat vzdálenost 

minimáln$  
&5 centimetr" mezi komunikátorem a kardiostimulátorem. 

• Nem$ly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách. 
• K minimalizaci potenciálního rušení by m$ly držet osobní komunikátor u ucha na stran$ t$la 

opa%né v"%i místu, kde mají instalován kardiostimulátor. 
• Máte-li jakékoliv podez!ení, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽIT' 

VYPN'TE sv"j Osobní komunikátor. 

Naslouchátka 
N$které digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci ur%itých typ" naslouchátek. 
Dojde-li k rušení, doporu%ujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a 
poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního p!ístroje. 

Jiné zdravotnické pom&cky a p(ístroje 
Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pom"cky a p!ístroje, pora(te se s jejich výrobcem, zda 
jsou náležit$ odstín$ny proti p"sobení energie rádiových frekvencí. P!i získávání t$chto 
informací vám m"že pomoci také váš osobní léka!. 
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Bezpe%nostní a všeobecné 

Bezpe%nost a obecné užívání v motorových vozidlech 
Seznamte se s p!íslušnými zákony a p!edpisy, které se ve vaší zemi %i oblasti týkají používání 
telefon" v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s t$mito p!edpisy. 
Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor,  
• Používejte za!ízení umož#ující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou, je-li toto za!ízení k 

dispozici. 
• P!ed použitím komunikátoru nebo p!ed p!ijetím telefonního hovoru na vhodném míst$ 

zastavte a zaparkujte své vozidlo. 

Upozorn'ní týkající se provozu  

Ve vozidlech vybavených bezpe%nostními vzduchovými vaky 
Nepoužívejte osobní komunikátor v blízkosti bezpe%nostního vzduchového vaku, nebo v 
prostoru, do kterého m"že tento vak v p!ípad$ nehody expandovat. Bezpe%nostní vzduchové 
vaky vytvá!ejí p!i expanzi zna%nou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru 
bezpe%nostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, m"že být p!ístroj 
velkou silou vymršt$n a zp"sobit cestujícím ve vozidle vážná zran$ní. 

Potenciáln' výbušné prost(edí 
Není-li váš osobní komunikátor opat!en zvláštním kvalifika%ním ozna%ením „Zabezpe%ený“ 
(Intrinsically Safe) (nap!íklad osv$d%ení Factory Mutual, CSA, nebo UL Approved), vypn$te jej 
p!ed vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra m"že p!edstavovat nebezpe%í výbuchu. 
V takovém prost!edí nevyjímejte z p!ístroje baterie, nevkládejte do n$j baterie, ani baterie 
nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciáln$ výbušné atmosfé!e zp"sobit explozi nebo požár, který 
m"že mít za následek vážné t$lesné poran$ní nebo smrt. 
D"ležité upozorn$ní: Prostory s potenciáln$ výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i 
prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, za!ízení pro 
skladování a p!epravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické 
látky nebo rozptýlené %ástice jako je nap!. prach z obilnin, prach %i práškové kovové %ástice, 
nebo jakékoli jiné prostory, v nichž byste za normálních okolností byli instruováni, abyste 
neuvád$li do provozu motor svého vozidla. Takové prostory s potenciáln$ výbušnou atmosférou 
bývají %asto - nikoli však vždy - ozna%eny p!íslušnými výstrahami. 

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny 
K zamezení možného p!enosu rušivých signál" v prostorách, v nichž se provád$jí trhací práce s 
použitím výbušnin vypn$te sv"j osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických 
rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru ozna%eném nápisem „Vypn$te obousm$rné 
rádiové spojení“. Respektujte všechny výstražné zna%ky a pokyny. 



Bezpe#nostní a všeobecné informace   7 

Upozorn'ní k nebezpe%í úrazu 

Antény 
Došlo-li k poškození antény osobního komunikátoru, nepoužívejte jej. Dostane-li se poškozená 
anténa do kontaktu s pokožkou, m"že dojít k lehké popálenin$. 

Baterie 
Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klí%e, nebo kovové !etízky, dotknou 
obnažených kontakt" baterie, m"že tato baterie zp"sobit v$cnou škodu a/nebo t$lesné zran$ní, 
jako nap!. popáleniny. Vodivé materiály mohou zp"sobit uzav!ení elektrického obvodu (krátké 
spojení) a dosáhnout pom$rn$ vysoké teploty. V$nujte proto náležitou pozornost zacházení s 
jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s 
kovovými p!edm$ty. 
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Prohlášení o shod' se sm'rnicemi Evropské unie 
Tímto prohlášením spole%nost Motorola potvrzuje, že tento produkt: 

• Vyhovuje základním požadavk"m a dalším p!íslušným ustanovením sm$rnice 
&999/5/EC 

• Vyhovuje všem dalším souvisejícím sm$rnicím EU 
 

Na výše uvedeném obrázku je uveden p!íklad typického %ísla schválení výrobku. 
Prohlášení o shod$ daného výrobku (DoC) se sm$rnicí &999/5/EC (sm$rnice R&TTE) si m"žete 
prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete %íslo 
schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce. 

0168
Type: MC2-4&H&4 

IMEI: 350034/40/39472&/9 

)íslo 
schválení 
výrobku 
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Naprostá spokojenost zákazník& 
Spole%nost Motorola p!ikládá naprosté spokojenosti zákazník" prvo!adou d"ležitost. Máte-li 
n$jaký dotaz, návrh nebo podn$t týkající se mobilního telefonu Motorola, obra*te se na 
spole%nost Motorola. 

M"žete bu( kontaktovat st!edisko Motorola Cellular Response Centre prost!ednictvím faxu na 
%ísle: +44 (0) &3& 458 6732, nebo použít n$které z místních telefonních %ísel, které jsou pro 
jednotlivé zem$ uvedeny níže: 

Belgie 0800 72 370 N"mecko 0&80 35050 

$eská republika 00420 2 2& 85 2& 0& Nizozemsko 0800 022 27 43 

$ínská lidová 
republika 

86 &0 68466060 Norsko 22 55 &0 04 

Dánsko 4348 8005 Omán 790925 

Egypt 02 34&&800 Polsko 080& 620 620 

Finsko 0800 &&7 036 Portugalsko 2& 3&8 005& 

Francie 0 803 303 302 Rakousko 0800 297246 

Hongkong 852 25063888 %ecko 00800 44& 28&50 

Irská republika 0& 402 6887 Saúdská Arábie 0& 2303294 

Itálie 02 696 333 &6 Singapur 65 4855 333 

Jihoafrická 
republika 

0800 && 48 49 Špan"lsko 902 &00 077 

Jordánsko 06 863750 Spojené arabské 
emiráty 

04 32 && 66 

Kanada & 800 46& 4575 Spojené státy 
americké 

& 800 33& 6456 

Katar 4&8999 Švédsko 08 445 &2&0 

Kuvajt 484 2000 linka &&77 Švýcarsko 0800 553 &09 

Libanon 0& 744&56 Tchaj-wan 886 2 8773&746 

Lucembursko 0800 2& 99 Turecko 02&2 425 9090 

Ma&arsko 0036 40 200 800 Velká Británie 0870 90&0 555 

Pro e-mailové dotazy použijte adresu: mcrc@ei.css.mot.com 

Pro dotazy prost!ednictvím  
Internetu použijte adresu: 

http://www.motorola.com 
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Informace o záruce 
Motorola Vám jakožto prvnímu kupci zaru%uje, že celulární telefon a p!íslušenství, jež jste 
zakoupil(a) od autorizovaného prodejce Motorola (dále jen „výrobky“), budou spl#ovat 
specifikace spole%nosti Motorola platné v dob$ vyrobení po dobu jednoho [&] roku od data 
zakoupení výrobku(") (záru%ní lh"ta). 
Nespl#uje-li kterýkoli z výrobk" platné specifikace, musíte spole%nost Motorola informovat do 
dvou (2) m$síc" od data, kdy zjistíte závadu v materiálu, zpracování %i neshodu se 
specifikacemi, avšak v každém p!ípad$ do té doby, než vyprší záru%ní lh"ta, a to tak, že 
výrobek p!edáte spole%nosti Motorola k oprav$. Spole%nost Motorola není vázána výroky 
vztahujícími se k výrobku, které p!ímo sama neu%inila. 
U výrobku je p!iložen seznam telefonních %ísel st!edisek služeb zákazník"m spole%nosti 
Motorola. 
V pr"b$hu záru%ní lh"ty Motorola podle svého uvážení a bez dodate%ných poplatk" 
jakožtovýdaj" opraví nebo vym$ní výrobek, který neodpovídá této záruce, anebo pokud tak 
neu%iní, vrátí kupní cenu výrobku sníženou o %ástku odpovídající opot!ebení výrobku 
používáním od jeho dodání. Tento opravný prost!edek p!edstavuje výlu%né právo kupujícího 
podle této záruky. Tato záruka vyprší se skon%ením záru%ní lh"ty. 
Toto je úplná a výlu%ná záruka na celulární telefon a p!íslušenství Motorola, zastupující všechny 
ostatní záruky a podmínky, a* již výslovné nebo implikované. 
Zakoupíte-li výrobek jinak než jako spot!ebitel, spole%nost Motorola odvolává veškeré ostatní 
záruky a podmínky, výslovné %i implikované, jako nap!. vhodnost k danému ú%elu a uspokojivá 
kvalita. 
Spole%nost Motorola nebude v žádném p!ípad$ zodpov$dná za škody p!esahující kupní cenu, 
ani za žádné jiné náhodné zvláštní %i následné škody* vyplývající z používání nebo z 
neschopnosti používat výrobek, jak stanoví zákon, a to v plném rozsahuv celém rozsahu, v 
n$mž to není vylou%eno zákonem. 
*Touto zárukou nejsou dot%ena žádná p!ípadná statutární Vaše práva, která jako spot!ebitel 
m"žete mít podle právních p!epis", Vás jakožto spot!ebitele jako nap!. záruka uspokojivé kvality 
a vhodnosti k ú%elu, k n$muž se výrobky stejného typu obvykle používají v rámci b$žného 
užívání a služby, ani žádná práva v"%i prodejci výrobk" vyplývající z Vaší kupní smlouvy. 

*) zejména ztráta možnosti používání, ztráta %asu, nepohodlí, komer%ní ztráta, ušlý zisk %i ztráta 
úspor. 
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Získání záru%ních služeb 
Ve v$tšin$ p!ípad" reklamace p!ijímá anebo záru%ní služby vy!izuje autorizovaný prodejce 
Motorola, který Vám prodal anebo instaloval celulární telefon a originální p!íslušenství Motorola. 
Pokud pot!ebujete další informace o tom, jak získat záru%ní služby, spojte se prosím s 
odd$lením služeb zákazník"m Vašeho celulárního provozovatele nebo se st!ediskem služeb 
zákazník"m Motorola na níže uvedených telefonních %íslech platných pro Vaši zemi. 
P!i reklamaci musíte vrátit p!íslušný celulární telefon anebo p!íslušenství spole%nosti Motorola. 
Prosím, nenechávejte v zásilce žádné další p!edm$ty jako nap!. SIM karty. K výrobku by též m$l 
být p!iložen štítek s Vaším jménem, adresou a telefonním %íslem, názvem provozovatele Vaší 
celulární služby a popisem závady. V p!ípad$ instalace ve vozidle je t!eba zavézt v"z, v n$mž je 
celulární telefon instalován, do autorizovaného opravárenského st!ediska, protože je možné, že 
analýza problému bude vyžadovat prohlídku celé instalace ve voze. 
Abyste byli oprávn$ni obdržet záru%ní služby, musíte p!edložit kupní doklad nebo srovnatelnou 
náhradu za n$j, uvád$jící datum zakoupení. Na telefonu by také m$lo být jasn$ %itelné p"vodní 
kompatibilní elektronické sériové %íslo (IMEI) a mechanické sériové %íslo[MSN]. Tyto informace 
obsahuje balení výrobku. 

Podmínky 
Tato záruka je neplatná, jestliže je typové %i sériové %íslo na výrobku zm$n$no, vymazáno, 
odstran$no nebo ne%itelné. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záru%ní služby, 
pokud nem"že být p!edložena požadovaná dokumentace nebo pokud jsou informace neúplné, 
ne%itelné anebo neodpovídají firemním záznam"m. 
Oprava m"že podle uvážení spole%nosti Motorola spo%ívat ve vým$n$ sou%ástí nebo desek za 
funk%n$ rovnocenné, opravené nebo nové sou%ásti %i desky. Na vym$n$né sou%ásti, 
p!íslušenství, baterie %i desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku p"vodní záru%ní lh"ty. 
Záru%ní lh"ta se neprodlužuje. Veškeré originální p!íslušenství, baterie, sou%ásti a za!ízení 
celulárního telefonu, jež byly vym$n$ny, budou vlastnictvím spole%nosti Motorola. Spole%nost 
Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údržbu %i opravu výrobk", p!íslušenství, baterií ani 
sou%ástí. 
Spole%nost Motorola nebude žádným zp"sobem zodpov$dná za problémy ani škody zp"sobené 
jakýmkoli dopl#kovým za!ízením, které nedodala a které je p!ipojeno nebo používáno ve spojení 
s výrobky, ani za funkci za!ízení Motorola s jakýmkoli dopl#kovým za!ízením. Veškeré takové 
za!ízení je z této záruky výslovn$ vylou%eno. 
Je-li výrobek používán ve spojení s dopl#kovým nebo periferním za!ízením, které nedodala 
spole%nost Motorola, spole%nost Motorola neposkytuje záruku na provoz kombinace výrobku s 
periferním za!ízením a nep!ijme žádnou reklamaci týkající se výrobku, který je používán v 
takovéto kombinaci a který je spole%ností Motorola ozna%en za bezvadný. Motorola zvlášt$ 
odmítá veškerou zodpov$dnost za jakékoli škody, a* již zp"sobené na za!ízení Motorola %i 
nikoli, vyplývající jakýmkoli zp"sobem z používání celulárního telefonu, p!íslušenství a 
periferních za!ízení (mezi konkrétní p!íklady pat!í zejména baterie, nabíje%ky, adaptéry a 
napájecí zdroje) v p!ípadech, kdy tato p!íslušenství a periferní za!ízení nejsou vyrobena a 
dodána spole%ností Motorola. 
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Na co se záruka nevztahuje? 
Tato záruka je neplatná, jestliže závady byly zp"sobeny poškozením, nesprávným použitím, 
neoprávn$nými zásahy, nedbalostí %i nedostatkem pe%livosti, a také v p!ípad$, že zm$ny %i 
opravu provedly neautorizované osoby. 
1  Závady %i škody vyplývající z používání výrobku jiným než normálním a obvyklým zp"sobem. 
2  Závady %i škody vyplývající z nesprávného používání, nehody %i nedbalosti. 
3  Závady %i škody vyplývající z nesprávného zkoušení, provozu, údržby, instalace, úprav %i ze 

zm$n %i úprav všeho druhu. 
4  Závady %i škody na anténách, pokud nejsou zp"sobeny p!ímo závadami materiálu nebo 

zpracování. 
5  Výrobky rozebrané %i opravené takovým zp"sobem, který negativn$ ovlivní funkci nebo 

zabrání adekvátní prohlídce a p!ezkoušení s cílem prov$!it reklamaci. 
6  Závady %i škody vyplývající z dosahu, pokrytí, dostupnosti %i úrovn$ služby nebo z 

provozování celulárního systému ze strany celulárního provozovatele. 
7  Závady %i škody zp"sobené vlhkostí, kapalinami %i rozlitými potravinami. 
8  Kroucené kabely ovládacích jednotek ve výrobku, které jsou p!epjaty nebo jejichž standardní 

zakon%ení jsou rozbita. 
9  Veškeré povrchy z plastických hmot a všechny ostatní vn$jší exponované sou%ásti, které 

jsou poškrábány nebo poškozeny obvyklým užíváním ze strany zákazníka. 
10  Kožená pouzdra (na která se vztahují zvláštní záruky výrobce). 
11  Výrobky do%asn$ zap"j%ené. 
12  Pravidelná údržba a opravy sou%ástí z d"vodu obvyklého opot!ebení; 
A Doba hovoru, doba pohotovosti a celková životnost nabíjecích baterií Motorola pro celulární 

telefon závisí na podmínkách používání a konfiguraci sít". Protože se jedná o výrobek 
ur#ený ke spot$eb", jeho specifikace uvád"jí, že nejlepší výkon by m"l celulární telefon 
Motorola podávat po dobu prvních šesti m"síc! od data zakoupení a do (200) nabití.  

Záruka na nabíjecích baterie Motorola je neplatná, jestliže  
(i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíje%kou nežli nabíje%kou schválenou spole%ností Motorola a 

ur%enou pro nabíjení této baterie,  
(ii) plomba na baterii je porušená nebo nese známky nedovoleného zasahování, nebo  
(iii) baterie je používána v jiném za!ízení nebo pro jinou službu než v za!ízení celulárního 

telefonu, pro který je ur%ena. 
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Za%ínáme 
 

Kontrolní seznam 
P!i rozbalování p!ístroje zkontrolujte, že balení obsahuje všechny následující položky: 
• p!ístroj A008, 
• baterie pro p!ístroj A008, 
• stylus, 
• náhlavní souprava Handsfree, 
• nabíje%ka se zástr%kovým adaptérem, 
• kožené pouzdro, 
• datový kabel, 
• uživatelská p!íru%ka, 
• disk CD-ROM. 
!!!!    K #išt"ní p$ístroje nepoužívejte hrubé textilie ani abrazivní #isticí prost!edky. Mohlo by dojít 

k poškrábání povrchu p$ístroje. K #išt"ní rovn"ž nepoužívejte žádná rozpoušt"dla. 

P(epína% Rocker 
Posunutím tla%ítka nahoru m"žete: 
• zesílit hlasitost hovoru ve sluchátku, 
• vybrat v hlavní nabídce symboly r"zných funkcí (sm$rem dop!edu), 
• vybrat na obrazovce r"zné zobrazené položky (sm$rem dop!edu), 
• na obrazovce pro vytá%ení p!ejít bez zadávání %ísla do Adresá!e, 
• vypnout vyzván$ní nebo vibra%ní vyzván$ní, pokud p!ístroj vyzvání nebo vibruje. 
Posunutím tla%ítka dol" m"žete: 
• snížit hlasitost hovoru ve sluchátku, 
• vybrat v hlavní nabídce symboly r"zných funkcí (sm$rem dozadu), 
• vybrat na obrazovce r"zné zobrazené položky (sm$rem dozadu), 
• vybrat v dialogovém okn$ r"zná tla%ítka (sm$rem dozadu), 
• vypnout vyzván$ní nebo vibra%ní vyzván$ní, pokud p!ístroj vyzvání nebo vibruje, 
• na obrazovce pro vytá%ení zobrazit posledních 20 odchozích volání. 
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Výb'rové tla%ítko 
Stisknutím tohoto tla%ítka m"žete: 
• odpov$d$t na telefonní volání a sou%asn$ otev!ít flip, 
• odpov$d$t na telefonní volání a sou%asn$ p!ipojit sluchátka, 
• znovu vyto%it naposledy volané %íslo, 
• vybrat funkce. 

Tla#ítko 
nahrávání hlasu 

P$epína# Rocker 
a výb"rové tla#ítko 
(Informace  
o použití  
najdete níže)

Kryt baterie 

Mechanické 
pojistka baterie 

Dotyková 
obrazovka 

Tla#ítko vypína#e 

Posun obrazovky 
sm"rem nahoru 

Infra#ervený port 

Zdí$ka soupravy 
Handsfree Reproduktor 

Posun obrazovky 
sm"rem dol! 

Tla#ítko Motorola 
- Stisknutím tohoto tla#ítka  

zobrazíte základní obrazovku 
- Zapíná a vypíná podsvícení 

Stylus 
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Vložení SIM karty 
SIM kartu vám dodal váš mobilní operátor spolu s p!ístrojem. Prost!ednictvím SIM karty je 
p!ístroj p!ipojen k síti operátora. Pokud není v p!ístroji vložena SIM karta, nelze volat ani p!ijímat 
telefonní hovory. 
!!!!    V n"kterých sítích lze nouzová volání vytá#et i bez vložené SIM karty. 
SIM karta obsahuje vaše telefonní %íslo, provozní údaje a pam$* pro ukládání %ísel telefonního 
seznamu a zpráv. SIM kartu m"žete použít v libovolném p!ístroji GSM, vždy budete p!ipraveni 
k volání. 
!!!!    SIM kartu je t$eba opatrovat podobn" jako platební a kreditní karty. Kartu neohýbejte, 

nepoškrábejte a zabra&te jejímu styku se statickým nábojem nebo s vodou.
!!!!    P$ed vložením nebo vyjmutím SIM karty p$ístroj vypn"te. Pokud tak neu#iníte, m!že dojít 

k poškození pam"ti karty. 
1  Vypn$te p!ístroj stisknutím a podržením tla%ítka vypína%e. 
2  Pokud je kryt baterie na svém míst$, uvoln$te ho stla%ením pojistky a vysu#te ho sm$rem 

dol". 
3  Posu#te držák SIM karty doprava a zdvihn$te levou stranu držáku. 

 
4  Vsu#te SIM kartu do držáku zá!ezem sm$rem nahoru a lícovou stranou sm$rem k p!ístroji. 
5  Umíst$te držák zp$t zatla%ením a posunutím doleva, až zapadne na své místo. 
6  Zasu#te zp$t baterii do bateriového prostoru tišt$nými šipkami nap!ed. Vyrovnejte kontakty 

baterie s kontakty p!ístroje a zatla%te baterii na místo. 
7  Umíst$te zp$t kryt baterie. Posu#te jej sm$rem nahoru, až zapadne na své místo. 
Po vložení SIM karty p!ístroj zapn$te. Pokud byla SIM karta vložena špatn$, je-li poškozená 
nebo zcela chybí, m"že se na obrazovce zobrazit zpráva Zkontrol. SIM. Vyjm$te SIM kartu, 
p!esv$d%te se, že je správn$ orientována, a op$t ji vložte do p!ístroje. Zobrazí-li se zpráva 
Chybná SIM karta nebo SIM blokována, budete muset kontaktovat svého mobilního operátora. 
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Instalace baterie 
Než budete moci p!ístroj použít, musíte nainstalovat a nabít baterii. P!ístroj m"že pracovat 
pouze s originální baterií a dalším p!íslušenstvím zna%ky Motorola. Doporu%ujeme, abyste 
baterii v dob$, kdy ji nepoužíváte, uchovávali v originálním ochranném balení. 
1  Vyjm$te baterii z ochranného plastového obalu. 
2  Pokud je kryt baterie na svém míst$, uvoln$te ho stla%ením pojistky a vysu#te ho sm$rem 

dol". 
3  Zasu#te baterii do bateriového prostoru tišt$nými šipkami nap!ed. Vyrovnejte kontakty 

baterie s kontakty p!ístroje a zatla%te baterii na místo. 
4  Umíst$te zp$t kryt baterie. Posu#te jej sm$rem nahoru, až zapadne na své místo. 
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Nabití baterie 
Než budete moci p!ístroj použít, musíte nainstalovat a nabít baterii. K nabíjení baterie umíst$né 
v p!ístroji slouží cestovní nabíje%ka, ze které lze také p!ístroj p!ímo napájet. 
Aby byl zajišt$n maximální výkon baterie, m$la by být nová baterie (nebo baterie, která nebyla 
n$kolik m$síc" v provozu) nabita alespo# &4 hodin p!ed použitím (ne však více než 24 hodin). 
AAAA    K dosažení optimálního výkonu bude nová baterie vyžadovat n"kolik cykl! plného nabití 

a vybití. 

AAAA    M!že se stát, že nová nebo n"kolik m"síc! nepoužívaná baterie bude p$ed#asn" 
signalizovat plné nabití. Tuto signalizaci ignorujte a ponechte baterii nabíjet ješt" n"kolik 
dalších hodin. 

AAAA    P$i extrémn" nízkých teplotách nepoužívejte lithiové baterie, protože v chladnu nemohou 
tyto baterie zaru#it optimální dobu provozu. 

1  P!esv$d%ete se, že je v p!ístroji baterie. P!ipojte k p!ístroji cestovní nabíje%ku tak, aby 
mechanická pojistka sm$!ovala nahoru. 

2  Druhý konec cestovní nabíje%ky zapojte do p!íslušné zástr%ky. 
!!!!    Ujist"te se, že nap"tí v místní síti odpovídá nap"tí p$edepsanému pro nabíje#ku. 
3  Jakmile se spustí nabíjení, ozve se zvukový signál a na obrazovce se zobrazí zpráva 

Nabíjení baterie. P!i nabíjení m"že být p!ístroj zapnutý nebo vypnutý. Je-li p!ístroj zapnutý, 
nabíjení neovlivní jeho normální funkci. 

4  Jakmile p!ístroj signalizuje, že je baterie pln$ nabita (Nabíjení dokon%eno), stiskn$te 
mechanickou pojistku a odpojte cestovní nabíje%ku. 

Pokud je p!ístroj vypnutý, ukazuje indikátor baterie v pravém horním rohu obrazovky množství 
zbývající energie baterie. 

 Vybitá baterie, , ,  pln$ nabitá baterie. 

Výkon baterie a její údržba 
• Baterie bude nejlépe fungovat, bude-li nabíjena a vybíjena pravideln$, jak uvádí pokyny 

v této p!íru%ce. 
• Výkon baterie je z velké %ásti ovlivn$n pokrytím sít$. 
• Zapn$te úsporný režim baterie (podrobné informace najdete v %ásti Baterie v kapitole 

Nastavení) a/nebo nastavte nízkou nebo st!ední frekvenci vyhledávání (podrobné informace 
najdete v %ásti Nastavení sít$). 

• Necháte-li pln$ nabitou baterii mimo provoz, p!ibližn$ za m$síc se sama vybije. 
• Pokud baterii nepoužíváte, uschovejte ji nenabitou v chladném, tmavém a suchém 

prost!edí. 
!!!!    S bateriemi zacházejte vždy opatrn". Seznamte se s bezpe#nostními zásadami p$i 

zacházení s bateriemi. 
!!!!    Baterie nikdy nenechávejte v extrémn" teplém prost$edí (nad 60 stup&! Celsia), nap$. 

v blízkosti okna na p$ímém slunci. 
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!!!!    V telefonu nebo ve stolní nabíje#ce je možné nabíjet pouze originální baterie Motorola. Tak 
budete vy i váš p$ístroj zabezpe#eni proti riziku nesprávného nabíjení. 

Upozorn'ní na slabou baterii 
Na p!ístroji lze sledovat stav baterie pomocí indikátoru. 
Pokud je baterie tém$! vybitá a vydrží již jen po n$kolik minut hovoru, upozorní vás p!ístroj 
zvukovým signálem (dvojí pípnutí), symbol baterie za%ne blikat a zobrazí se zpráva Slabá 
baterie, která vás upozor#uje, že je t!eba baterii nabít. 

Indikátory baterie 
Vložte baterii Tato zpráva vás vyzve k vložení baterie, pokud jste p!ed vložením baterie 

p!ístroj p!ipojili k externímu zdroji napájení. 

Chybná baterie   Tato zpráva je doprovázena zvukovým signálem. Upozor#uje vás, že 
baterii nelze znovu nabíjet (a%koliv z ní m"že být p!ístroj napájen). To m"že 
znamenat, že nejde o originální baterii zna%ky Motorola. P!ipomínáme, že 
byste m$li používat pouze originální baterie a další p!íslušenství zna%ky 
Motorola, protože spole%nost Motorola nenese odpov$dnost za poškození 
p!ístroje, finan%ní ztráty nebo zran$ní, ke kterým dojde p!i používání jiných 
než originálních baterií a p!íslušenství. 

Zapnutí p(ístroje - Obecné informace 
P!ístroj je možné zapnout r"znými zp"soby podle režimu, ve kterém ho chcete používat. 
Je-li p!ístroj nový a nechcete-li m$nit výchozí hodnoty nastavení, p!ejd$te k postup"m v %ásti  
Režim telefonu. 
Chcete-li používat diá!, zápisník nebo kalkula%ku, p!ejd$te k postup"m v %ásti Režim PDA. 
Pokud máte p!ednastavený kód PIN nebo kód zámku telefonu, nebo pokud je p!ístroji nastaven 
na ru%ní výb$r sít$, p!ejd$te k %ásti Úplný postup p!i zapnutí p!ístroje. 
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Zapnutí p(ístroje 
Chcete-li p!ístroj zapnout, otev!ete flip a stiskn$te a krátce podržte tla%ítko vypína%e  
(asi & až 2 sekundy). 

Zapnutí p(ístroje - Režim telefonu 
!!!!    Protože je v tomto režimu vyza$ován radiový signál, který m!že ovlivnit provoz n"kterých 

elektronických za$ízení, ujist"te se p$ed aktivací režimu telefonu, že jsou dodrženy 
bezpe#nostní zásady. 

!!!!    Nezapínejte režim telefonu, nacházíte-li se na palub" letadla. 
1  Otev!ete flip a stiskn$te a podržte stisknuté po dobu asi 4 až 5 sekund tla%ítko vypína%e  

(dokud se na obrazovce nezobrazí okno pracovního režimu). 
2  Vyberte volbu Anténa Ano (v tomto režimu m "žete telefonovat a posílat zprávy). 

Anténa Ne 
Anténa Ano

Hotovo

Režim telefonu

 
3  Klepn$te na tla%ítko Hotovo. Tím výb$r potvrdíte. 

Zapnutí p(ístroje - Režim PDA 
1  Otev!ete flip a stiskn$te a podržte stisknuté po dobu asi 4 až 5 sekund tla%ítko vypína%e  

(dokud se na obrazovce nezobrazí okno pracovního režimu). 
2  Výb$rem volby Anténa Ne vypn$te režim telefonu a zvolte režim PDA, ve kterém není 

možné telefonovat ani posílat zprávy.  

Anténa Ne
Anténa Ano

Hotovo

Režim telefonu

 
3  Stisknutím tla%ítka Hotovo potvr(te výb$r. 
AAAA    Režim PDA m!žete krom" tohoto postupu aktivovat také zp!sobem uvedeným v #ásti Úplný 

postup p$i zapnutí p$ístroje. 
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Úplný postup p(i zapnutí p(ístroje 
Pokud máte p!ednastavený kód PIN nebo kód zámku telefonu, nebo pokud je p!ístroji nastaven 
na ru%ní výb$r sít$ (viz kapitola Nastavení), budete k zapnutí režimu telefonu zapot!ebí více 
krok". Bezpe%nost p!ístroje a variabilita jeho funkcí bude ale vyšší. 
Otev!ete flip a stiskn$te a podržte stisknuté tla%ítko vypína%e, dokud se na obrazovce nezobrazí 
okno režimu telefonu. Poté tla%ítko uvoln$te. 
Není-li SIM karta vložena nebo registrována, nebo je-li uzam%ena nebo poškozena, zobrazí se 
na obrazovce následující dv$ volby: 

GSM Carrier

12:26

Chybí SIM

Pokra!ovat:

Vypnout OK

!

b

Anténa Ne
Anténa Ano

 
Vyberte volbu Anténa Ne a stiskn$te tla%ítko OK. P !ístroj bude pracovat v režimu PDA. Není 
možné telefonovat, nelze posílat zprávy SMS atd. 
Vyberte volbu Anténa Ano a stiskn$te tla%ítko OK. P !ístroj umož#uje tís #ová volání (je-li SIM 
karta uzam%ena nebo registrována) a použití funkcí PDA. Další informace najdete v %ásti 
Bezpe%nost v kapitole Nastavení. 
Chcete-li p!ístroj vypnout, klepn$te na tla%ítko Vypnout. 
Pokud je SIM karta funk%ní a je nastaven kód PIN, zobrazí se následující obrazovka s výzvou 
k zadání kódu PIN. 

12:26

Zadejte PIN

PDA mód Zadat  
Chcete-li p!ejít do režimu PDA, vyberte p!i zapnutí p!ístroje volbu PDA mód. Další možností  
je zadání kódu PIN. (Z bezpe%nostních d"vod" se na obrazovce budou místo %íslic zobrazovat 
znaky #. Chcete-li opravit poslední %íslici, klepn$te na tla%ítko  a smažte ji).  
Klepnutím na tla%ítko Zadat potvr(te kód a vstupte do režimu telefonu. 
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Není-li zadán správný kód PIN, zobrazí se na obrazovce zpráva Neplatný PIN. Máte následující 
možnosti: 
Stisknutím tla%ítka PDA mód p!epn$te p!ístroj do režimu PDA, nebo 
vyberte volbu Znovu a zadejte správný kód PIN. 
!!!!    Po t$ech po sob" následujících neúsp"šných pokusech o zadání kódu PIN bude karta SIM 

automaticky uzam#ena. Informace o odblokování SIM karty najdete v kapitole Nastavení, 
nebo se m!žete obrátit na svého mobilního operátora. 

Pokud máte nastaven kód zámku telefonu (viz %ást Bezpe%nost v kapitole Nastavení), zobrazí 
se obrazovka s výzvou k zadání odblokovacího kódu. Zadejte odblokovací kód stejným 
zp"sobem jako kód PIN. 
Pokud zadáte nesprávný kód, zobrazí se zpráva Neplatný kód zámku a budete muset 
stisknout volbu Znovu. Zadáte-li t!ikrát po sob$ nesprávný kód, p!ístroj se automaticky vypne 
a uzamkne (nebude fungovat ani režim PDA). 
AAAA    Informace o nastavení kódu PIN a blokovacího kódu najdete v kapitole Nastavení. Zadáte-li 

správný kód PIN a odblokovací kód, vyhledá p$ístroj sí( a provede registraci. Je-li p$ístroj 
nastaven na automatický výb"r sít" (viz #ást Nastavení sít" v kapitole Natavení), zobrazí se 
po vyhledání a výb"ru dostupné sít" hlavní nabídka. Tím je postup zapnutí p$ístroje 
dokon#en. 

Je-li p!ístroj nastaven na ru%ní výb$r sít$, zobrazí se obrazovka, na které je t!eba vybrat 
požadovanou sí* ze seznamu. Máte následující možnosti: 
Stisknutím tla%ítka Zrušit vyberte režim PDA. 
Stisknutím tla%ítka OK vyberte n$kterou z dostupných sítí. 

12:26

Zp"t

Dostupné sít"
sí# 1

sí# 2

sí# 3

sí# 4

sí# 5

sí# 6

 
P!ístroj se pokusí zaregistrovat se ve vybrané síti. Pokud se registrace poda!í, zobrazí se název 
sít$ a okno hlavní nabídky. 
Tím celý postup zapnutí telefonu kon%í. 
AAAA    Zda budete muset p$i zapnutí p$ístroje procházet celým postupem závisí na konkrétním 

nastavení. 

AAAA    P$i prvním zapnutí p$ístroje doporu#ujeme provést kalibraci obrazovky. Další informace 
najdete v odstavci Kalibrace displeje v #ásti Nastavení displeje v kapitole Nastavení. 
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Výb'r pracovního režimu p(ístroje 
Po zapnutí p!ístroje se v levém horním rohu obrazovky zobrazí ikona  (Režim telefonu) nebo 
ikona  (Režim PDA). Nyní musíte vybrat pracovní režim p!ístroje. 

GSM Carrier

12:26

PDA mód
ID sít":Není sí#

Anténa Ne
 Anténa Ano

Zrušit

Aktuální sí#

OK

b  
Vyberete-li volbu Anténa Ano a stisknete tla%ítko OK, p!ejdete do režimu telefonu. 
Vyberete-li volbu Anténa Ne a stisknete tla%ítko OK, p!ejdete do režimu PDA. 
Stisknete-li tla%ítko Zrušit, opustíte toto dialogové okno a režim p!ístroje z"stane nezm$n$n. 

Vypnutí p(ístroje 
Je-li p!ístroj zapnutý, otev!ete flip a stiskn$te a podržte stisknuté po dobu asi & sekundy tla%ítko 
vypína%e. 

Zobrazení a funkce obrazovky 
Tento p!ístroj p!edstavuje nejnov$jší bezdrátové komunika%ní za!ízení, které spojuje funkce 
telefonu a za!ízení PDA. Na obrazovce LCD se zobrazují ikony hlavní nabídky a ikony všech 
skupin funkcí. Na dotykové obrazovce m"žete vybírat požadované volby pomocí ukazovátka. 
Obrazovka se m$ní v závislosti na vybraných volbách. 
Po zapnutí p!ístroje bude obrazovka vypadat následujícím zp"sobem: 
Na obrazovce se zobrazí 4 hlavní nabídky uspo!ádané na pravé stran$ obrazovky jako záložky.  
Každá z hlavních nabídek obsahuje až šest ikon funkcí, které tvo!í skupinu funkcí. Jednotlivé 
položky nabídky lze vybrat klepnutím na p!íslušnou záložku. 

Záložka  p!edstavuje skupinu Komunikace. Funkce z této skupiny umož#ují kontakt 
s okolním sv$tem. 

Záložka  p!edstavuje skupinu Aplikace. Funkce z této skupiny pomáhají p!i organizaci 
každodenní práce. 
Záložka  p!edstavuje skupinu Nástroje. Tato skupina nabízí n$kolik praktických nástroj" 
a pom"cek.  

Záložka  p!edstavuje skupinu Nastavení. Pomocí funkcí v této skupin$ lze zm$nit 
konfiguraci p!ístroje, p!izp"sobit jednotlivé funkce p!ístroje a provést p!ipojení p!ístroje k dalším 
za!ízením. 
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 Komunikace Aplikace Nástroje Nastavení 

b

&2:26

Aktuální sít b

&2:26

Aktuální sít b

&2:26

Aktuální sít b

&2:26

Aktuální sít  

Ikony 

Ikony znázor)ující stav 
Horní %ást displeje je vyhrazena indikátor"m stavu telefonu. P!i použití telefonu se b$žn$ 
m"žete setkat s následujícími indikátory. 

Funkce režimu telefonu 

Stav volání 

  
zvednuto (p$ipojeno) 

  
#ekající hovor 

  
zav"šeno (odpojeno) 

 
 #íslice 2 ozna#uje druhou linku 

Tyto ikony indikují, že je p!ístroj v režimu telefonu, a znázor#ují stav linek (režim volání). 
Klepnutím na tuto ikonu p!ejdete k obrazovce vytá%ení.  
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Stav antény 

bez GPRS 
bez RF 

GPRS 
p!ihlášeno  

+ p!ipojeno +  
roaming 

GPRS 
p!ihlášeno  

+ p!ipojeno + 
bez roamingu 

   

bez GPRS 

   

Služba GPRS, ale 
nep!ihlášeno 

 
  

služba GPRS + p!ihlášeno 

 
  

 
  

Upozorn'ní 

  SIM karta je plná 

  
SIM karta je plná a nové oznámení  
(nap$. zmeškaný hovor, nová zpráva SMS atd.) 

  
Nové oznámení 
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Stav baterie 

 
Zcela plná 

 
Nabíjení: indikátor baterie bliká a indika#ních proužk! p$ibývá. 

 
Viz nabíjení baterie 

 
Zcela prázdná 

 
Chybná baterie 

Hodiny 
12:26 Výb$rem této ikony m"žete nastavit sv$tový %as. 

Ikony funkcí 
V levé spodní %ásti obrazovky se zobrazují indikátory funkcí. Výb$rem ikony aktivujete funkci, 
kterou ikona p!edstavuje. 

Stav vyzván'ní 

 
Zvon"ní 

 
Vibrace 

 
Zvon"ní a vibrace 

 
Tiché 

 
P$esm"rování hovor! (jsou p$esm"rována všechna hlasová volání) 
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Operátor GSM Obchodní zna%ka operátora služby. 
•  Není-li zapnutý režim telefonu, je zobrazen text Anténa Ne. 
• Pokud lze telefon použít pouze pro tís#ová volání, je zobrazen text Pouze tís(ová volání. 
Je-li zapnutý režim telefonu, bude zobrazen režim telefonu, registraci v síti a další informace. 

 Stisknutí této ikony zobrazíte informace o majiteli p!ístroje a o %ísle SIM karty. (Je t!eba, aby 
majitel zadal p!íslušné osobní informace, viz %ást Vyhledání a úprava informací o kontaktech 
v kapitole Adresá!.) 
Pokud je použita sada SIM Application Tool Kit, bude hlavní obrazovka jiná. V pravém dolním 
rohu bude místo ikony  zobrazena ikona . 

Ikony funkcí hlavní nabídky 
Výb$rem ikony aktivujete funkci, kterou ikona p!edstavuje. 

Odesílání, na%ítání, kontrola a správa zpráv SMS a hlasových zpráv. 

Zaznamenání d"ležitých telefonních %ísel, adres a dalších kontaktních informací. 

Zaznamenání 20 posledních odchozích, p!íchozích a zmeškaných volání. 

Odesílání a p!ijímání e-mailových zpráv. 

Surfování v síti Internet. 

Jednoduchý textový nástroj umož#ující vytvá!et krátké poznámky a tisknout je 
nebo odesílat pomocí faxu, e-mailu, zpráv SMS nebo portu IrDA. 

Plánovací kalendá! umož#ující organizovat denní aktivity (sch"zky a porady). 

Nástroj umož#ující vytvá!et jednoduché kresby a odesílat je pomocí faxu %i 
e-mailu nebo je posílat na jiné p!ístroje A008. 

Nástroj umož#ující vytvá!et jednoduché seznamy úkol" s možností uspo!ádání 
podle priority.  

Funkce Hlasová poznámka umož#uje nahrávání až t!í minut osobních vzkaz". 
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Integrovaný budík umož#uje nastavit %as buzení a vybrat ze seznamu r"zné druhy 
upozorn$ní. 

Integrovaný nástroj s funkcemi standardní kalkula%ky a kalkula%ky pro v$decké 
výpo%ty. 

Užite%ný nástroj pro p!evody délkových, hmotnostních, objemových, teplotních 
a plošných jednotek. 

Nástroj umož#ující nastavit místní %as a %as ve velkých sv$tových metropolích. 

Nástroj umož#ující definovat sm$nné kursy a provád$t p!evody mezi sv$tovými 
m$nami uvedenými v seznamu. 

Nabídka t!í r"zných her. 

Nástroj umož#ující vytvo!it vlastní melodie vyzván$ní a odeslat je na jiný telefon 
prost!ednictvím zpráv SMS nebo portu IrDA. 

Umož#uje p!ijímat informace infra%erveným p!enosem. 

Synchronizace dat s po%íta%em pomocí aplikace TrueSync. 

Nástroj umož#ující stahovat aplikace napsané v jazyce J2ME z po%íta%e nebo sít$ 
Internet a instalovat je a spoušt$t na p!ístroji. 

Umož#uje vým$nu informací prost!ednictvím modemu. 

Umož#uje upravit nastavení p!ístroje podle individuálních pot!eb. 
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Tla%ítka 
Tla%ítko m"že obsahovat slova nebo ikony a slouží k provedení ur%ité funkce. 
Nej%ast$ji jsou používána tla%ítka Zrušit a OK, která se nacházejí ve spodní %ásti obrazovky  
(na funk%ních obrazovkách nebo v oknech). Klepnete-li na tla%ítko OK, bude funkce provedena 
a p!ejdete zp$t k p!edchozí nabídce. Klepnutím na tla%ítko Zrušit provád$nou funkci zrušíte 
a p!ejdete zp$t k p!edchozí nabídce. 

Tla%ítko  pro výb'r funkce 
Jde o nej%ast$ji používané tla%ítko. 
Toto tla%ítko se zobrazuje v posledním !ádku mnoha funk%ních obrazovek. Umož#uje efektivní 
výb$r funkcí, které jsou k dispozici v aktuálním pracovním režimu. Stisknete-li tla%ítko , 
zobrazí se dialogové okno s r"znými p!íkazy. Pomocí ukazovátka vyberte požadovaný p!íkaz. 
P!íkazy v nabídce se m$ní v závislosti na pracovním režimu p!ístroje. 
Nechcete-li vybrat žádný z p!íkaz", m"žete stisknutím libovolného místa mimo nabídku  
dialogové okno zrušit. 
AAAA    Položky v nabídce se mohou m"nit podle stavu p$ístroje. To znamená, že i v p$ípad" stejné 

nabídky se m!že položka zobrazená na vašem p$ístroji lišit od obrázku uvedeného 
v p$íru#ce. Pokud jste nap$íklad v sekci E-mail nenastavili žádnou vlastní složku, nezobrazí 
se v nabídce p$íkazy Upravit složku a Odstranit složku. Uživatel totiž m!že v systému upravit 
nebo odstranit pouze vlastní složku, ale nikoliv p$ednastavenou složku. Neexistuje-li žádná 
vlastní složka, nezobrazí se tedy v nabídce ani tyto dva p$íkazy. 

Titul 
Obvykle jde o první !ádek obrazovky (krom$ pracovního okna). Titul m"že obsahovat text, 
ikony, karty, rozbalovací nabídky atd. V n$kterých titulech se zobrazují pouze %ísla (nap!. p!i 
vytá%ení). 

12:26

13601229254
13901313676

Turbo Dial

4

5

6

1
2

3

Zrušit OK

1

2

3

5

6
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Oblast pro zadávání údaj& 
Obvykle se skládá z nadpis" a zadávacích !ádk". P!i zadávání textu, obrázk" a zpráv v oblasti 
pro zadávání údaj" m"žete použít ukazovátko nebo klávesnici. 

12:26

Upravit John Smith
Katg:   Neza$azeno
Jméno: John Smith
  Práce1: 01065641
678
  Práce2: 01065641
577

Zrušit OK  

Rozbalovací nabídka 
Rozbalovací nabídka je ozna%ena malou šipkou. Vedle je zobrazena aktuáln$ vybraná volba. 
Chcete-li zobrazit další možnosti, klepn$te na šipku. Chcete-li zm$nit aktuální volbu, jednoduše 
vyberte jinou volbu. Ta se poté stane aktuální. 

Výb'rové pole 
Výb$rové pole se zobrazuje jako seznam položek s odrážkami, ve kterém je zvýrazn$na 
aktuáln$ vybraná položka. 
Chcete-li zm$nit aktuální výb$r, vyberte požadovanou položku a klepnutím na tla%ítko OK výb$r 
potvr(te. V tomto p!ípad$ lze vybrat pouze JEDNU z položek. 

Práce 1
Práce 2
Dom%
Mobil

OKZrušit

Vybrat typ
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Posunovací lišta 
Nachází-li se na obrazovce p!íliš mnoho informací, které se nevejdou na displej, m"žete je 
zobrazit pomocí posunovací lišty nahoru a dol". Poloha %tvere%ku na posunovací lišt$ ozna%uje 
relativní polohu aktuálních informací vzhledem ke všem dostupným informacím. 
P!i použití posunovací lišty m)žete použít následujících metod.  
1  Klepnutím na dotykové obrazovce na šipky nahoru nebo dol" posu#te zobrazení o jeden 

!ádek nahoru nebo dol" (posouvání menší oblasti). 
2  Stisknutím posunovací lišty v oblasti mezi %tvere%kem a šipkou nahoru nebo dol" posu#te 

zobrazení o jednu celou obrazovku nahoru nebo dol" (posouvání v$tší oblasti najednou). 
3  Stiskn$te a p!etáhn$te %tvere%ek posunovací lišty do libovolné požadované polohy. 

Obrazovku m"žete posouvat také pomocí tla%ítek posunutí nahoru nebo dol" na p!ístroji. 
T$mito tla%ítky m"žete posunout zobrazení o jednu celou obrazovku nahoru nebo dol". 

K posunutí zobrazení o jeden !ádek nahoru nebo dol" lze také použít p!epína% Rocker umíst$ný 
na levé stran$ p!ístroje. 
Zvýrazn$ná ikona ozna%uje místo, na kterém se nachází kurzor. Chcete-li jej vybrat, stiskn$te 
p!epína% Rocker.  
AAAA    P$epína# Rocker umíst"ný na levé stran" p$ístroje m!žete použít také k posouvání dop$edu 

a dozadu p$i výb"ru Ikony funkce nebo k posouvání nahoru a dol! p$i výb"ru r!zných 
položek na obrazovce. Chcete-li vykonat funkci p$edstavovanou vybranou ikonou, stiskn"te 
tento p$epína#. 

Dialogové okno 
Dialogové okno se skládá z titulu, tla%ítek a výb$rových polí. Pomocí dialogových oken získává 
uživatel informace o stavu p!ístroje a p!edává p!ístroji p!íkazy. 

12:26

Centrum zpráv
  Emial Crane

Franklin
Ben  Gerherdt Will

  Golf Group
  Herry Ha

  Hiedi Ho
Nový Vybrat j

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

&ístPozd"ji

Nová SMS
zpráva

 

Zadávání slov 
P!ístroj nabízí dva zp"soby zadávání informací. M"žete použít klávesnici, nebo m"žete 
zadávanou položku napsat pomocí aplikace Psaní rukou.  
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Plocha pro psaní rukou 
Pro rozeznávání ru%n$ psaného písma je použita technologie Motorola Wisdom Pen 
Handwriting Recognition. P!ístroj dokáže p!irozen$ a efektivn$ rozeznat ru%n$ napsané znaky a 
interpunkci. Díky tomu lze zadat text v libovolném zvoleném jazyce. 
Klepn$te na tla%ítko  a vyberte p!íkaz Psaní rukou. 

 
Upravovaná slova se zobrazují v horní %ásti obrazovky. Klepn$te ukazovátkem na místo, na 
kterém chcete vložit, opravit nebo smazat slova. V tomto bod$ se zobrazí kurzor. 
Než za%nete zadávat informace, stisknutím tla%ítka ABC, abc nebo 123 vyberte typ zadávaných 
údaj". 
Pomocí ukazovátka zadejte informace do oblasti Psaní rukou. Jakmile budete hotovi, nebo 
nastane-li %asová prodleva, bude automaticky rozpoznán nejpodobn$jší znak a ten bude 
umíst$n na místo kurzoru. Pokud vznikne nesprávné slovo, m"žete je opravit výb$rem 
n$kterého ze znak" na Panelu podobných znak", který vložíte na místo posledního výskytu 
kurzoru. 
Chcete-li rozpoznávání urychlit, klepn$te po dokon%ení psaní na tla%ítko OK. 
Chcete-li zadat interpunk%ní znaménko, ukon%it !ádek nebo provést posunutí o znak zp$t, 
m"žete využít funk%ní klávesy okolo oblasti pro zadávání informací. 
Jakmile zadávání údaj" dokon%íte, stisknutím tla%ítka OK potvr(te zadané údaje a p!ejd$te zp$t 
k p!edchozí nabídce. Nechcete-li zm$ny uložit, stiskn$te tla%ítko Zrušit. P!ejdete zp$t 
k p!edchozí nabídce. 
Chcete-li p!i zadávání informací zvolit další volby, klepn$te na tla%ítko .  
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Anglická a numerická klávesnice 
Vyberete-li k zadávání informací (textu a %ísel) anglickou klávesnici, zobrazí se simulovaná 
alfanumerická klávesnice (viz následující obrázek).  
P!epnutí mezi malými a velkými písmeny provedete klepnutím na tla%ítko se šipkou nahoru 
nebo na tla%ítko Shift. ���������������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������� 

& 2 3
4 5 6 #*.
7 8 9 0  

Numerická klávesnice 
Chcete-li zadat %íslo do oblasti pro vkládání informací, klepn$te postupn$ pomocí ukazovátka 
na %íselná tla%ítka. Poté klepn$te na tla%ítko OK. 

���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������

 
AAAA    Chcete-li zadat interpunk#ní znaménko, klepn"te na klávesu (%#&.). Numerická klávesnice 

se zm"ní na klávesnici s interpunkcí. 



Za#ínáme   33 

Pojmy používané v této p(íru%ce 
Následující pojmy se používají v této uživatelské p!íru%ce p!i popisu základních funkcí p!ístroje. 
Doporu%ujeme vám, abyste v$novali chvíli %asu k porozum$ní této terminologii. Usnadní vám to 
použití p!ístroje. 

„Klepnout“ nebo „Stisknout“ 
Pomocí ukazovátka nebo prstu zatla%te na ur%ité místo na obrazovce (nap!. tla%ítko, ikonu 
funkce, rozbalovací nabídku, výb$rové pole, pole vícenásobného výb$ru). Funkce 
p!edstavovaná p!íslušnou ikonou nebo tla%ítkem se provede. Klepnutí m"že také znamenat 
stisknutí tla%ítka na p!ístroji (nap!. tla%ítka vypína%e, tla%ítka nahrávání atd.). 

„Upravit“ nebo „Zadat“ 
P!edstavuje zadání nebo úpravu informace. 
Po klepnutí na oblast pro zadávání informací m"žete p!i zadávání nebo úprav$ informací použít 
bu( metodu rozpoznávání ru%n$ psaného textu, nebo simulovanou klávesnici. Chcete-li potvrdit 
výb$r na panelu podobných znak", klepn$te na tla%ítko OK. Vybraný znak bude vložen na místo 
kurzoru.  
Poté p!ejdete zp$t k p!edchozí nabídce a zadané znaky se zobrazí v oblasti pro zadávání 
informací. 

„Vybrat“ 
P!edstavuje výb$r volby nebo p!íkazu v rozbalovací nabídce, ve výb$rovém poli, v poli 
vícenásobného výb$ru, v seznamu atd. 

„Zvýraznit“ 
Na b$žném displeji se obvykle zobrazují ikony a text v %erné barv$ a pozadí je bez barvy. Pokud 
vyberete ur%itou ikonu nebo text, bude vybraná položka zvýrazn$na obrácením barev. Znaky 
nebo ikony se zobrazí bíle na %erném pozadí. 

„Vybrat znak“ 
P!i %tení zprávy SMS m"žete ukazovátkem klepnout na n$které slovo a poté posouvat 
ukazovátko v neustálém kontaktu s obrazovkou. Slova na dráze ukazovátka se zobrazí 
v inverzní barv$. Jakmile dosáhnete požadovaného místa, m"žete ukazovátko zvednout. Znaky, 
které jsou zobrazeny inverzn$ (od místa, kde se ukazovátko dotklo obrazovky, do místa, kde 
jste ukazovátko zvedli), jsou považovány za vybrané. 
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Telefonní funkce 

! Režim telefonu lze provozovat pouze v oblastech, kde je k dispozici p$íslušná mobilní 
sí(/služba. 

Uskute%n'ní telefonního volání 
Na tomto p!ístroji lze krom$ b$žné metody vytá%ení použít n$kterou z t$chto metod:  
• volání z adresá!e, 
• volání ze SIM karty, 
• vytá%ení %ísla ze zprávy SMS, 
• volání ze záznamu zmeškaného hovoru, 
• volání ze záznamu p!ijatého hovoru, 
• vytá%ení pomocí jediného tla%ítka.  
Komunikaci pomáhají usnadnit i další funkce, které p!ístroj poskytuje, nap!. P!esm$rovat hovor, 
)ekající hovor, Konference atd. Navíc lze také zaznamenat 20 posledních volání (zmeškaných, 
odchozích a p!ijatých). 
1  V hlavní nabídce klepn$te na tla%ítko . Zobrazí se následující obrazovka: 

4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3

12:26

VolatSmazat

55555555555

 
2  Klepnutím zvolte %íslo, které chcete vyto%it. )íslo se zobrazí v poli vytá%ení. 
3  Chcete-li smazat poslední %íslici, klepn$te na tla%ítko . 
4  Chcete-li smazat celé zobrazené telefonní %íslo, klepn$te na tla%ítko Smazat. 
5  Klepnutím na tla%ítko Volat vyto%íte zobrazené %íslo a m"žete vykonat hovor. 
6  Chcete-li hovor ukon%it, klepn$te na tla%ítko Konec, nebo zav$ste zav!ením flipu p!ístroje. 
AAAA    Není-li zadáno #íslo, zobrazí se místo tla#ítka Smazat tla#ítko Konec. 

AAAA    Informace o vytá#ení mezinárodních p$edvoleb a p$ímých linek najdete v #ástech Vytá#ení 
mezinárodního volání a P$ímá volba linky. 
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AAAA    Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepn"te na tla#ítko  nebo . 

AAAA    Není-li zobrazeno žádné #íslo v poli vytá#ení, m!žete vyto#it poslední vytá#ené #íslo 
klepnutím na tla#ítko Znovu. 

AAAA    Po úsp"šn" zahájení volání m!žete pokra#ovat vyto#ením #ísla linky. Klepnutím na  
tla#ítko  na panelu funkcí se vra(te k obrazovce vytá#ení a poté stiskn"te #íslo linky. 

Tís)ové volání GSM 
Pro p!ípad volání v tísni udává celosv$tový standard GSM jednotné %íslo &&2. Za p!edpokladu, 
že se p!ístroji poda!ilo vyhledat sí* mobilního operátora, lze provád$t tís#ová volání. Taková 
volání lze uskute%nit bez ohledu na zabezpe%ovací kódy, a podle konkrétní sít$ s vloženou SIM 
kartou nebo bez ní. 
Tís#ové volání je sm$rováno na centrálního operátora tís#ových volání. 
Chcete-li vyto%it tís#ové %íslo, klepnutím na tla%ítko  p!ejd$te k obrazovce vytá%ení,  
zadejte %íslo &&2 a klepn$te na tla%ítko OK.  
B$hem vytá%ení a spojení tís#ového volání se na obrazovce zobrazí zpráva Volám... Tís(ové 
volání. 

P(íjem telefonního volání 
Aby bylo možné p!ijmout telefonní hovor, musí být p!ístroj zapnutý, a musí být k dispozici 
mobilní sí* s p!im$!en$ silným signálem. Je-li telefon uzam%en, musíte jej odemknout, abyste 
mohli p!ijmout volání. Nemají-li být p!íchozí volání p!esm$rována nebo omezena, nesmí být 
nastaveno p!esm$rování všech volání ani omezení volání. Další informace najdete v %ásti 
Bezpe%nost v kapitole Nastavení. 
Objeví-li se p!íchozí hovor, za%ne telefon vyzván$t (nebo vibrovat) a na displeji se zobrazí 
zpráva o p!íchozím volání. 
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Centrum zpráv
Hlas. schránka
Text Msgs

Info Svc
Quick Text

SIM Card
Outbox
Konec Nová

Zav"s Neber P$ijmi

Volá...
Heidi Ho

 
1  Klepnutím na tla%ítko P!ijmi hovor p!ijmete. Po skon%ení hovoru m"žete volání ukon%it 

klepnutím na tla%ítko Konec, nebo jednoduše zav!ete flip. 
2  Klepnutím na tla%ítko Neber volání odmítnete. 
3  Klepnutím na tla%ítko Zav"s volání odmítnete a p!ístroj se bude jevit jako obsazený. 
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AAAA    Je-li v adresá$i uloženo #íslo odpovídající #íslu volajícího, zobrazí p$ístroj jméno volajícího. 
Použije-li volající funkci skrytí volajícího, #íslo se nezobrazí. 

AAAA    Pokud jste vypnuli funkci automatické odpov"di, p$e#t"te si informace v #ásti P$íjem flipem 
v kapitole Nastavení. Volání p$ijmete otev$ením flipu. Pokud je flip již otev$en, p$ijm"te volání 
stla#ením výb"rového tla#ítka nebo p$epína#e Rocker.  

AAAA    V Režimu telefon se bude ikona stavu m"nit podle momentální situace volání. 
 Neprobíhá vytá%ení ani telefonní hovor. 

 Probíhá vytá%ení nebo hovor. 

 )ekající hovor/P!idržený hovor. 

AAAA    Ikona se bude m"nit podle momentálního stavu volání. 
B$hem hovoru m"žete klepnutím na tla%ítko  zobrazit nabídku funkcí. Pomocí ukazovátka 
m"žete vybrat požadovanou funkci. Funkce se budou m$nit podle momentálního stavu volání. 
Nechcete-li vybrat žádnou funkci, opus*te nabídku funkcí klepnutím na tla%ítko . 

12:26

Konec P$idrž

Spojeno
Heidi Ho

00:01

 
NABÍDKA 
- ztlum 
- p$epojit 
- nové volání 
- moje #íslo 
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P(ed navázáním spojení a b'hem vytá%ení 
! Dostupnost n"kterých služeb m!že záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, 

které služby jsou u vašeho operátora k dispozici. 

Klepnete-li na obrazovce vytá%ení na tla%ítko , budete si moci vybrat z následujících funkcí: 
Zobrazit ID: Tato funkce umož#uje zobrazení vašeho telefonního %ísla u p!íjemce 
volání. 
Skrýt ID:  Tato funkce umož#uje skrytí vašeho telefonního %ísla u p!íjemce volání. 
P!epnout - linka 2: N$které SIM karty mají 2 %ísla. M"žete tak p!i volání p!epínat mezi nimi. 
Vložit +: Tato funkce umož#uje volat z libovolné zem$ bez znalosti místního 

p!ístupového kódu pro mezinárodní volání. Jednoduše p!idejte 
mezinárodní p!edponu + (stiskn$te „0“ po dobu 3 - 4 sekundy, až se 
zobrazí „+“). 

Vložit pauzu: Tato funkce vkládá do telefonního %ísla znak pro t!ísekundovou pauzu. 
Jakmile telefon p!i vytá%ení dosp$je k pauze, po%ká na odpov$( na 
volání. 

Moje #íslo: Umožní zobrazit, zadat nebo upravit vaše telefonní %íslo. 

Vytá%ení mezinárodního volání 
Tato funkce umož#uje volat z libovolné zem$ bez znalosti místního p!ístupového kódu pro 
mezinárodní volání. 
Jednoduše p!idejte mezinárodní p!edponu + (stiskn$te „0“ po dobu 3 - 4 sekundy, až se  
zobrazí „+“). Poté zadejte %íslo zem$ a telefonní %íslo a klepnutím na tla%ítko VOLAT m"žete 
zahájit volání. 

P(ímá volba linky nebo hlasové schránky 
P!ístroj A008 umož#uje p!ímé vyto%ení linky nebo hlasové schránky. 
Vložte do telefonního %ísla znak t!ísekundové pauzy. Pauza na za%átku vytá%eného !et$zce je 
výjimkou. Jakmile telefon p!i vytá%ení dosp$je k pauze, po%ká na odpov$( na volání. 
1  Telefonní %íslo zadejte obvyklým zp"sobem. 
2  P!ejd$te na pozici, do níž chcete vložit znak pauzy, a klepn$te na tla%ítko . 
3  V místní nabídce vyberte p!íkaz Vložit pauzu. Zobrazí se písmeno P (zna%ka pauzy). 
4  Zadejte %íslo linky. 
5  Po zadání všech %ísel klepn$te na tla%ítko Volat. 
Vložte nap!íklad za telefonní %íslo 0&065642288 signál pauzy a poté zadejte 9999. Volání bude 
p!epnuto na linku 9999 volaného telefonního %ísla (volaná strana musí podporovat vytá%ení 
linek). 
Nebo nap!. m$jme %íslo 0&065642288, které má Schránku &0&&, s níž lze pracovat metodou 
vytá%ení a jejíž heslo je 02&&. Všechna tato %ísla m"žete zadat zápisem následující %íselné 
!ady:  
0&065642288P&0&&P02&&. Podrobnosti o vkládání signál" pauzy p!i ukládání telefonních %ísel 
do adresá!e najdete v %ásti P!idávání nových informací o kontaktech. 
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Funkce použitelné b'hem hovoru 
! Dostupnost n"kterých služeb m!že záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, 

které služby jsou u vašeho operátora k dispozici. 

Spojen jeden hovor 
Uprost!ed vašeho hovoru se zobrazí následující obrazovka: 

12:26

Konec P$idrž

Spojeno
Heidi Ho

00:01

 
M"žete: 
1  Ukon%it hovor klepnutím na p!íkaz Konec. 
2  P!idržet hovor klepnutím na p!íkaz P!idržet. 
3  Vybrat vytá%ení klepnutím na tla%ítko  (ikona  bude ozna%ovat, že hovor byl 

p!idržen). Potom m"žete vyto%it jiné %íslo. 
4  Klepnutím na tla%ítko  m"žete vybrat následující funkce: 
• Ztlumit: Zapíná a vypíná mikrofon p!ístroje. Tato funkce umož#uje do%asn$ vypnout 

mikrofon b$hem hovoru. Chcete-li v hovoru pokra%ovat, vyberte znovu tuto volbu. 
• P!epojit: Tato funkce p!epojí volání na jiné %íslo. 
• Nové volání: Pomocí této funkce m"žete provést nové volání. 
• Moje %íslo: Zobrazuje telefonní %íslo vašeho p!ístroje. 
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P(idržení volání a vyto%ení jiného %ísla 
! Dostupnost n"kterých služeb m!že záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, 

které služby jsou u vašeho operátora k dispozici. 
Chcete-li aktuální hovor b$hem probíhajícího volání p!idržet, abyste mohli provést další volání, 
postupujte takto: 
1  Klepn$te na tla%ítko  a vyberte Nové volání nebo prost$ stiskn$te tla%ítko . Zobrazí se 

následující obrazovka: 

12:26

Smazat Volat

4 5 6
7 8 9

* 0 #

1 2 3

1555555555

 
2  Pomocí ukazovátka zadejte požadované %íslo. Zadané %íslo se zobrazí v poli vytá%ení. 

Pot!ebujete-li smazat poslední %íslici, klepn$te na tla%ítko . Chcete-li smazat celé %íslo, 
klepn$te na tla%ítko Smazat. 

3  Klepnutím na tla%ítko Volat zahájíte volání. Je-li nové volání úsp$šné, budete mít v%etn$ 
p!edchozího p!idrženého hovoru dva aktivní hovory, což ilustruje následující obrazovka.  

12:2
6

Konec P$epni

Spojeno
55555555555

00:2000.30

&eká...
Heidi Ho

02:00

 
Klepnutím na tla%ítko  se vrátíte k p"vodnímu hovoru bez vytá%ení druhého. 
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P(epnutí hovoru 
! Dostupnost n"kterých služeb m!že záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, 

které služby jsou u vašeho operátora k dispozici. 
Máte-li jeden p!idržený hovor a druhé úsp$šn$ vyto%ené volání, m"žete mezi aktivním a 
p!idrženým hovorem p!epínat. M"žete tak hovo!it st!ídav$ se dv$ma lidmi. V ur%itém okamžiku 
m"že slyšet váš hlas jen jeden %lov$k. P!epnutí provedete klepnutím na tla%ítko P!epni. 
Zobrazí se tato obrazovka: 

12:26

Konec P$epni

Spojeno

02:0004.00
Heidi Ho

&eká...

00:20
5555555555

 
Chcete-li pokra%ovat v aktivním hovoru, klepn$te na tla%ítko Konec. 

P(esunout hovor 
! Dostupnost n"kterých služeb m!že záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a na tom, 

které služby jsou u vašeho operátora k dispozici. 
Aktivní hovor p!esunete na jiné %íslo takto: 
1  Klepn$te na tla%ítko  a poté klepn$te na p!íkaz P!epojit. Zobrazí se následující 

obrazovka: 

12:26

Zp"t Volat

4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3

5555555555

 
2  Klepnutím na tla%ítko Volat hovor p!epojíte. 
3  Klepnete-li na tla%ítko , nebude hovor p!epojen. 
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P(evod aktivního volání na p(idržené: 
Klepn$te na tla%ítko  a poté klepn$te na p!íkaz P!epojit. Zobrazí se následující obrazovka: 

12:26

Zp"t P$epojit

4 5 6
7 8 9

* 0 #

1 3

5555555555

Zrušit

P$evod

!ekající
hovoru na

 
Tento p!esun propojí ob$ strany. Jakmile je hovor p!esunut, automaticky je pro vás ukon%en.  

Funkce Turbo Dial 
Funkce Turbo Dial umož#uje volat jednoduše pomocí jedné %íslice. 
Abyste mohli takto volat, musíte nejprve uložit dev$t nej%ast$ji používaných %ísel do seznamu 
zrychleného volání. Informace o ukládání %ísel do seznamu zrychleného volání najdete 
v kapitole Nastavení.  
Rychlý p!ístup a vytá%ení %ísel uložených na prvních devíti pozicích adresá!e: 
1  Klepn$te na tla%ítko . Zobrazí se obrazovka vytá%ení. 
2  Klepn$te na p!íslušné numerické klávesy a podržte je alespo# 3 sekundy. Telefonní %íslo 

uložené na tomto míst$ bude vytá%eno automaticky. 

12:26

4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3

Konec Volat  
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Nemá-li klávesa, na níž jste klepli, p!i!azené žádné "íslo, budete na to upozorn#ni, pokud se ji 
budete pokoušet zanést do seznamu zrychleného vytá"ení, viz následující obrázek. 

Nastavit Turbo
Dial?

OKZrušit
 

Vytá!ení !ísel uložených na SIM kart" 
Pokud jsou na SIM kart# uložena n#jaká "ísla, lze je vytá"et p!ímo z obrazovky vytá"ení.  
1  V hlavní nabídce klepn#te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka vytá"ení. 
2  Klepn#te na "íselnou klávesu, která odpovídá pozici telefonního "ísla uloženého na SIM 

kart#,  
a poté klepn#te na klávesu . 

3  Chcete-li zahájit vytá"ení, klepn#te na tla"ítko VOLAT. 

4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3

12:26

VolatSmazat

2#

4 5 6
7 8 9(:
-*

0 0

1 2 3

12:26

VolatSmazat

2#

Zrušit

Volat nyní?
CoCo Liu
5555555555
Místo 002

Vytá!ení ze SIM karty

Volat

12:26

Konec P"idrž

Volám...
CoCo

00:00

 
AAAA    Pokud p!i ukládání "ísla na SIM kartu nezadáte jméno, nebude se jméno zobrazovat ani na 

panelu Potvrzení vytá"ení ze SIM karty. 

4 5 6
7 8 9(:
-*

0 0

1 2 3

12:26

VolatSmazat

2#

Zrušit

Volat nyní?
CoCo Liu

5555555555
Místo 002

Vytá!ení ze SIM karty

Volat
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AAAA    Klepnete-li na "íselné klávesy nebo na klávesy, které odkazují na prázdnou pozici na SIM 
kart#, (tj. na místo, na kterém není uloženo žádné telefonní "íslo), budete upozorn#ni 
zprávou, že je pozice prázdná, Po p!e"tení této zprávy se vrátíte zp#t k obrazovce vytá"ení. 

4 5 6
7 8 9

* 0 #

1 3

12:26

VolatSmazat

2#

OK

Pozice na SIM
kart# je prázdná

 
AAAA    Pokyny, jak ukládat "ísla na SIM kartu, najdete v odstavci Seznam kontakt$, v "ásti 

Ukládání informací o kontaktech na SIM kartu. 

AAAA    Další informace o vytá"ení "ísel z adresá!e najdete v "ástech Telefonování a posílání zpráv 
SMS z adresá!e.  

AAAA    Informace o vytá"ení telefonních "ísel ze zpráv SMS najdete v "ásti Na"tení telefonních 
"ísel ze zpráv SMS. 

Redial 
Je-li sí$ obsazena, uslyšíte krátký p!erušovaný signál. Pokud je funkce Redial nastavena na 
hodnotu Ano, bude p!ístroj opakovat pokus o volání, dokud se nepoda!í hovor uskute"nit. 
Jakmile je vaše volání p!ijato, telefon vás upozorní zvon#ním nebo vibrováním. Informace o 
nastavení automatického vytá"ení najdete v kapitole Nastavení.  

Konferen!ní hovor 
! Chcete-li používat tuto funkci, musíte se p!ihlásit ke služb# Konferen"ní volání a ke služb# 

%ekání na volání. 
Tato funkce spojuje aktivní hovor s p!idrženým hovorem. Pomocí funkce konferen"ního hovoru 
m%žete po!ádat konferenci až s p#ti dalšími ú"astníky. Kdykoliv b#hem konferen"ního hovoru 
m%žete p!idat ú"astníky, odpojit je nebo je navzájem odd#lit. 
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Inicializace konferen!ního hovoru 
Chcete-li inicializovat konferen"ní hovor, musíte: 
1  Vyto"it nejprve jednoho ú"astníka konferen"ního hovoru. 
2  Poté tento hovor p!idržet a vyto"it další "íslo. Budete tak mít jeden aktivní a jeden p!idržený 

hovor. Podrobné informace najdete v "ásti P!idržení volání a vyto"ení jiného "ísla. 
3  Klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Konference. Vy sám i ú"astníci aktivního a 

p!idrženého hovoru se spojí do jediného konferen"ního hovoru. Následující obrazovka 
znázor&uje po"et stran konferen"ního hovoru. 

12:26

Konec P"idrž

Spojeno
Konference Volat

30:3614.00

 

P#idání nového volání ke konferen!nímu hovoru 
P!ipojit nové volání ke konferen"nímu hovoru m%žete r%znými zp%soby: 
• pomocí obrazovky vytá"ení,  
• p!ijetím "ekajícího hovoru. 
Nezávisle na metod#, kterou zvolíte k p!ipojení nového volání, bude p%vodní konferen"ní hovor 
nejprve p!idržen a nový hovor bude p!ijat.  
Klepnutím na tla"ítko  a výb#rem p!íkazu Konference spojte nové volání s p%vodním 
konferen"ním hovorem. 
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Odd"lení ú!astníka od konferen!ního hovoru 
B#hem konferen"ního hovoru máte rovn#ž možnost odd#lit vybrané ú"astníky. 
AAAA    K odd#lení ú"astníka od konferen"ního hovoru nemusíte mít žádný p!idržený hovor. 
1  Klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Rozd#lit. 

12:26

12345678901234
123456789012

00:00
OKZrušit

Odd#lit...
Heidi Ho

 
2  Rolováním výb#rového pole vyhledejte ú"astníka, kterého chcete odd#lit od konference, 

(podle telefonního "ísla nebo jména). 
3  Klepnutím na tla"ítko OK potvr'te odd#lení vybraného ú"astníka od konference.  
4  Chcete-li odd#lení hovoru zrušit, klepn#te na tla"ítko Zrušit. 
5  Vybraný hovor bude odd#len od konference, p!i"emž je možné, abyste s odd#leným 

ú"astníkem dále soukrom# komunikovali (ostatní ú"astníci budou v režimu p!idržených 
hovor%). Chcete-li op#t propojit všechny ú"astníky, klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz 
Konference.  
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$ekající hovor 
Máte-li 2 aktivní hovory s jedním p!idrženým hovorem a zárove& další p!íchozí volání, zobrazí se 
následující obrazovka: 

12:26

12345678901234
123456789012

00:00

Konec P"idrž

Volá...
Heidi Ho

Zav#sNebrat

Zav#sit a p"ijmout:
P"ijmout
!eká hovor

 
Než budete moci p!ijmout t!etí volání, musíte jeden aktivní hovor ukon"it: 
1  Pokud je vybrána volba Zrušit aktivní a klepnete-li na tla"ítko Nebrat, bude aktuální hovor 

zrušen a bude p!ijat p!íchozí hovor. 
2  Pokud je vybrána volba Zrušit aktivní pro odpov!" a klepnete-li na tla"ítko Nebrat, bude 

p!idržené volání zrušeno a bude p!ijat p!íchozí hovor. 
3  Klepnete-li na tla"ítko Zav!s, bude p!íchozí hovor odmítnut z d%vodu obsazení linky. 
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Adresá# 
 

Informace o osobních kontaktech 
V adresá!i jsou uloženy a zaznamenány d%ležité údaje a informace týkající se kontakt% jako 
jména, adresy, telefonní "ísla, faxová "ísla, "ísla pager%, elektronické adresy, d%ležitá data atd. 
Jakmile uložíte n#jaké "íslo, lze je rychle vyhledat a vyto"it a rovn#ž je lze použít k odeslání fax% 
a e-mailových zpráv. 
Své kontakty m%žete rozt!ídit podle pot!eb komunikace. Lepší organizaci a efektivní vyhledávání 
informací vám pom%že docílit definování kategorií podrobností o kontaktech. M%žete nap!. 
za!adit všechny obchodní partnery do Obchodní kategorie, všechny p!átele do Osobní 
kategorie. Váš p!ístroj vám nabídne n#kolik základních kategorií: 
Pevná volba: Tato funkce vám umožní omezit použití vašeho telefonu (zejména t!etí 

osobou) na p!edem stanovený seznam telefonních "ísel, "ísel zemí, 
národních sm#rových "ísel nebo dalších p!edvoleb podle vašeho uvážení. 

!!!!    Dostupnost Pevné volby m$že záviset na typu a nastavení vaší SIM karty a/nebo na tom, 
kde ji poskytuje operátor, u n#hož jste se ke sužb# p!ihlásili. 

Všechny kontakty: Zobrazí všechny kontakty ze všech kategorií. 
SIM karta: Zobrazí informace o kontaktech uložené na kart# SIM. To ozna"uje ikona 

SIM karty umíst#ná p!ed názvem kontaktu. 
Neza#azeno: Zobrazí kontakty, které nebyly za!azeny. Jde o kategorii nastavenou jako 

výchozí pro všechny nové kontakty. 
Majitel: V této kategorii budete mít informace sami o sob#.  
K výše uvedeným kategoriím m%žete p!idat své vlastní tak, abyste mohli efektivn# zpracovávat 
informace, nebo m%žete existující kategorie upravit tak, aby vyhovovaly vašim specifickým 
pot!ebám. 
M%žete ur"it, které informace o kontaktech mají být uloženy v Pam#ti telefonu a které v Pam#ti 
SIM karty. Pokud neur"íte, kam se mají informace uložit , budou uchovávány v Pam#ti telefonu.  
Podle typu SIM karty a služeb, ke kterým se p!ihlašujete, umož&uje v#tšina SIM karet uložit jen 
základní informace o kontaktech, u každého kontaktu obvykle jen jméno a telefonní "íslo. 
P!i vým#n# telefonního p!ístroje jsou se p!enesou informace uložené v pam#ti SIM karty (na 
p%vodní kart#), zatímco údaje uložené v pam#ti telefonu z%stanou pouze v p%vodním p!ístroji. 

Vytvá#ení skupin 
Váš p!ístroj umož&uje seskupit kontakty tak, aby bylo možné posílat tytéž zprávy celé skupin#. 
Skupina m%že obsahovat nap!. "leny n#jakého klubu nebo kolegy, kte!í spolupracují na 
n#jakém projektu. Ikona  p!ed jménem skupiny ozna"uje, že kontakty zobrazené jako 
p!íjemci informace pat!í do téže skupiny. Jak se vytvá!ejí skupiny a jak se s nimi pracuje, 
popisujeme dále v této "ásti. 
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P#idávání nových informací o kontaktech 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. Jestliže jste už do pam#ti 

telefonu nebo SIM karty uložili n#jaké kontakty, zobrazí se jejich seznam tak, jak je uvedeno 
níže. 

12:26

Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will
  Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový  

12:26

Nový kontakt
Katg:  Neza"azeno
Jméno:
Práce1:
 Práce2:
Práce-fax:
 Dom$:
Zrušit OK  

Pakliže jste do pam#ti telefonu nebo SIM karty neuložili žádné kontakty, nebude na obrazovce 
zobrazen žádný. 
2  Klepnutím na Nový p!idáte nový kontakt do Adresá!e. 
3  Na výzvu Kategorie klepn#te a rolujte pole výb#ru kategorií. 

12:26

Všechny kont.
  Emial Crane
  Franklin Ben

Neza?azeno
  Golf
skupinu

  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
JSIM karta

Neza"azeno

Kategorie

OKZrušit

 
Bude vám p!edložen seznam výchozích kategorií, a to: 
• SIM karta 
• Neza!azeno 
Jednu z výchozích kategorií vyberete tak, že klepnete na pole jediného výb#ru vedle kategorie, 
kterou požadujete. 
Když kategorii nevyberete, bude kontakt p!idán do kategorie Neza#azeno. Vyberete-li SIM kartu, 
bude základní informace o kontaktu uložena na SIM kart#. Informace o ostatních kontaktech 
budou uloženy v p!ístroji.  
AAAA    Typ a množství údaj$, které budou na SIM kart# uloženy, závisí na typu a vlastním 

nastavení SIM karty. 
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4  Klepnutím na OK se vrátíte ke zobrazení Nového kontaktu. 
5  Klepn#te na pole vedle každého vstupu a zadejte p!íslušné údaje.  
Doporu"ujeme, abyste pln# využili funkce Adresá!e a zadali co nejvíce informací. Nap!. když 
nezadáte u kontaktu "íslo jeho mobilního telefonu, nebudete ho moci nalézt v seznamu, až 
budete chtít poslat zprávu SMS. 

12:26

Upravit John Smith
Dom$:

Zrušit OK  

Vkládání pauz 
Do !ady "ísel m%žete vložit zvukem ozna"enou pauzu. Ud#láte to tak, že klepnutím na tla"ítko 

 p!epnete numerickou klávesnici na symbolickou, a v míst#, kam si p!ejete vložit znak 
pauzy, klepnete na písmeno „P“. 
1  Po zadání každé informace ji uložíte do p!íslušného pole klepnutím na OK. Nacházíte-li se 

na obrazovce úprav, m%žete klepnutím na tla"ítko  zm#nit zp%sob vkládání. 
2  Klepnutím na p!íkaz ZRUŠIT opustíte úpravy a vrátíte se na p!edchozí obrazovku. 
Váš p!ístroj dokáže ukládat údaje r%zného druhu. 

• Název: 
• Práce(: 
• Práce2: 
• Práce-fax: 
• Dom%: 

• Fax dom%: 
• Mobil: 
• )íslo SMS  

(viz poznámka níže) 

• Pager: 
• E-mail(: 
• E-mail2: 

AAAA    %íslo pro zprávu SMS se zaznamená, jakmile vložíte "íslo mobilního telefonu. %íslo pro 
zprávu SMS p!edstavuje symbol  a je stejné jako "íslo mobilního telefonu. Používá se k 
posílání zpráv SMS a automaticky se zm#ní v p!ípad#, že se zm#ní "íslo mobilního telefonu. 

Ve skupin# Obchodních kontakt% jsou uloženy následující údaje: 
• Název: 
• Firma: 
• Zem#: 

• Kraj: 
• M#sto: 
• Adresa: 

• PS): 
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Ve skupin# Osobních kontakt% se ukládají následující údaje: 
• Zem#: 
• Kraj: 
• M#sto: 

• Adresa: 
• PS): 
• WWW: 

• Narození: 
• Výro"í: 
• Pozn.: 

3  Stiskem klávesy OK uložíte zm#ny. 
4  Stiskem p!íkazu Zrušit zrušíte veškeré zm#ny a vrátíte se do nabídky Adresá!e. 
AAAA    Po ukon"ení hovoru m$žete uložit telefonní "íslo posledn# volaného do Adresá!e. 

Uložení !ísla po ukon!ení hovoru 
Telefonní "íslo, které jste naposledy volali, m%žete uložit do Adresá!e. Je možné postupovat 
dv#ma zp%soby:  
• Uložte "íslo jako nový Kontakt. 
• Uložte "íslo do existujícího Kontaktu. 
Po klepnutí na p!íkaz Konec, které ukon"í volání, klepn#te b#hem 5 sekund na tla"ítko Uložit. 
Zobrazí se obrazovka Uložit $íslo. M%žete si vybrat, zda "íslo uložíte do Adresá!e jako Nový 
kontakt nebo je p!ipojíte k existující položce v Adresá!i. 

12:26

Nový Volat

Ukon!eno
Heidi Ho

10:41

 

 
 

P!idat nový 
kontakt do 

adresá!e 
 

P!idat nový 
údaj ke starému 

kontaktu 

  Emial Crane

12:26

 Všechny kont.

  Franklin Ben
  Gerherdt Will

  Golf
skupinu

  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

Prohlížec
užíván,
hlas.

poznámka
nelze OKZrušit

Uložit !íslo
Vytvo"it kontakt
P"idat ke kont.
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Uložení !ísla jako Nový kontakt 
Vyberete-li p!íkaz Vytvo#it kontakt, budete vyzváni, abyste ze seznamu vybrali typ telefonního 
"ísla. Prove'te výb#r a klepn#te na OK. Posledn# volané "íslo je poté p!idáno na p!íslušné 
místo. 
Klenutím na tla"ítko OK telefonní "íslo uložíte. 

12:26

 Všechny kont.
  Emial Crane
  Franklin Ben
  Gerherdt Will

  Golf
skupinu

  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

Zrušit

Práce 1
Práce 2
Dom$
Mobil

Vybrat typ

OK

 

12:26

Nový kontakt
Kat.:  Neza"azeno
Název:
Práce1:01065555

555
 Práce2:
Práce-fax:
Zrušit OK  

Uložení !ísla do existujícího kontaktu 
Vyberete-li p!íkaz P#idat ke kontakt%m, zobrazí se seznam všech kontakt%. Vyberte ten, který 
si p!ejete, a klepn#te na OK. Budete op#t vyzváni, abyste vybrali typ telefonního "ísla. Výb#r 
prove'te a klepn#te na OK. Posledn# volané "íslo bude p!idáno na p!íslušné místo. 
Klepnutím na OK provedete aktualizaci Adresá!e. 

12:26

Adresá"
  Eric Crane
  Franklin Ben
  Gerherdt Will
  Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Zrušit OK  

12:26

 Všechny kont.
  Emial Crane
  Franklin Ben
  Gerherdt Will

  Golf
skupinu

  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

Zrušit

Práce 1
Práce 2
Dom$
Mobil

Vybrat typ

OK

 

12:26

Upravit:Jon Hua
Katg:  Neza"azeno
Jméno:Jon Hua
 Práce1:01065555
555
 Práce2:
Práce-fax:
Zrušit OK
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Vyhledání a úprava informací o kontaktech 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. Klepnete-li na 

rozbalovací nabídku Všechny kontakty, zobrazí se obrazovka Kategorie. 

12:26

 Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will
  Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

 

 

Výb#r kategorie 
 
 

Abecední  
posuvník 

12:26

 Všechny
  Emial Crane

Franklin
Ben  Gerherdt Will

  Golf
skupinu

  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
JSIM karta

Osobní
Neza"azeno

Kategorie

OKZrušit

 

2  Vyberte Kategorii a klepnutím na tla"ítko OK potvr'te sv%j výb#r.  
3  Chcete-li se vrátit na p!edchozí obrazovku, klepn#te na p!íkaz Zrušit.  
4  Klepn#te na první písmeno kontaktu, který chcete vyhledat, a pomocí šipky nahoru a dol% 

vyberte název kontaktu, nap!. John Smith. Jakmile najdete Johna Smithe v seznamu, 
vyberte jej klepnutím. Zobrazí se aktuální uložené informace o kontaktu s názvem John 
Smith. Další informace zobrazíte pomocí posunovací lišty. 

12:26

John Smith
  01065645555
  01065555555
  01055555555
  13911111111
  13911111111
  Jon@yahoo.com

Zp#t Upravit  

12:26

John Smith
Manager
Motorola
600 US Hwy 45 N
Libertyville,IL
USA
Narození:2000
Zp#t Upravit

1
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5  Chcete-li upravit n#které z údaj%, klepn#te na p!íkaz Upravit. Poté vyberte vstup, který 
budete upravovat. 

6  Klepn#te na tla"ítko  a vyberte zp%sob zadávání textu.  
7  Do p!íslušného pole vložte nové údaje a klepnutím na tla"ítko OK uložte zm#ny. 

12:26

Upravit John Smith
Kat.:  Neza"azeno
Název: John Smith
Práce 1:01065641

678
Práce 2:01065641

577
Zrušit OK  

12:26

Upravit John Smith

Dom$:

Zrušit OK   
8  Klepnutím na p!íkaz Zrušit se vrátíte do p!edchozí nabídky. 

Nalezení informací o kontaktu 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e.  
2  Poté klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Hledat kontakt. Na displeji se zobrazí pole  

Najít podle: 

12:26

 Všechny kont.
  Emial Crane
Frankli
n BenGerherdt

Will  Golf
skupinu

  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

Jméno
%íslo
Text

Najít podle

OKZrušit

 
3  M%žete si vybrat, bude-li se kontakt hledat podle Jména, )ísla nebo Textu. Prove'te výb#r a 

klepn#te na tla"ítko OK. 
4  Jestliže jste vybrali hledání podle Jména, zadejte jméno, které má být vyhledáno. a klepn#te 

na tla"ítko OK. Na obrazovce se budou zobrazovat výsledky hledání. 
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12:26

Upravit John Smith
Dom$:

Zrušit OK  

12:26

Jobling,Jeremy
Jobling,Fran
Jobling,Simon
Job Center
Jober,Kim
Jasmine

Zrušit

Nalezeno:

  
5  Chcete-li zobrazit více informací o kontaktu, klepn#te a vyberte jeho jméno. 
6  Klepnutím na p!íkaz Zrušit se vrátíte do p!edchozí nabídky. Nevyhovuje-li kritériím 

vyhledávání žádný záznam, zobrazí se na obrazovce zpráva Nic nenalezeno. 

Odstran"ní kontaktu  
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. Klepn#te na první 

písmeno kontaktu, který chcete vyhledat, a vyhledejte jej pomocí šipky nahoru a dol%. 
2  Na obrazovce informací o kontaktu klepn#te na tla"ítko . 

12:26

John Smith
  01065645555
  01065555555
  01055555555
  13911111111
  13911111111
  Jon@yahoo.com

Zp#t Upravit
 

NABÍDKA 
- nový kontakt 
- hledat kontakt 
- odstranit kontakt 
- Poslat v SMS 
- postat e-mail 
- kopírovat na SIM 
- vytisknout kontakt 
- Poslat IrDA 
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3  Klepnete-li na p!íkaz Odstranit kontakt, zobrazí se dialogové okno Odstranit. 

12:26

 Všechny
  Emial Crane

Gerherdt
Will  Golf

skupinu
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

U -
Z

Smazat tento
kontakt?

Zrušit OK

 
4  Klepnutím na tla"ítko OK odstraníte informace o kontaktu a uložíte zm#ny.  
5  Klepnutím na p!íkaz Zrušit opustíte mazání údaj% a vrátíte se do p!edchozí nabídky. 

Odstran"ní kontakt% 
Chcete-li odstranit více kontakt%: 
1  Klepn#te na tla"ítko  na obrazovce Všechny kontakty. 

12:26

Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will
  Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

 
NABÍDKA 
- hledat kontakt 
- nová kategorie 
- upravit kategorii 
- odstranit kategorii 
- nová skupina 
- kopírovat na SIM 
- !adit jména 
- vytisknout kontakt 
- odstranit kontakt 
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2  Klepn#te na p!íkaz Odstranit kontakty. Zobrazí se dialogové okno Odstranit. 

12:26

Všechny
  Fran Li
  Gid E.Yup
  Giordano Wi
    Golf
  Jon Hua
  Sarry Lu

Zrušit OK  
3  Klepnutím na tla"ítko OK se za"nou mazat veškeré vybrané informace o kontaktu. 
4  Klepnutím na p!íkaz Zrušit zachováte informace o kontaktu a vrátíte se na obrazovku  

Všechny kontakty. 

Zrušit

Mažu...
<Jméno>

 
5  Když b#hem procesu odstra&ování údaj% klepnete na p!íkaz Zrušit, zastavíte jej a vrátíte se 

na obrazovku Všechny kontakty. 
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Vytvo#ení vlastních kategorií 

P#idání nové vlastní kategorie  
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e.  
2  Klepn#te na tla"ítko  a vyberte možnost Nová kategorie. 

12:26

 Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will

Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

 

12:26

Nová kategorie
Kategorie:

Zrušit OK  
NABÍDKA 
- hledat kontakt 
- nová kategorie 
- upravit kategorii 
- odstranit kategorii 
- nová skupina 
- kopírovat na SIM 
- !adit jména 
- vytisknout Kontakt 
- odstranit Kontakt 

3  V poli Kategorie: zadejte název nové kategorie.  
4  Klepnutím na tla"ítko OK potvrdíte vytvo!ení nové kategorie. 
AAAA    Název kategorie nesmí být delší než &0 znak$. 
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Úprava vlastní kategorie 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. Z rozbalovací nabídky 

vyberte volbu Všechny kontakty. 

12:26

 Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will

Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

 
NABÍDKA 
- hledat kontakt 
- nová kategorie 
- upravit kategorii 
- odstranit kategorii 
- nová skupina 
- kopírovat na SIM 
- !adit jména 
- vytisknout Kontakt 
- odstranit Kontakt 

2  Klepnutím na p!íkaz Upravit kategorii zobrazíte Seznam kategorií, které m%žete upravovat. 

!!!!    Upravovat m$žete jen kategorie, které jste sami nadefinovali, výchozí kategorie Všechny 
kontakty, SIM karta, Neza!azeno a Majitel se upravovat nemohou. Jestliže jste nep!ipojili 
žádnou vlastní kategorii, položka Upravit kategorii se v$bec nenabídne. 

3  Vyberte kategorii, kterou si p!ejete upravovat, a klepn#te na OK. Zobrazí se obrazovka 
Upravit kategorii. Do pole Název zadejte zm#nu vybrané kategorie. 

4  Klepnutím na tla"ítko OK zm#ny uložíte.  
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Odstran"ní vlastní kategorie 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. 

12:26

 Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will

Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

 
NABÍDKA 
- hledat kontakt 
- nová kategorie 
- upravit kategorii 
- odstranit kategorii 
- nová skupina 
- kopírovat na SIM 
- !adit jména 
- vytisknout Kontakt 
- odstranit Kontakt 

2  Klepn#te na tla"ítko  a klepnutím na p!íkaz Odstranit kategorii zobrazíte seznam 
kategorií, které si p!ejete odstranit.  

12:26

 Všechny kont.
  Emial Crane
  Franklin Ben
  Gerherdt Will

  Golf
skupinu

  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

Zrušit

Smazat kategorii

OK

Sch$zka
 Osobní
Spušt#n skupinu
Hra

 
AAAA    Upravovat m$žete jen kategorie, které jste sami nadefinovali, výchozí kategorie Všechny 

kontakty, SIM karta, Neza!azeno a Majitel se upravovat nemohou a ani se nezobrazí. 
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3  Vyberte kategorii, kterou si p!ejete odstranit, a klepn#te na tla"ítko OK. 

OKZrušit

Smazat
kategorii?

 
4  Klepnutím na tla"ítko OK potvrdíte odstran#ní vybrané kategorie. V adresá!i z%stanou 

všechny kontakty a budou p!esunuty do kategorie Neza#azeno. 
5  Klepnutím na p!íkaz Zrušit se vrátíte do p!edchozí nabídky a vybraná kategorie odstran#na 

NEBUDE. 

Vytvá#ení skupin 

Vytvo#ení nové skupiny 
Ú"elem tvo!ení skupin je posílání zpráv SMS více p!íjemc%m zárove&. )leny skupiny se mohou 
stát jen kontakty, které mají v údajích uvedeno "íslo mobilního telefonu. 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. 
2  Klepn#te na tla"ítko  a na volbu Nová skupina.  

12:26

 Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will

Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

 

12:26

Kat.:  Neza"azeno
Název:
Adresáti

OKZrušit

Nový skupina

 
NABÍDKA 
- hledat kontakt 
- nová kategorie 
- upravit kategorii 
- odstranit kategorii 
- nová skupina 
- kopírovat na SIM 
- !adit jména 
- vytisknout kontakt 
- odstranit kontakt 
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3  Po klepnutí na pole výb#ru Kategorie budete moci vybrat kategorii, v níž se má zobrazit 
Skupina. 

4  Klepn#te na pole Název a zadejte název skupiny, kterou chcete vytvo!it. Poté klepn#te na 
tla"ítko OK. 

5  Klepn#te na pole Adresáti, projd#te seznam a každého vybraného p!íjemce ozna"te p!ed 
jménem zna"kou X.  

12:26

Adresáti
  Fon Brewer
  Fred Simth
  Matt Klapman
  Num Pisutha
  Peter Jones
  Bob Mak
Zrušit OK  

6  Po výb#ru "len% klepn#te na tla"ítko OK. Vybraní "lenové se zobrazí v poli adresát%. 
7  Klepn#te na tla"ítko OK. 
Nová skupina se zobrazí v rámci kategorie, k níž jste ji p!idali, a bude p!ed svým skupinovým 
názvem ozna"ena znakem . 

!!!!    Na obrazovce Skupina se zobrazí jen kontakty, u nichž bylo zadáno "íslo mobilního telefonu. 
Ú"elem tvo!ení skupin je posílání zpráv SMS více p!íjemc$m. Vzhledem k tomuto ú"elu 
nemohou kontakty bez "ísel mobilních telefon$ tvo!it skupiny. 

Vyhledání skupiny adresát% 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. Údaje, které mají v 

Adresá!i p!ed názvem zna"ku  , pat!í do skupiny. V tomto p!íkladu byla vybrána skupina 
GOLF. 

2  Klepnutím na Název skupiny zobrazíte "leny této skupiny. 

12:26

Zrušit OK

Golf
Kat.:  Neza"azeno
Název: Golf

Jon Hua;Lily;
Shary Shang;Veli
Zhao;Jeny Mu;Sarry

Adresáti:Coco;
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P#idávání adresát% do skupiny 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. Projd#te jej a vyberte 

skupinu, o níž si p!ejete zobrazit více informací. 
2  Klepn#te na pole ve výzv# Adresáti: projd#te seznam a vyberte všechny p!íjemce, které si 

p!ejete p!idat ke skupin#. 
3  Klepn#te na tla"ítko OK. Noví adresáti budou p!idáni do seznamu adresát%. 
4  Klepn#te na tla"ítko OK. 

Odstran"ní skupin 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá#e. Projd#te jej a vyberte 

skupinu, která se má odstranit. 
2  Klepn#te na tla"ítko . 
3  Po klepnutí na p!íkaz Odstranit skupinu se zobrazí potvrzovací obrazovka. 

12:26

Zrušit OK

Golf
Kat.:  Neza"azeno
Jméno:Golf
Adresáti: Coco;
Jon Hua;Lily;
Shary Shang;Veli
Zhao;Jeny Mu;Sarry

 

12:26

 Všechny
  Emial Crane
  Franklin Ben
  Gerherdt Will

  Golf
skupinu

  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

F -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

OKZrušit

Smazat tento
kontakt?

 
NABÍDKA 
- odstranit skupinu 

4  Klepnutím na tla"ítko OK potvrdíte odstran#ní. Informace o adresáti z%stanou zachovány i 
po odstran#ní skupiny. 
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Vkládání a úpravy údaj% o majiteli 
!!!!    Toto nastavení byste m#li provést, abyste mohli surfovat po Internetu. Nastavení pro 

Internet má obsahovat alespo' "íslo mobilního telefonu s "íslem zem# umíst#ným p!ed 
ú"astnické "íslo. Internetový terminál použije toto "íslo jako "íslo vašeho ú"tu p!i výpo"tu 
spojovacích poplatk$. 

1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. 
2  Klepnutím na položku Všechny kontakty v nadpisu zobrazíte seznam Kategorií. 
3  Projd#te jej, vyberte Majitele a klepnutím na tla"ítko OK zobrazte jeho údaje na obrazovce. 

12:26

Nový kontakt
Kategorie: Majitel
Název:
 Práce1:
 Práce2:
Práce-fax:
Dom$:
Zrušit OK  

4  Klepn#te na každé pole a zadejte do n#ho p!íslušné údaje. 
5  Klepnutím na tla"ítko OK údaje uložíte. 
P!i úpravách údaj% zopakujte (. a 2. krok a zobrazte údaje o Majiteli 
1  Klepnutím na p!íkaz Upravit zobrazíte obrazovku úprav údaj% o Majiteli. 
2  Klepn#te na každé pole a upravte p!íslušné údaje. 
3  Klepnutím na tla"ítko OK zm#ny uložíte. 

12:26

Jon Mak
  01065555555
  01065555555
  01063555555
  15555555555
  15555555555
  Jon@yahoo.com

Zp#t Upravit  

12:26

Upravit:Jon Mak
Kategorie:Majitel
Název: Jon Mak
  Práce1:01065555
555
  Práce2:01065555
555
Zrušit OK  
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Kopírování informací o kontaktu z pam"ti telefonu  
na SIM kartu 
Informace o kontaktech, uložené v p!ístroji, m%žete kopírovat na SIM kartu. Na stejnou SIM 
kartu pak m%žete p!idat další informace uložené v jiném telefonu GSM. 

!!!!    Množství informací, které je možné na SIM kartu uložit, je dáno velikostí pam#ti karty, a 
funkce karty ur"uje, jaký druh informací m$že být uložen. SIM karta m$že obvykle uchovávat 
jen jména a telefonní "ísla. 

1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e. 
2  Klepn#te na tla"ítko  a klepnutím na p!íkaz Kopírovat na SIM zobrazíte všechny kontakty 

krom# t#ch, které jsou uloženy na SIM kart#. 
3  Vyberte název kontaktu, který chcete kopírovat, a klepn#te na tla"ítko OK. 
4  Na obrazovce Kopie do ze zobrazí všechna "ísla p!íslušející kontaktu, který jste vybrali.  

Vyberte jedno z "ísel na seznamu a klepn#te na tla"ítko OK. 
AAAA    V pam#ti SIM karty m$že být obvykle uloženo pod každým jménem jen jedno "íslo. 

12:26

Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will
 Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

 

12:26

  Fran Crane
  Franklin Be
  Gerherdt Wi
  Gomer Ziegf
  Henry Ha
  Hiedi Ho

OKZrušit

 Všechny

 
NABÍDKA 
- hledat kontakt 
- nová kategorie 
- upravit kategorii 
- odstranit kategorii 
- nová skupina 
- kopírovat na SIM 
- vytisknout kontakt 
- odstranit kontakt 
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Zrušit Kopii

   Všechny
A -
DE -
HI
-
LM -
PQ -
TU -
Z

E -
H

  Práce 1
  Práce 2
   Dom$

    Mobil
OKZrušit

Kopirovat

12:26

 
5  Klepnutím na tla"ítko OK uložíte vybrané údaje na SIM kartu, poté se klepnutím na p!íkaz 

Zrušit vrátíte na obrazovku Všechny kontakty a m%žete vybrat další kontakt. 
6  Jakmile dojde k zapln#ní pam#ti SIM karty, zobrazí se zpráva „Pam#$ SIM karty je plná“. 

 Franklin Be

Konec Kopii

Všechny
 Emil Crane

 Andrea De
 Gomer Ziegf
 Henry Ha
 Mike Sk

12:26

Pam#t' SIM
karty je plná

OK

!

 

Kopírování informací o kontaktu  
ze SIM karty do pam"ti telefonu 
Informace o kontaktech uložené na SIM kart# m%žete také kopírovat do pam#ti telefonu.  
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce vstoupíte do Adresá!e.  
2  Klepn#te na rozbalovací nabídku Kategorie, projd#te ji, vyberte položku SIM Karta a 

klepn#te na tla"ítko OK. Na displeji se zobrazí všechny kontakty uložené na SIM kart#. 
3  Klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Kopírovat do telefonu. 
4  Vyberte kontakt, který se má kopírovat do pam#ti telefonu. 
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12:26

Všechny
  Fran Li
  Gid E.Yup
  Giordano Wi
   Golf

  Jon Hua
  Sarry Lu

Zrušit OK  
5  Na obrazovce Kopie do, která p!ísluší "íslu, jež kopírujete z pam#ti SIM karty, vyberte druh 

"ísla.  
6  Klepnutím na tla"ítko OK uložíte údaje o kontaktu do pam#ti telefonu. 

Zrušit Kopii

   Všechny kont.
A -
DE -
HI
-
LM -
PQ -
TU -
Z

E -
H

  Práce 1
  Práce 2

    Dom!
 Mobil

OKZrušit

Vybrat typ

12:26

 
7  Klepnutím na p!íkaz Zrušit se vrátíte na obrazovku Všechny kontakty bez zkopírování 

informací do pam#ti telefonu. 
AAAA    Vyhledání informací o kontaktech uložených na SIM kart" si m#žete usnadnit tak, že jako 

kategorii vyberete SIM kartu. Všechny informace uložené na kart" pak budou dosažitelné 
pod ikonou  umíst"nou p!ed jmény kontakt#. 

AAAA    Zobrazení se m#že m"nit po každém stisku tla$ítka  v hlavní nabídce pro vstup na 
obrazovku Všechny kontakty. Podoba obrazovky, která se zobrazí, bude záviset na metod" 
!azení, kterou jste p!edtím vybrali p!i hledání informací o kontaktech. Seznam se zobrazí 
v požadovaném !azení, jakmile znovu zobrazíte Seznamu kontakt#. 

Posílání a p!ijímání informací o kontaktech  
Váš p!ístroj vám umož$uje posílat informace o kontaktech jako krátkou zprávu. Používá-li 
p!íjemce normální mobilní telefon GSM, bude p!ijímaná informace považována za normální 
krátkou zprávu. Používá-li p!ístroj A008, uloží se p!ijatá informace v jeho Seznamu kontakt% pod 
p!íslušným telefonním "íslem.  
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Posílání informací o kontaktu  
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce p!ejdete na obrazovku Všechny kontakty. 

Vyhledejte osobu, jejíž údaje chcete poslat, a klepn#te na její jméno. Zobrazí se všechna 
telefonní "ísla, která k tomuto kontaktu pat!í.  

12:26

 Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will
  Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový  

12:26

Jon Mak
  01065555555
  01065555555
  01063555555
  15555555555
  15555555555
  Jon@yahoo.com

Zp"t Upravit

 

12:26

 Všechny kont.
  Emial Crane
  Franklin Ben
  Gerherdt Will

  Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nové

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

Zrušit

Práce 1
Práce 2
Dom!
Mobil

OK

Vybrat typ

 
 NABÍDKA 

- nový kontakt 
- hledat kontakt 
- odstranit kontakt 
- Poslat v SMS 
- odeslat e-mail 
- kopírovat na SIM 
- vytisknout kontakt 
- Poslat IrDA 

 

2  Klepn#te na tla"ítko  a výb#rem p!íkazu Poslat v SMS zobrazte obrazovku Vybrat typ. 
3  Telefonní "ísla, která se mají poslat, vyberete zaškrtnutím polí"ek, a klepnutím na tla"ítko 

OK p!ejdete na obrazovku Nová zpráva. 
4  Klepn#te na pole "íslo. Zobrazí se obrazovka Odeslat do. Vyberte p!íjemce kontaktních 

informací klepnutím na p!íslušná zaškrtávací polí"ka a poté klepn#te na tla"ítko OK. 
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P#ípadn$ m%žete  
1  Klepnutím do pole "íslo p!ejd#te k obrazovce Nová zpráva.  

Zadejte "íslo mobilního telefonu p!íjemce a klepn#te na tla"ítko OK. 

12:26

Zpráva:

PoslatZrušit

Nová zpráva

Jon
Hua

Komu:

 

12:26

Poslat
  Fran Li
  Gid E.Yup
  Giordano Wi
    Golf
  Jon Hua
  Sarry Lu
Zrušit OK   

2  Informace odešlete klepnutím na tla"ítko Odeslat. 

!!!!    Budete-li se snažit poslat údaje v delším !et"zci znak#, než je povoleno (%60 anglických 
alfanumerických znak#), zobrazí se následující upozorn"ní: „Nelze odeslat informace, jejichž 
délka p!ekra$uje limit“.  
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P!ijímání informací o kontaktu 
Jakmile p!ijde nová zpráva, zazní zvukový signál a na displeji se objeví následující dialogové 
okno. 

12:26

Centrum Zpráv
  Emial Crane

Franklin
Ben Gerherd

t Will  Golf Group
Ulož

  Hiedi Ho
Nové Vybrat

#ístPozd"ji

Nová SMS
zpráva

 
1  Zprávu si m%žete ihned p!e"íst po klepnutí na p!íkaz "íst. 

12:26

Nový kontakt
Kat.:   Neza$azeno
Název:Jon Hua
  Práce1:01065555
555
  Práce2:01065555
555
Zrušit Uložit  

2  Klepnutím na rozbalovací nabídku vedle pole Kategorie vyberete kategorii, do níž se bude 
informace ukládat. 

3  Klepnutím na p!íkaz Pozd$jiit uložíte informace do vybrané kategorie. 
Klepnete-li na p!íkaz Pozd#ji, budete si moci p!e"íst zprávu pozd#ji. 
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Volání a posílání informací z Adresá!e 
Váš p!ístroj vám nabízí n#kolik rychlých a jednoduchých zp%sob% komunikace. M%žete 
telefonovat, posílat faxy, zprávy SMS nebo elektronickou poštu p!ímo ze Seznamu kontakt%. 
Výhodou tohoto zp%sobu vytá"ení je, že nemusíte vždy znovu zadávat jednotlivé "íslice 
telefonních "ísel jednu po druhé. Na dále uvedených p!íkladech uvidíte, jak m%žete volat, 
posílat e-mailové zprávy nebo zprávy SMS adresáti Herry Ha. 

Telefonování z Adresá!e 
1  Klepn#te na tla"ítko  v hlavní nabídce. Vyhledejte osobu, které chcete telefonovat.  

Jakmile ji najdete, klepn#te na její jméno a její údaje se objeví na displeji. 
2  Pro volání vyberte "íslo pevného nebo mobilního telefonu. 

!!!!    Je-li v Nastavení telefonu P!edpona nastavena na NE , provede se volání ihned po zadání 
telefonního $ísla. Podrobnosti o P!edpon" najdete v $ásti Nastavení P!edpony. 

12:26

 Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will
  Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový  

12:26

Herry Ha
  01065555555p555
  01065555555
  01065555555
  15555555555
  15555555555
  HaHa@yahoo.com

Zp"t Upravit  

12:26

Konec P$idrž

Volám...
Herry Ha

00:00
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Posílání zpráv SMS z Adresá!e 
1  Zopakujte první krok postupu uvedeného v odstavci Telefonování z Adresá!e. 
2  Klepnutím na "íslo mobilního telefonu  zobrazíte obrazovku Nová zpráva.  

12:26

Nová zpráva[0000]
Herry Ha

Zpráva:

Zrušit Odeslat

Komu:

 
3  Napište svou SMS a poté klepn#te na tla"ítko ODESLAT. 

Posílání e-mailových zpráv z Adresá!e 
1  Zopakujte první krok postupu uvedeného v odstavci Telefonování z Adresá!e. 
2  Klepnutím na elektronickou adresu p!íjemce p!ejdete na obrazovku Nová zpráva. 
3  Napište zprávu a poté klepn#te na tla"ítko Odeslat. 

12:26

Nová zpráva
HaHa@yahoo.com

P$edm"t:
Zpráva:

Zrušit Odeslat

#íslo:
Kopie:

 
AAAA    Podrobnosti o tom, jak k elektronické pošt" p!ipojit p!ílohu, najdete v $ásti Funkce 

elektronické pošty, v odstavci Posílání p!íloh. 
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Vytišt"ní informací o kontaktu  
!!!!    P!ed použitím této funkce by vás po$íta$ m"l mít nainstalováno p!íslušné infra$ervené 

za!ízení. M"li byste také zkontrolovat, zda mezi vaším p!ístrojem a p!ijímajícím za!ízením 
není žádná p!ekážka a zda jsou oba infra$ervené porty umíst"ny navzájem tak blízko, aby 
mohlo dojít k p!enosu.  

1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce p!ejdete na obrazovku Všechny kontakty. 
2  Klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Tisknout kontakty. Klepnutím na zaškrtávací 

polí"ka vyberete údaje o kontaktech, které se mají tisknout, a klepnete na tla"ítko OK. 

12:26

 Všechny
  Eric Crane
  Jon Mak
  Gerherdt Will
  Golf
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

 

12:26

  Fran Crane
  Franklin Be
  Gerherdt Wi
  Gomer Ziegf
  Henry Ha
  Hiedi Ho

OKZrušit

 Všechny

  
NABÍDKA 
- hledat kontakt 
- nová kategorie 
- upravit kategorii 
- odstranit kategorii 
- nová skupina 
- kopírovat na SIM 
- vytisknout kontakt 
- odstranit kontakt 
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3  Na obrazovce Tisknout p!es IrDA vyberte typ tiskárny a klepn#te na tla"ítko TISKNI. Je-li 
možné navázat spojení, za"ne p!ístroj vysílat informace do tiskárny. Na displeji vás o 
úsp#šném tisku bude informovat !ada zpráv. 

Zrušit

Vybrat typ
tiskárny
Canon

Tisknout p$es IrDA

Tiskni Zrušit

Odesílám...

Tisknout p$es IrDA

OK

odeslána
Tiskárny

Tisknout p$es IrDA

 
Nem%že-li být spojení navázáno nebo není-li pokus o tisk úsp#šný, dostanete o tom zprávu. 

OK

Tiskárna
nenalezena.

Tisknout p$es IrDA

 NEBO 
OK

Propojení IR
p$erušeno

Tisknout p$es IrDA
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Posílání informací o kontaktu p!es IrDA 
P!ístroj Motorola A008 umož$uje posílat informace infra"erveným p!enosem jinému p!ístroji 
s funkcí Vcard. Tato funkce zna"n# p!ispívá k pohodlí p!i vým#n# informací s mobilními a 
p!íru"ními p!ístroji p!átel a známých. 
Používáte-li pro vým#nu informací o kontaktu dva p!ístroje A008, vypadá postup takto: 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce p!ejdete na obrazovku Všechny kontakty. 
2  Vyhledejte osobu, jejíž údaje chcete poslat, a klepn#te na její jméno. Zobrazí se všechna 

"ísla, která k tomuto kontaktu pat!í. 
3  Klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Poslat IrDA. Zobrazí se následující obrazovka. 

Zrušit

Hledám
za$ízení...

Poslat p$es IrDA

 
M%žete také klepnout na ikonu umíst#nou v pravé "ásti záhlaví obrazovky. 

4  Na druhém p!ístroji A008 klepn#te na tla"ítko . M%žete také klepnout na ikonu 
umíst#nou v pravé "ásti záhlaví obrazovky. 

5  Za p!edpokladu, že infra"ervené porty obou p!ístroj% A008 jsou k sob# nato"eny pod 
správným úhlem a jsou od sebe ve správné vzdálenosti, m%že p!enos dat za"ít. Tuto 
skute"nost potvrdí následující obrazovka. 

Zrušit

     P$ijímám...
Poslat p$es IrDA

 
6  Když dojde b#hem p!enosu k p!erušení nebo k chyb#, zobrazí se chybová zpráva. 
Je-li v telefonu uloženo p!íliš mnoho informací, telefon vás p!i pokusu o p!enos nových 
informací upozorní, že je pam#& plná. V tomto p!ípad# musíte informace p!enést do svého 
po"íta"e a p!ed p!evodem do telefonu uvolnit "ást jeho pam#ti. Podrobné informace týkající se 
synchronizace najdete v kapitole Synchronizace dat s po"íta"em. 
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Zprávy SMS 
Krom# normálního hlasového volání umož$uje tento p!ístroj také vým#nu krátkých textových 
zpráv.  

Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce zobrazíte obrazovku Centrum zpráv. Centrum zpráv 
p!edstavuje místo organizace zpráv. K dispozici je 9 výchozích složek, do kterých m%žete uložit 
r%zné druhy zpráv. M%žete také vytvo!it vlastní nové složky. 'ísla zobrazená mimo závorku 
ozna"ují celkový po"et zpráv ve složkách. 'ísla v závorkách ozna"ují po"et nových nebo ješt# 
ne"tených zpráv. 

b

(2:26

Aktuální sít  

CENTRUM ZPRÁV 
Seznam složek 

• Hlasová schránka 
• Inbox 
• Info zprávy 
• Vzorové SMS

• Vlastní složky  
(jsou-li vytvo!eny) 

• SIM karta 
• Outbox

• Odesláno 
• Drafty 
• Koš 

Následující obrazovka nap!íklad informuje, že složka doru"ených zpráv obsahuje celkem (4 
zpráv, z toho (2 nových nebo ješt# ne"tených. 

12:26

Centrum zpráv
Hlas. schránka
Inbox       [12]14
Info zprávy
Vzorové SMS
SIM karta     [2]5
Outbox           1
Konec Nová  
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Hlasová zpráva 
Hlasové zprávy si m%žete poslechnout, zavoláte-li na telefonní "íslo své hlasové schránky v síti. 
Hlasové zprávy jsou uloženy v síti, nikoliv ve vašem p!ístroji. Nem%žete-li p!ijmout p!íchozí 
hovor, je automaticky p!esm#rován na "íslo hlasové schránky, které máte uloženo ve složce 
Hlasové zprávy. 
A Hlasové zprávy p!edstavují sí&ovou službu, ke které je t!eba se p!ihlásit, a chcete-li ji 

používat, musí tuto službu podporovat váš mobilní operátor. Mobilní operátor vám také 
p!id"lí $íslo hlasové schránky. 

Doru#ené 
P!íchozí zprávy se zobrazí na displeji vašeho p!ístroje nebo ve složce Doru"ené. P!ed tím, než 
za"nete odesílat a p!ijímat zprávy, musíte nejprve nastavit složku doru"ených zpráv. 
Po"et zpráv, které lze uložit do složky doru"ených zpráv, závisí na délce zpráv a na po"tu 
ostatních zpráv a draft% uložených v pam#ti vašeho telefonu.  

 ozna$uje nové zprávy (ješt" ne$tené)

 ozna$uje staré zprávy (p!e$tené zprávy)

 ozna$uje nové zprávy s kontaktními informacemi

 ozna$uje staré zprávy s kontaktními informacemi

 ozna$uje nové zprávy obsahující melodie vyzván"ní

 ozna$uje staré zprávy obsahující melodie vyzván"ní 

A Zprávy SMS p!edstavují sí&ovou službu, ke které je t!eba se p!ihlásit, a chcete-li ji používat, 
musí tuto službu podporovat váš mobilní operátor.  

Info služba 
Jde o obecné zprávy jako je p!edpov#) po"así nebo informace o trhu akcií, které jsou vysílány 
do vašeho p!ístroje. 
A Zprávy SMS p!edstavují sí&ovou službu, ke které je t!eba se p!ihlásit, a chcete-li ji používat, 

musí tuto službu podporovat váš mobilní operátor. 

Vzorový text 
Funkce Vzorového textu vám umožní vybrat a poslat p!edem napsanou zprávu obsahující 
nejb#žn#ji používané fráze, která je uložena v zabudované knihovn#.  
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Vlastní složka 
Vedle výše uvedených složek si m%žete vytvo!it i složky vlastní, které budou vyhovovat vašim 
konkrétním požadavk%m na zpracovávání ur"itých druh% zpráv. Z vlastních složek m%žete 
zprávy odesílat nebo odstra$ovat "i je do nich p!ijímat a za!azovat. 

SIM karta 
Tato složka je nastavena jako výchozí pro ukládání p!íchozích zpráv SMS. Zprávy m%žete 
p!emístit do jiné složky podle svých požadavk% na jejich zpracování. 

Outbox 
V této složce budou uloženy všechny odesílané textové zprávy "ekající na odeslání. Zprávy zde 
uložené m%žete ješt# p!ed odesláním upravovat. 

Odesláno 
V této složce jsou uchovávány kopie všech úsp#šn# odeslaných zpráv. 

Draft 
Na tomto míst# jsou uloženy zprávy, které jste napsali, ale dosud neodeslali, a zprávy, které se 
ješt# mají upravovat. 

Koš 
V této složce jsou uloženy zprávy, které jste smazali. Než složku vyprázdníte, m%žete tyto 
zprávy znovu uložit. 
A Pro efektivní za!azování zpráv byste se m"li p!esv"d$it, že nastavená konfigurace vašeho 

p!ístroje je správná. Viz Nastavení zpráv. 
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Posílání zpráv SMS 
Tato funkce umož$uje posílat krátké textové zprávy na ostatní mobilní telefony podporující  
službu SMS. 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce p!ejdete na obrazovku Centrum zpráv. 
2  Z obrazovky Centrum zpráv klepnutím na tla"ítko Nový a p!ejdete na obrazovku Nová 

zpráva 

b

(2:26

Aktuální sít

12:26

Centrum zpráv
Hlas. schránka
Inbox      [12]14
Info zprávy
Vzorové SMS
SIM karta   [2]5
Outbox         1
Konec Nová

12:26

Nová zpráva[0000]

Zrušit Odeslat

Zpráva:
Komu:

 
Podrobnosti o p!íjemcích m%žete zadat dv#ma zp%soby. 
3  Klepnutím do pole "íslo zobrazte numerickou klávesnici. Pomocí klávesnice zadejte 

telefonní "íslo p!íjemce a poté klepn#te na tla"ítko OK. 

12:26

Nová zpráva
Komu: 15555555555

Zrušit OK

1 2 3
4 5 6 #*

.7 8 9 0
 

Nebo klepnutím do pole Komu zobrazte seznam jmen. Projd#te seznam a prove)te výb#r. 
Tento zp%sob je vhodný pro opakované zadávání p!íjemc%. 
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12:26

Poslat
Fran Lang
Gid E.Yup
Giordano Wi
Golf

Jon Hua
Sarry Lu
Zrušit OK  

4  Po klepnutí na tla"ítko OK se jméno p!íjemce zobrazí v poli "íslo. 
5  Klepnutím na tla"ítko Zrušit se vrátíte k obrazovce Nová zpráva a pole "íslo z%stane beze 

zm#ny. 

12:26

Nová zpráva[0000]
Fran Lang;

Jon Hua;
15555555555
Zpráva:

Zrušit Odeslat

Komu:

 
!!!!    V seznamu se zobrazí pouze jména t"ch p!íjemc#, jejichž $ísla mobilních telefon# byla 

uložena do Adresá!e. Jména p!íslušející k ostatním telefonním $ísl#m se nezobrazí. 

A Díky možnosti výb"ru více p!íjemc# lze zprávu poslat n"kolika p!íjemc#m najednou. 
6  Klepnutím na pole Zpráva zapn#te textový editor. Napište zprávu a klepnutím na tla"ítko OK 

ji uložte. P!ejdete zp#t k obrazovce Nová zpráva.  

12:26

Nová zpráva
Zpráva:

Zrušit OK  
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7  Pro urychlení psaní zpráv m%žete také použít knihovnu s p!edem sestavenými frázemi. Na 
obrazovce Nová zpráva klepn#te na tla"ítko  a vyberte možnost Vzorový text. Klepnete-
li kamkoliv do textu, vyberete jej a umístíte do editoru zpráv. Klepnete-li na tla"ítko Nový, 
budete do existující knihovny moci p!idat vlastní slova nebo v#ty, a klepnutím na tla"ítko OK 
je uložíte. 

12:26

Nová zpráva[0000]

Zrušit Odeslat

Zpráva:
Komu:

 

12:26

Vzorový text
zavolej mi prosím
Ne
Ano
už se t"ším
sch!zka byla
d"kuji

Zp"t Nový  

12:26

Nová vzor. text
Vzorové SMS

Zrušit OK  
NABÍDKA 
- Vzorový text 
- do draft# 
- odeslat pozd"ji 

Chcete-li psát dál, vra&te se ke kroku 6. Až zprávu dopíšete, klepnutím na tla"ítko OK ji uložíte a 
vrátíte se na obrazovku Nová zpráva. 
Chcete-li zprávu uložit a pozd#ji na ní ješt# pracovat, klepn#te na obrazovce Nová zpráva na 
tla"ítko  a výb#rem p!íkazu Do draft% zprávu bez odeslání uložte do složky P#ipraveno.  
Op#t m%žete ješt# zprávu upravovat nebo ji odeslat pozd#ji. 
A Chcete-li místo okamžitého odeslání poslat zprávu pozd"ji v ur$itou chvíli, klepn"te na  

tla$ítko  na obrazovce Nová zpráva a potom klepn"te na p!íkaz Odeslat pozd"ji, abyste 
nastavili $as odeslání zprávy. 'as nastavujte pomocí šipek nahoru a dol$ a potvr(te 
klepnutím na tla$ítko OK. Vaše zpráva bude uložena do složky Outbox a bude automaticky 
odeslána  
v okamžiku, který jste nastavili. 

A Formát zobrazení $asu závisí na po$áte$ním nastavení. 
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12:26

Nová zpráva[0000]

Zrušit Odeslat

Zpráva:
Komu:

 
OKZrušit

Uložit do
draft!?

Zrušit

12

Nastavit "as

OK

: 45

 
NABÍDKA 
- vzorové SMS 
- uložit do draft! 
- odeslat pozd"ji 

Odeslání
na"asováno

 
!!!!    Naplánované odeslání zprávy bude možné jen tehdy, když budete v dosahu vaší sít" a ve 

stanoveném okamžiku bude váš p#ístroj zapnut.  
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P!ijímání zpráv SMS 
P!ijmete-li novou zprávu SMS, zobrazí se na p!ístroji obrazovka Nová textová zpráva a p!ístroj 
vás upozorní zvukovým signálem. Chcete-li zprávu uložit do složky Inbox a p!e"íst ji pozd#ji, 
klepn#te na tla"ítko Ulož. Rovn#ž se zobrazí ikona v pruhu Oznámení.  
Klepnete-li na tla"ítko OK, m$žete si zprávu ihned p!e"íst. 

#ístPozd$ji

Nová SMS zpráva

 NEBO 

12:26

SMS zpráva
Od:13901099899
2000/05/07 12:35PM

te% nem!žu,
zavolej mi pozd$ji

promi&

Zp$t Odpov$%  
A Když p#eslechnete signál p#íchozí zprávy, m!žete ješt" vid"t blikající symbol  v levém 

horním rohu displeje. Klepnutím na symbol , zobrazíte obrazovku Oznámení, na níž si 
m!žete vybrat, jestli budete zprávu $íst. 

A Máte-li p#ístroj vypnutý, pošle vám operátor zprávu ihned, jakmile p#ístroj zapnete. 

P!ijímání hlasových zpráv 
Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce p!ejdete na obrazovku Centrum zpráv; 
Chcete-li zkontrolovat hlasové zprávy, klepn#te na položku Hlasová zpráva. P!ístroj vyto"í "íslo 
centra hlasových zpráv a na"te hlasové zprávy. Postupujte podle ústních pokyn$, které vám 
operátor ud#lí. 

P!ijímání textových zpráv 
1  Chcete-li zobrazit složku doru"ených zpráv, klepn#te na položku Inbox. Na této obrazovce 

se se!adí všechny zprávy ze složky zpráv. 
2  Projd#te složku se zprávami, které si chcete prohlédnout, a vyberte je. 
3  Klepn#te na tla"ítko  a klepnutím na p!íkaz Prohlížet podle zobrazte seznam možností 

prohlížení. 
4  Jednu si zvolte a klepn#te na tla"ítko OK. Zprávy se se!adí podle toho. 
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12:26

Centrum zpráv
Hlas. schránka
Inbox      [12]14
Info zprávy
Vzorové SMS
SIM karta   [2]5
Outbox         1
Konec Nová  

12:26

Inbox
jsem na cest$

  68779933(13/05
promi&
te% nem!žu

  67997733(01/09
OK
Zp$t Nová

 OKZrušit

Prohlížet podle
P'edm$t
Datum
Jméno

 
NABÍDKA 
- prohlížet podle 
- vše do koše 
- nastavit složku 

5  Chcete-li si prohlédnout nep!e"tenou zprávu P!ijdu pozde, vyberte ji. Zpráva se zobrazí 
celá. 

12:26

SMS zpráva
od:13901099899
2000/05/07 12:35PM

te% nem!žu,
zavolej mi pozd$ji

promi&

Zp$t Odpov$%

12:26

Nová zpráva[0000]

Zrušit Odeslat

Zpráva:

Komu
:

 
6  Chcete-li odeslat odpov#%, p!ejd#te klepnutím na p!íkaz Odpov!" na obrazovku Nová. 

Jméno a telefonní "íslo odesilatele bude automaticky zadáno do pole Komu. Napište zprávu 
a poté ji odešlete klepnutím na tla"ítko Odeslat. 

7  Chcete-li smazat všechny zprávy, vyberte p!íkaz Vše do koše. 
8  Chcete-li zm#nit hodnoty nastavení zpráv, vyberte p!íkaz Nastavit složku. 
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9  Chcete-li telefonovat odesilateli zprávy hned, klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz  
Volat zp!t. 

12:26

SMS zpráva
od:13901099899
2000/05/07 12:35PM

te% nem!žu,
zavolej mi pozd$ji

promi&

Zpet Odpov$%
 Zrušit

13901099899

01065641678

Vybrat jazyk "íslo

OK  
NABÍDKA 
- volat zp"t 
- p#esunout do koše 
- p#edat zprávu 
- Nová 
- P#esun do složky 
- uložit adresu 

Je-li v Adresá#i pod jménem odesilatele více než jedno telefonní "íslo, budete vyzváni, abyste 
jedno z nich vybrali. 
10  Vyberte "íslo a klepnutím na tla"ítko OK prove%te volání. 
Chcete-li zprávu uložit, klepn#te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz P#esun do složky. Vyberte 
složku, do níž se má zpráva uložit, a klepn#te na tla"ítko OK. 

12:26

SMS zpráva
Od:13901099899
2000/05/07 12:35PM
te% nem!žu,
zavolej
mi pozd$ji.

promi&
Zpet Odpov$%

 Zrušit

SIM karta
Drafty
Koš
zrušit

P(esun do složky

OK  
NABÍDKA 
- volat zp"t 
- p#esunout do koše 
- p#edat zprávu 
- Nová 
- P!esun do složky 
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P!edání zprávy 
1  Chcete-li p!edat zprávu ješt# n#komu, klepn#te na tla"ítko  a výb#rem p!íkazu P#edat 

zprávu p!ejd#te na obrazovku P#edat zprávu. 

12:26

Zpráva: te% nem!žu,

mi pozd$ji
01065641678.

OdeslatZrušit

P'edat zprávu[0052]

zavolám ti

Komu:

12:26

Poslat
  Fran Lang
  Gid E.Yup
  Alan Green
    Golf
  Jon Hua
  Sarry Lu
Zrušit OK  

2  Klepnutím na pole Komu zobrazte seznam jmen. Projd#te seznam a prove%te výb#r.  
Tento zp$sob je vhodný pro opakované zadávání p!íjemc$. 

3  Po klepnutí na tla"ítko OK se jméno p!íjemce zobrazí v poli Komu na obrazovce P#edat 
zprávu. 

4  Klepnutím na tla"ítko ODESLAT zprávu p!edejte. 

A Po p#e$tení zprávy klepn"te na tla$ítko  a výb"rem p#íkazu P#esunout do koše zprávu 
smažete. 

A Obsahuje-li zpráva telefonní $íslo, m!žete je vyjmout a uložit do adresá#e. Další informace 
najdete v $ásti Na$tení telefonních $ísel ze zpráv SMS. 



88   Zprávy SMS

Informa#ní služba 
Informa"ní služba je známa také jako Místní zprávy. Jde o ve!ejné informace, které odesílá do 
vašeho p!ístroje mobilní operátor. P!ístroj tyto zprávy p!ijme pouze tehdy, pokud je tato funkce 
zapnutá a nachází-li se p!ístroj v pohotovostním režimu. 
Kanály, kterými se tyto zprávy posílají, jsou o"íslovány. R$znými kanály se posílají r$zné druhy 
zpráv. 
Jakmile p!ístroj p!ijme zprávu z informa"ního servisu, upozorní vás zvukovým signálem (pokud 
jste upozorn#ní nastavili v obrazovce Zvuky a alarmy). V levém horním rohu displeje za"ne 
blikat ikona  a zobrazí se dialogové okno.  

#ístPozd$ji

Nová SMS
zpráva

 
Dialogové okno se zav!e po klepnutí na p!íkaz Pozd!ji. 
Klepnutím na blikající ikonu zobrazíte seznam dosud ne"tených zpráv. Vyberte zprávu, kterou si 
chcete p!e"íst. 
Po p!e"tení zprávy zobrazíte klepnutím na tla"ítko  seznam dalších možností. 
A Zpráva p#ijatá z Informa$ního servisu se po vypnutí p#ístroje vymaže. 

A Podrobné informace o nastavení informa$ní služby najdete v $ásti Info služby v kapitole 
Nastavení. 
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Vzorové SMS 

Prohlížení vzorových zpráv a p!idávání nových 
1  Seznam vzorových textových zpráv, které jsou k dispozici, si m!žete prohlédnout výb"rem 

možnosti Vzorový text na obrazovce Centrum zpráv. 
2  Nové vzorové zprávy p#idáte klepnutím na Nové. 

12:26

Vzorové SMS
zavolej mi prosím
Ne
Ano
d!kuji
promi"
te# nem$žu, zavo

Zp!t Nový

12:26

Nová vzor. text
Vzorové SMS

Zrušit OK OK  
3  Napište text jedním ze dvou možných zp!sob! pro zadávání text! a po skon$ení klepn"te 

na tla$ítko OK. Vaše nová vzorová zpráva bude p#idána do seznamu. 

Návrat k p"vodním vzorovým zprávám 
K p!vodnímu seznamu vzorových zpráv se vrátíte tak, že klepnete na tla$ítko  na obrazovce 
Vzorová zpráva a vyberete možnost P!vodní nastavení. Všechny zm"ny existujících zpráv se 
tak zruší a všechny nové zprávy se odstraní. 

12:26

Vzorové SMS
zavolej mi prosím
Ne
Ano
d!kuji
promi"
te# nem$žu, zavol

Zp!t Nové
 

NABÍDKA 
- P!vodní nastavení 
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P!idání vzorové zprávy do SMS 
Chcete-li p#idat vzorovou zprávu do textu své zprávy, vyberte ze seznamu zprávu, která se bude 
p#idávat.  

12:26

Vzorové SMS
zavolej mi prosím
Ne
Ano
d!kuji
promi"
te# nem$žu, zavo

Zp!t Nový

12:26

Nová zpráva[0014]

Zrušit Odeslat
promi"

Zpráva:
Alan Green;
te#

pozd!ji
nem$žu,zavolej mi

Komu:

 
1  Klepn"te na ur$ité místo ve své zpráv" a vybraná zpráva se umístí do tohoto bodu. 
2  Klepnutím na tla$ítko Odeslat zprávu odešlete. 

SIM karta 
1  Vyberete-li na obrazovce Centrum zpráv možnost SIM karta, budete si moci prohlédnout 

všechny zprávy uložené na SIM kart". Jde o výchozí umíst"ní, kde jsou uloženy p#íchozí 
zprávy. Chcete-li si prohlédnout obsah ur$ité zprávy, vyberte požadovanou zprávu.  

2  Chcete-li odesilateli odpov"d"t, klepn"te na tla$ítko ODPOV"# a na obrazovce Nová 
zpráva napište odpov"%. Jakmile budete hotovi, odešlete zprávu klepnutím na tla$ítko 
ODESLAT. 

12:26

SIM karta
Od: Astrid
Odesláno:04/10/2001-
12:03
te# nem$žu,

Zp!t Odpov!#

zavolám ti
pozd!ji

12:26

Centrum zpráv
Hlas. schránka
Inbox       [12]14
Info zprávy
Vzorové SMS
SIM karta    [2]5
Outbox          1
Konec Nová  

12:26

SIM karta
ted nemužu
promi"
jsem na cest!
sejdeme se v
zavolej mi

  sch$zka byla
Zp!t Nová

12:26

Nová zpráva[0000]

Zrušit Odeslat

Zpráva:
Komu:
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Outbox 
1  Vyberete-li na obrazovce Centrum zpráv možnost Outbox, budete si moci prohlédnout seznam 

všech zpráv, které ješt" nebyly odeslány. Ikona p#ed nimi ozna$uje stav každé z nich. 
• Ikona  ozna$uje neodeslanou zprávu, která byla ur$ena k odeslání až v ur$itý okamžik. 
• Ikona  ozna$uje zprávu, kterou se nepoda#ilo odeslat. 
• Ikona  ozna$uje zprávu, která se práv" p#edává. 

12:26

Outbox
te# nem$žu, zav

  68779933(13/
sch$zka byla
zavolej mi
67997733(01/
m!j se
Zp!t Smaž vše  

2  Vyberte zprávu, kterou se nepoda#ilo odeslat, a zobrazte její obsah a telefonní $íslo 
p#íjemce. Klepnutím na tla$ítko ZNOVU se pokuste zprávu odeslat.  

12:26

Neodesláno
%íslo:Angus Smith
sch$zka
byla
odložena.
promi".

Zp!t Znovu  
3  Vyberte zprávu, která má být podle plánu odeslána v ur$itý $as, a chcete-li upravit její obsah, 

klepn"te na tla$ítko UPRAVIT. Obvyklým zp!sobem prove%te zm"ny a klepn"te na tla$ítko 
ODESLAT. 

12:26

Outbox
te# nem$žu, zav

  68779933(13/
sch$zka byla
zavolej mi

  67997733(01/
 m!j se
Zp!t Smaž vše

12:26

%asované zprávy
Odeslat:04/10/
2001-11:55
Komu:15555555555

Zp!t Upravit

te# nem$žu,
zavolám ti
pozd!ji
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Odesláno 
Chcete-li zobrazit seznam všech odeslaných zpráv, klepn"te na obrazovce Centrum zpráv na 
položku ODESLÁNO.  

12:26

Odesláno
te# nem$žu,
sch$zka byla
zavolej mi
už se t!ším
d!kuji

Zp!t Smazat vše
budu tam za

12:26

Odesláno
Komu:Alan Green
Odesláno:04/10/2000
22:15PM
sch$zka byla

Zp!t Ulož

odložena

 
NABÍDKA 
- p#esunout do koše 
- p#edat zprávu 

Klepn"te na zprávu, abyste mohli vid"t její obsah. M!žete  
• p#edat zprávu p#íjemci; 
• p#esunout ji do složky Koš; 
• za#adit ji do ur$ité složky. 
Chcete-li zprávu p#edat, klepn"te na tla$ítko  a vyberte p#íkaz P&EDAT ZPRÁVU. Další 
informace najdete v $ásti P#edání zprávy. 
Chcete-li p#esunout odeslanou zprávu do složky Koš, klepn"te na tla$ítko  a vyberte p#íkaz 
P$ESUNOUT DO KOŠE. Zpráva bude uložena ve složce Koš, dokud ji neodstraníte. 
Chcete-li zprávu za#adit do ur$ité složky, klepn"te na tla$ítko ULOŽ. Zobrazí se seznam složek. 
Vyberte požadovanou složku a klepn"te na tla$ítko OK. 
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Drafty 
Chcete-li zobrazit všechny p!ipravené zprávy, klepn"te na obrazovce Centrum zpráv na položku 
P!ipraveno. 
Klepn"te na ur#itou zprávu, abyste mohli vid"t její obsah. M$žete:  
• poslat zprávu p!íjemci; 
• p!esunout ji do složky Koš; Pokyny najdete v #ásti Odesláno, 
• p!esunout ji do ur#ité složky, 
• upravit zprávu a odeslat ji. 
Chcete-li odeslat zprávu p!íjemci, klepn"te na tla#ítko  a vyberte p!íkaz ODESLAT. Zobrazí 
se obrazovka Nová zpráva. Odešlete zprávu klepnutím na tla#ítko ODESLAT.  
M$žete také provést libovolné dokon#ovací úpravy, p!idat do zprávy vzorový text, znovu zprávu 
uložit do složky P!ipraveno nebo zvolit odeslání zprávy pozd"ji. 
Chcete-li p!esunout p!ipravenou zprávu do ur#ité složky, klepn"te na tla#ítko  a vyberte 
p!íkaz P!esun do složky. Zobrazí se seznam složek. Vyberte požadovanou složku a klepn"te 
na tla#ítko OK. 
Chcete-li zprávu upravit a odeslat, klepn"te na tla#ítko UPRAVIT. Zobrazí se obrazovka Nová 
zpráva. Obvyklým zp$sobem prove%te zm"ny a klepn"te na tla#ítko ODESLAT. 

12:26

Drafty
zavolej mi prosím
Ne
Ano
Londýn
promi!
te" nem#žu,zav
Zp$t Smazat vše

12:26

Drafty
Komu:Angus Smith

Zp$t Upravit

sch#zka
byla
odložena.
promi!.

 
NABÍDKA 
- odeslat 
- p!esunout do koše 
- p!esun do složky 
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Koš 
1  Chcete-li zobrazit všechny zprávy ur#ené ke smazání, klepn"te na obrazovce Centrum 

zpráv na položku Koš. 
2  Výb"rem zprávy zobrazte její obsah. Klepnutím na tla#ítko Ulož ji poté uložte do souboru. 

Zobrazí se seznam složek. Vyberte složku a klepn"te na tla#ítko OK. 

12:26

Koš

Zp$t Vysyp

zavolej mi
Ne
Ano
Will arrive in
promi!
te" nem#žu,

12:26

Koš
Komu:Angus Smith
7/05/2000 2:45PM

Zp$t Ulož

sch#zka
byla
odložena.
promi!.

 
3  Chcete-li smazat všechny zprávy ve složce Koš, klepn"te na tla#ítko Vysyp. Klepnutím na 

tla#ítko OK tento akt potvrdíte a zprávy budou nevratn" smazány. 
A Jakmile klepnete na tla"ítko OK, nebude již možné zprávy obnovit. 

Vysypat koš

OKZrušit

Odstranit
trvale všechny
položky

 

Na!tení telefonních !ísel ze zpráv SMS 
Obsahuje-li p!ijatá zpráva SMS telefonní #íslo, m$žete je získat (tj. uložit do Adresá!e nebo je 
p!ímo vyto#it) následujícím postupem. 
Uložení #ísla: 
1  Chcete-li p!ejít k obrazovce Na#tené #íslo, zvýrazn"te #íslo ve zpráv". 
2  Klepnutím na tla#ítko Uložit p!ejdete k obrazovce Uložit #íslo. Zde m$žete vybrat volbu 

Vytvo!it kontakt nebo P!idat ke kontakt$m. 
3  Vyberte volbu Vytvo!it kontakt a poté klepn"te na tla#ítko OK. 
4  Na obrazovce Vybrat typ vyberte typ #ísla (nap!. Práce) a poté klepn"te na tla#ítko OK.  

&íslo bude umíst"no do pole Práce '. 
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5  Zadejte jméno kontaktu a klepn"te na tla#ítko OK. &íslo je nyní uloženo v adresá!i. 

12:26

SMS zpráva
Od:13901099899
2000/05/07 12:35PM

Zp$t Odpov$"

sch#zka
byla
odložena.
promi!.

Zrušit

01065641678
Volat

Uložit

Na%tené %íslo

OK

12:26

Všechny
  Emial Crane
  Franklin Ben
  Gerherdt Will
  Golf Group
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

OKZrušit

Uložit %íslo
Vytvo&it kontakt
 P&idat ke kont

  

12:26

 Všechny
  Emial Crane
  Franklin Ben
  Gerherdt Will
  Golf Group
  Herry Ha
  Hiedi Ho
Konec Nový

A -
EF -
JK -
OP -
TU -
Z

F -
J

Zrušit

Práce 1
Práce 2
Dom#
Mobil

Vybrat typ

OK

 

12:26

Nové jméno
Katg:   Neza&azeno
Jméno:
 Práce1:
 Práce2:
Práce-fax:
 Dom#:
Zp$t OK  

Nebo také m$žete 
1  klepnout na tla#ítko  a výb"rem p!íkazu Uložit adresu p!ejít na obrazovku Uložit. 
2  Klepn"te na tla#ítko OK a zopakujte kroky 2 až 4. 
Vytá#ení #ísla: 
3  Klepnutím na #íslo ve zpráv" vstoupíte na obrazovku Na#tené #íslo. 
4  Vyberte p!íkaz Volat a klepnutím na tla#ítko OK #íslo vyto#te. 
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P"idání nových složek pro uložení zpráv 
1  V nabídce Centrum zpráv klepn"te na tla#ítko  a vyberte možnost Nová složka.  

Zadejte název nové složky. 

12:26

Jméno

Odstranit podle:
  stá&í

Smazat po:
 10 dnech

OKZrušit

  Nová/Upravit složka

Sm$rování:

 
2  Klepnutím na možnost Sm$rování zobrazíte seznam p!íjemc$, vyberete je a klepnete na 

tla#ítko OK. 
3  Ve výzv" Odstranit podle zobrazíte klepnutím na šipku následující možnosti: 
• Stá!í: 

Zajiš(uje, že zpráva bude uchována po p!edem ur#enou dobu. Vyberte-li tuto možnost, 
budete vyzváni, abyste ve výzv" Odstranit po zadali po#et dní. 

A M#žete zadat maximáln$ 999 dní. 
• Po#tu: 

Pomocí této možnosti m$žete upravit kritéria pro odstran"ní zprávy podle svých pot!eb. 
Vyberete-li tuto možnost, budete vyzváni, abyste zadali, kolik posledních zpráv se má 
uchovávat. 

A M#žete zadat maximáln$ 999 zpráv. 
Vyberete-li možnost Neodstra%ovat, budou zprávy uchovány po neomezenou dobu. 
4  Klepnutím na tla#ítko OK: p!idáte na obrazovku Centrum zpráv novou složku. 

!!!!    P!ejmenovat nebo smazat m#žete jen ty složky, které jste sami vytvo!ili.  
Výchozí složky nelze ani p!ejmenovat ani smazat. M#žete vytvo!it až 8 složek. 

- stá!í  
- "íslo 
- neodstra%ovat 
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Úprava složky zpráv 
1  V nabídce Centrum zpráv klepn"te na tla#ítko  a vyberte p!íkaz Upravit složku. Na této 

obrazovce se zobrazí jen složka, kterou jste vytvo!ili. 
2  Vyberte složku a klepnutím na tla#ítko OK p!ejd"te na obrazovku úprav. Prove%te zm"ny a 

klepn"te na tla#ítko OK. 

Zrušit

  složku (A)
  složku (B)
  složku (C)
  složku (D)

Upravit složku

OK
 

!!!!    P!íkaz Upravit složku se nezobrazí, nemáte-li v telefonu žádnou Vlastní složku. 

Odstran#ní složky zpráv 
1  V nabídce Centrum zpráv klepn"te na tla#ítko  a vyberte p!íkaz Smazat složku.  
2  Vyberte složku, která se má smazat, a klepn"te na tla#ítko OK. 
3  Klepnutím na tla#ítko OK potvr%te, že chcete p!esunout tuto složku do složky Koš. 

OKZrušit

Smazat
složku/vše
do koše?

 
!!!!    Odstranit se dají jen vlastní složky. 

Vyprázdn#ní složky Koš 
1  V nabídce Centrum zpráv klepn"te na tla#ítko  a vyberte p!íkaz Vysyp.  

Budete vyzváni, abyste potvrdili, že skute#n" chcete trvale odstranit všechny položky. 
2  Potvr%te klepnutím na tla#ítko OK. 

Vyprázdnit koš?
Odstranit
trvale všechny
položky

OKZrušit
 

!!!!    Jakmile složku smažete, nebude už možné získat zprávy v ní uložené zp$t. 

Telefonování a odesílání zpráv z adresá"e 
P!ístroj A008 umož)uje provád"t volání a posílat zprávy p!ímo z nástroje Adresá!. 
Podrobné informace najdete v kapitolách Adresá!, Telefonní funkce a Zprávy SMS. 



98   Zprávy SMS
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Registrace volání 
Pokud zmeškáte p!íchozí hovory nebo zprávy, p!ístroj o nich po!ídí p!esné a podrobné 
záznamy. Na každý zmeškaný hovor nebo zprávu vás p!ístroj automaticky upozorní. 

!!!!    Aby p!ístroj mohl zprávy nebo p!íchozí hovory zaznamenat, musí být k dispozici signál 
mobilního operátora a p!ístroj musí být zapnutý. 

Bliká-li v levém horním rohu obrazovky ikona , znamená to, že jste bu% zmeškali hovor, nebo 
máte novou zprávu. Klepnete-li na ikonu , zobrazí se obrazovka Oznámení. 

Zp$t

 1 Zmešk.hovor(y)
1 Neodesl.zpr.
1 SMS zpráva

  Nová hlas.zpr

Upozorn$ní

 
 Zmeškaný hovor: Upozor)uje, že jste zmeškali hovor.  

&íslo vedle této ikony udává po#et zmeškaných hovor$. 

 SMS zpráva: Upozor)uje, že vám p!išla zpráva SMS.  
&íslo vedle této ikony udává po#et nových zpráv.  
Pokud máte pouze jednu novou zprávu, p!e#tete ji tak, že na ni klepnete. 
Je-li zpráv více, musíte v centru zpráv p!ejít do složky se zprávami.  
Do této složky se zprávy ukládají v po!adí, jak byly p!ijaty. Zde m$žete 
vybrat kteroukoliv ze zpráv a p!e#íst si ji. 

 E-mail: Upozor)uje, že vám p!išly e-mailové zprávy. 
&íslo vedle této ikony udává po#et nových zpráv.  
Pokud máte pouze jednu novou zprávu, p!e#tete ji tak, že na ni klepnete. 
Je-li zpráv více, musíte p!ejít do složky Schránka ' vaší elektronické 
pošty a tam se na zprávy podívat. Zde m$žete vybrat kteroukoliv ze 
zpráv a p!e#íst si ji. 

 Hlasová zpráva: Upozor)uje, že vám p!išla nová hlasová zpráva. 
Jakmile ji vyberete, p!ejdete na obrazovku vytá#ení, na které již bude 
vypln"no #íslo centra hlasových zpráv. Klepnutím na tla#ítko OK se 
m$žete spojit s centrem hlasových zpráv a zprávu na#íst. 

 SMS: Upozor)uje, že vám p!išly nové zprávy od vašeho mobilního operátora. 
&íslo vedle této ikony udává po#et nep!e#tených zpráv. 
Vyberte je a p!e#t"te si je. 

 Neodesl. zpráva: Upozor)uje, že jsou zde neodeslané zprávy, které mají být podle plánu 
odeslány. 
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Záznamy posledních 20 volání 
V hlavní nabídce klepn"te na tla#ítko . Zobrazí se obrazovka Poslední hovory. 

20 zmeškaných
20 p&ijatých
20 volaných

Konec

Poslední hovory
12:26

 

1  Vyberte-li n"kterou z položek, zobrazí se podrobné informace. Na následující obrazovce je 
nap!íklad znázorn"no posledních 20 zmeškaných hovor$. 

12:26

16:27 Christ Yao
12:31 Byron Brew
10:42 8475347744
09:51 Simple Sim
05:14 Frank Lee
03:19 CK Ng

SmazatZp$t

20 zmeškaných

12:26

Zmeškaný #12
Byron Brewer
1 847 523 9289
'as za%átku:12:53pm
Datum:4/8/2000

Zp$t Volat  
2  Telefonní #ísla nebo jména volajících, pokud jsou uvedena v adresá!i, budou zobrazena 

v po!adí, ve kterém hovory p!icházely. M$žete si hovory prohlížet jeden po druhém, nebo 
m$žete pomocí posunovací lišty vyhledat ur#ité #íslo. Chcete-li smazat všechny záznamy, 
klepn"te na volbu Smazat. 

3  Vyberte-li n"která #ísla, zobrazí se další informace o volání. 

4  Chcete-li vybrané #íslo vyto#it, klepn"te na tla#ítko Volat. Chcete-li se vrátit k p!edchozí 
obrazovce, klepn"te na tla#ítko Zp$t. 

AAAA    Pokud chcete vybrané "íslo uložit do adresá!e, klepn$te na tla"ítko  a poté vyberte p!íkaz 
Uložit !íslo.  

AAAA    Chcete-li vybrané "íslo odstranit, klepn$te na tla"ítko  a poté vyberte p!íkaz  
Zrušit hovor. 



 

E-mail   101 

E-mail 
E-mail je v dnešním sv"t" nepostradatelným nástrojem. Proti ostatním metodám komunikace 
má e-mailová zpráva mnoho p!edností. E-mailová zpráva dostihne adresáta ve zlomku sekundy 
bez ohledu na geografická #i jiná omezení. Jako p!ílohu e-mailové zprávy m$žete poslat textový 
soubor, kresbu nebo dokument.  
Na p!ístroji A008 lze p!ijímat e-mailové zprávy pomocí protokolu WAP, ale i POP3, SMTP a 
IMAP. Vzhledem k tomu, že v"tšina e-mailových služeb v síti Internet používá práv" tyto 
protokoly, poskytuje tento p!ístroj podporu elektronické pošty podobn", jako v"tšina po#íta#$.  
Díky velké dotykové obrazovce je odesílání a p!ijímání e-mailových zpráv na tomto p!ístroji 
jednoduché a pohodlné. Prost!ednictvím e-mailových zpráv m$žete také na jiný p!ístroj A008 
odesílat jako p!ílohy poznámky, kresby nebo kontaktní informace. 
Než za#nete e-mailové funkce používat, m"li byste se blíže seznámit s následující terminologií 
a informacemi: 

Schránka: 
Budete se muset u svého poskytovatele p!ipojení k síti Internet p!ihlásit k placenému e-
mailovému ú#tu. Zajistíte si tak p!i práci s e-maily spolehlivost a dostate#nou kapacitou. Tento 
typ schránky bude popsán pozd"ji v této kapitole a v kapitole Nastavení. 
Schránka funguje podobn" jako domácí poštovní schránka, m$žete ji otev!ít, zamknout, p!ijímat 
a posílat zprávy. Liší se tím, že se v podstat" jedná o server umíst"ný u vašeho poskytovatele 
e-mailové služby. Tento server bude zpracovávat veškerou elektronickou poštu, kterou budete 
posílat nebo p!ijímat. Nemusíte se bát, že se vaše pošta ztratí, protože nov" p!íchozí zprávy 
budou uloženy na tomto serveru. 

Server: 
Server je po#íta# umíst"ný u vašeho poskytovatele p!ipojení k síti Internet. Název poštovního 
serveru získáte práv" od svého poskytovatele. Jde to týž název serveru, jako v #ásti Nastavení 
e-mailu. 

Typ serveru:  
Existují 3 typy poštovních server$: 
POP3: Používá se p!edevším pro p!ijímání elektronické pošty. Jakmile jste p!ipojeni k síti 

a p!ihlášeni ke své schránce, m$že server POP3 na#íst veškerou vaši p!íchozí poštu 
do složky Doru#ené. Zprávy, které úsp"šn" na#tete do p!ístroje, budou poté ze serveru 
odstran"ny. Chcete-li zprávy na serveru uchovávat, m$žete tuto funkci ur#it 
v nastavení poštovní schránky. 

SMTP: Používá se p!edevším pro odesílání e-mailových zpráv. Všechny úsp"šn" odeslané 
e-mailové zprávy budou p!esunuty do složky Odesláno. Kdykoliv se p!ipojíte k síti 
a p!ihlásíte se ke své schránce, budou automaticky odeslány zprávy umíst"né ve 
složce Outbox. 
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IMAP: P!edstavuje nejnov"jší poštovní server. Jde o rychlejší a z hlediska pam"ti efektivn"jší 
metodu p!íjmu e-mailových zpráv, protože zprávy nejsou na#ítány do vaší schránky, 
jakmile se p!ihlásíte. Z p!íchozích zpráv se vždy zobrazí záhlaví. Chcete-li si p!e#íst 
obsah n"které zprávy, klepn"te na p!íslušné záhlaví a zpráva se na#te. 

A Informujte se u poskytovatele e-mailové služby o typu používaného poštovního serveru. 

Uživatelské jméno: 
P!i p!ihlášení k poštovnímu ú#tu je t!eba ur#it uživatelské jméno. Kdykoliv se budete p!ihlašovat 
ke svému poštovnímu ú#tu, požádá vás server z d$vodu identifikace o zadání tohoto 
uživatelského jména. 

Heslo: 
Heslo se používá spolu s uživatelským jménem. Chcete-li získat p!ístup ke své pošt", musíte je 
zadat p!i p!ihlášení k poskytovateli e-mailové služby. Kdykoliv se budete p!ihlašovat ke svému 
poštovnímu ú#tu, požádá vás server z d$vodu identifikace o zadání uživatelského jména a 
hesla, kterými prokážete oprávn"ní k p!ístupu do své e-mailové schránky. 

!!!!    Uživatelské jméno a heslo, o nichž zde mluvíme, nejsou tytéž, jako uživatelské jméno a 
heslo, které pot!ebujete p!i p!ipojení k síti Internet. 

E-mailová adresa: 
Vaše e-mailová adresa je internetová adresa, na kterou p!ijímáte elektronickou poštu. Všechny 
e-mailové zprávy, které vám posílají p!átelé a známí, jsou doru#ovány do vaší schránky pomocí 
této adresy. E-mailová adresa vám bude p!id"lena p!i p!ihlášení k e-mailovému ú#tu. Jakmile je 
adresa jednou p!id"lena, není možné ji zm"nit. Adresa se skládá ze dvou #ástí odd"lených 
znakem @. Nap!íklad abcd@efg.hijk.lmn. &ást p!ed znakem @ p!edstavuje vaše uživatelské 
jméno. &ást za znakem @ je tvo!ena obvykle jménem serveru a názvem oblasti a p!edstavuje 
sí(ovou adresu vašeho poskytovatele e-mailové služby. P!i p!ipojení k poštovnímu serveru 
m$žete použít metodu CSD (Circuit Switch Data) nebo GPRS. Metodu zvolíte v nastavení 
profilu. (Další informace najdete v #ásti Nastavení Internetu v kapitole Nastavení.) P!i pokusu 
o p!ipojení k síti Internet použije p!ístroj k navázání spojení nastavenou metodu.  

!!!!    Použijete-li metodu p!ipojení CSD, budou vám ú"továny jednotky "asu. Použijete-li metodu 
p!ipojení GPRS, bude vám ú"tován objem p!enesených dat.  

Zamýšlíte-li použít pro p!ipojení k síti Internet službu GPRS, m"li byste se p!esv"d#it, že je 
volba GPRS vybrána v nastavení profilu p!ipojení. Poté zadejte webovou adresu p!ístupového 
bodu APN (Access Point Name), zadejte své Uživatelské jméno a Heslo a stiskn"te tla#ítko 
OK. P!ístroj použije tyto parametry GPRS p!i p!ipojení k síti Internet a zp!ístupní vám e-
mailovou službu. M$žete mít více než jednu poštovní schránku. P!ístroj A008 s nimi dokáže 
efektivn" a pohodln" pracovat. Ur#íte-li p!i nastavování e-mailové schránky v #ásti Nastavení 
Internetu výchozí schránku, bude se p!ístroj p!ihlašovat p!ímo k této výchozí schránce. Pokud 
výchozí schránku neur#íte, zobrazí se seznam schránek, ze kterého budete moci vybrat 
požadovanou schránku.  
Ve zbytku této kapitoly se budeme v"novat používání funkcí elektronické pošty. 
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P"ístup k elektronické pošt# 
A Než budete moci za"ít posílat a p!ijímat e-mailové zprávy, musíte mít nastaveno p!ipojení 

k síti Internet. Informace o nastavení e-mailu najdete v "ásti Nastavení Internetu v kapitole 
Nastavení. 

Ke schránce m$žete p!istupovat dv"ma zp$soby, Online nebo Offline. 
Po úsp"šném p!ipojení k síti Internet m$žete do schránky p!istupovat Online.  
M$žete odesílat a p!ijímat zprávy a pracovat s veškerou dokumentací elektronické pošty. 
Do schránky m$žete vstoupit i bez p!ipojení k síti Internet. Tento zp$sob se nazývá Offline. 
V tomto režimu m$žete zpracovávat a #íst pouze existující dokumenty a e-mailové zprávy 
uložené ve vašem p!ístroji. 
Klepnete-li v hlavní nabídce na tla#ítko , p!ístroj automaticky zjistí, zda je p!ipojen k síti 
Internet. Pokud není p!ipojen, zobrazí se výzva k výb"ru ze dvou možností navázání p!ipojení. 
1 Klepnete-li na volbu Nyní, p!ístroj se pokusí okamžit" p!ipojit k síti Internet a na#íst vaši 

poštu. Budete pak moci pracovat v režimu Online. 
2 Klepnete-li na volbu &asem, budete moci pracovat v režimu Offline a zpracovávat 

a procházet zprávy uložené v pam"ti p!ístroje. 

Casem Nyní

P&ipojit k
serveru?

%asem Nyní  
!!!!    V následujících postupech se p!edpokládá, že jste úsp$šn$ provedli nastavení systému, 

konkrétn$ "ást Nastavení Internetu zahrnující Nastavení p!ipojení a Nastavení e-mailu. 
Další informace najdete v kapitole Nastavení. 

P"ístup do schránky 
1  P!ístroj se pokusí p!ipojit k síti Internet. Jakmile se mu to poda!í, za#ne se p!ihlašovat 

k vaší schránce. P$jde o schránku, kterou jste nastavili jako výchozí v #ásti Nastavení e-
mailu. 

Zrušit

Spojuji...

 
P!ístroj zobrazí obsah výchozí schránky. Obrazovka bude vypadat p!ibližn" tak, jak je 
znázorn"no v následujícím p!íkladu. 
A Seznam složek je závislý na vašem poskytovateli e-mailové služby a také na tom, zda jste 

vytvo!ili n$jaké vlastní složky. 
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'2:26

MyMail.com
Inbox     [23]92
Pa&íž     [16]31
Casablanca[ 0] 9
Proj Gold [ 1] 7
Ski       [ 0] 0
Drafty         2
Konec Nová  

Pokud jste v #ásti Nastavení e-mailu neur#ili, která schránka bude výchozí: 
2  Vyberte schránku klepnutím na výb"rové pole vlevo. 
3  Klepnutím na tla#ítko OK výb"r potvr%te. 

Zrušit

88888888
AiYah!
Motorola
VoxFone
FoneVox

Vybrat profil

OK
 

4  Telefon se za#ne p!ihlašovat k vybrané schránce.  
Pokud se p!ihlášení zda!í, zobrazí se obsah schránky. 

Není-li p!ihlášení úsp"šné, zobrazí se následující zpráva. 

ZnovuZrušit

Chybné
p&ihlášení

 
5  Nyní byste m"li být schopni odesílat a p!ijímat e-mailové zprávy. 

!!!!    V pr#b$hu p!ihlašování p!ístroje ke schránce se mohou zobrazit výzvy k zadání jména 
uživatele a hesla. To závisí na tom, zda jsou uživatelské jméno a heslo nastaveny správn$, 
a dále na metod$, kterou používá poštovní server, k n$muž se p!ihlašujete. (R#zné servery 
používají r#zné metody.) Podrobné informace najdete v odstavci Nastavení e-mailu v "ásti 
Nastavení Internetu v kapitole Nastavení. 
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Vytvo"ení nové e-mailové zprávy 
1  &ísla v závorkách [ ] zobrazená na obrazovce s obsahem schránky znamenají po#et 

NOVÝCH zpráv. &ísla mimo závorku p!edstavují celkový po#et e-mailových zpráv v 
p!íslušné složce.  
Nap!íklad vaše vlastní složka FAMILY obsahuje CELKEM 31 zpráv, z nichž 16 je NOVÝCH. 

'2:26

MyMail.com
Inbox     [23]92
Pa&íž     [16]31
Casablanca[ 0] 9
Proj Gold [ 1] 7
Ski       [ 0] 0
Drafty         2
Konec Nová

 
2  Klepn"te na tla#ítko Nový. Zobrazí se obrazovka Nová zpráva. 

'2:26

Nová zpráva

P&edm$t:
Zpráva:

Zrušit Volat

Komu:

Kopie:

 

'2:26

Nová zpráva
Andy Lee
Coco Liu
Double Wang
Musie
Vicki Du
Wagon Ma

Zrušit OK  
3  Klepnutím na pole Komu zobrazíte seznam kontakt$, jejichž elektronické adresy jste zadali 

nebo k nimž jsou adresy p!ipojeny. 
4  Vyberte p!íjemce nové zprávy a klepn"te na tla#ítko OK. 
A P!ístroj dokáže zobrazovat pro každého p!íjemce pouze jednu elektronickou adresu. 

5  V p!ípad" pot!eby m$žete klepnout na tla#ítko , vybrat p!íkaz CC (kopie) a zopakovat 
krok 4. Odešlete tak zárove) kopii dalším p!íjemci. 

6  M$žete také klepnout na tla#ítko , vybrat p!íkaz BCC a zopakovat krok 4. Odešlete tak 
soukrom" kopii t!etímu p!íjemci.  

A První ani druhý p!íjemce nebudou v$d$t, že byla zpráva odeslána i t!etímu p!íjemci. 
7  Klepn"te ukazovátkem na pole P!edm$t a zadejte p!edm"t zprávy. 
8  Klepn"te na pole Zpráva a napište vlastní zprávu. 
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9  Klepnutím na tla#ítko  a výb"rem p!íkazu Vzorová zpráva m$žete do zprávy vložit 
p!edem p!ipravené fráze a urychlit tak její psaní. 

10  Jakmile klepnete na tla#ítko ODESLAT, bude vaše zpráva okamžit" odeslána. 
Psaní zprávy m$žete kdykoli p!erušit klepnutím na tla#ítko  a výb"rem p!íkazu Do draft'. 
Nedokon#ená zpráva bude uložena do složky P!ipraveno, ze které ji m$žete pozd"ji na#íst,  
upravit a odeslat. 

P"ílohy e-mailových zpráv 
Spolu s e-mailovými zprávami m$žete rovn"ž posílat p!ílohy. P!ílohami mohou být zprávy z 
nástroje Zápisník nebo kresby z nástroje Skicák. 

!!!!    Než k e-mailové zpráv$ p!ipojíte p!ílohu, dokon"ete ji a uložte do složky P!ipraveno.  
Poté pokra"ujte následujícím postupem. 

1  Chcete-li p!ipojit dokument jako p!ílohu ke zpráv", klepn"te na tla#ítko  a vyberete podle 
obsahu p!ílohy p!íkaz P!ipojit text. zpr. nebo P!ipojit obrázek. 

Zrušit

Casablanca
Pa&íž
promi!
d$kuji
ok

Vybrat text. zpr.

OK
 NEBO 

Zrušit

Pa&íž
Dublin
d$kuji
ok
už se t$ším

Vybrat kresbu

OK
 

2  Klepn"te na výb"rové pole a vyberte dokument, který chcete p!ipojit. 
3  Klepn"te na tla#ítko OK. 

'2:26

Nová zpráva

P&edm$t:
Zpráva:

Zrušit Volat

Komu:

Kopie:
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V pravém horním rohu obrazovky Nová zpráva se zobrazí další ikona, která ozna#uje, že je ke 
zpráv" p!ipojena p!íloha. Podoba ikony závisí na druhu p!ílohy. 

 Tato ikona p!edstavuje p!ipojený obrázek. 

 Tato ikona p!edstavuje p!ipojený text. 

 Tato ikona p!edstavuje p!ipojenou informaci z nástroje Adresá!. 

P"idání kontaktu 
1  Pot!ebujete-li p!ipojit kontaktní osobu, klepn"te na tla#ítko  a vyberte p!íkaz P!ipojit 

kontakt. Zobrazí se seznam kontakt$. 
2  Klepn"te na výb"rové pole, vyberte kontaktní osobu a poté klepn"te na tla#ítko OK. 
3  V pravém horním rohu obrazovky Nová zpráva se zobrazí další ikona, která ozna#uje, že 

bude se zprávou odeslána jako p!íloha kontaktní osoba. 
4  Po napsání všech zpráv klepn"te na tla#ítko Odeslat. E-mailové zprávy budou okamžit" 

odeslány. 
5  Chcete-li si prohlédnout obsah p!ílohy, klepn"te na ikonu p!ílohy v pravém horním rohu 

obrazovky Nová zpráva. P!íloha se zobrazí. 

A Kdykoliv b$hem úprav m#žete klepnout na tla"ítko  a vybrat n$který z následujících 
p!íkaz#. 

• Vzorový text 
• Do draft$

• Zobrazit CC 
• Zobrazit BCC

• Odebrat p!ílohu 

A Kdykoliv se p!ihlásíte k e-mailové schránce, budou automaticky odeslány zprávy ze složky 
Neodesláno. Po odeslání budou zprávy p!emíst$ny do složky odeslaných zpráv. Pokud se 
odeslání nezda!í nebo dojde-li k jeho p!erušení, zobrazí se u dokumentu, který má být 
odeslán, ikona. Význam ikon je následující:  
 
>>> "eká na odeslání;  chyba p!i odesílání. 
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P"ijmutí e-mailových zpráv 
1  V hlavní nabídce klepn"te na tla#ítko . P!ístroj vykoná stejné kroky jako p!i p!ístupu ke 

schránce, tedy p!ipojení k síti Internet a p!ihlášení k e-mailové schránce. 
2  Pokud je p!ihlášení úsp"šné, vyberte p!íkaz Poslat a p!ijmout. P!ístroj automaticky p!ijme 

nové e-mailové zprávy a umístí ji do složky Doru#ené. 

'2:26

Inbox
zavolej mi pros
OK
sch#zka byla
<ne P&edm$t>
promi!...
Ano

Zp$t Nová  
3  Klepn"te na složku Doru#ené. Zobrazí se všechny zprávy. Ikona p!ed zprávou ozna#uje stav 

zprávy:  

 Nep!e#tená nová zpráva, 

 P!e#tená zpráva. 
4  Klepnutím na ikonu  zobrazíte obsah nep!e#tené nové zprávy a m$žete si ji p!e#íst. 

'2:26

Inbox
05/29/2000 - 11:28PM

Od: w15378@ema
il.mot.com
P&edm$t: zavolej mi

sch#zka byla

Zp$t O"pov$d

'2:26

Doru%ené
zavolej mi
sch#zka byla
odložena

promi!

Zp$t O"pov$d  
5  Chcete-li odpov"d"t odesilateli okamžit", klepn"te na tla#ítko Odpov$(. Další informace 

najdete v #ásti Vytvo!ení nové e-mailové zprávy. 
A Na obrazovce s obsahem zprávy m#žete klepnutím na tla"ítko  vybrat následující p!íkazy: 

• P!edat zprávu 
• Nová zpráva

• Uložit adresu 
• Do složky

• P!esunout do koše 
• Vybrat kódování 
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Správa e-mailových zpráv 
Pro správu e-mailových zpráv jsou k dispozici r$zné funkce, které závisejí na tom, který typ 
složky vyberte. 
V následující #ásti jsou uvedeny informace o jednotlivých funkcích v závislosti na typu složky. 
Chcete-li zobrazit seznam t"chto funkcí, klepn"te na obrazovce p!íslušné složky na tla#ítko . 

Vytvo"ení vlastních složek 
Složky lze vytvá!et v režimu Online i Offline. 
Klepn"te na tla#ítko  a vyberte p!íkaz Nová složka. Zobrazí se obrazovka nové složky.  
Další podrobnosti najdete v #ásti Nastavení složky. 

'2:26

MyMail.com
Inbox     [23]92
Family    [16]31
Friends   [ 0] 9
Proj Gold [ 1] 7
Ski Pals  [ 0] 0
Drafty         2
Konec Nová  

Jméno:
Sm$rování:
Podle:  p&edm$t
Odstranit podle:

neodstra!ovat
Uložit poslední:

Nová složka
'2:26

OKZrušit  

Úprava e-mailových zpráv ve složce Drafty 
1  Na hlavní obrazovce klepn"te na složku Drafty. Zobrazí se nadpisy všech nedokon#ených 

zpráv. 

'2:26

Drafty
zavolej mi
Ne
Ano
Pa&íž
promi!
te" nem#žu
Zp$t Smazat v  
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2  Klepn"te na nadpis nedokon#ené e-mailové zprávy, kterou chcete upravit. Zobrazí se její 
obsah. 

'2:26

Drafty
Komu: Angus Smith

Zp$t Upravit

sch#zka byla
odložena

promi!

 
3  Klepn"te na tla#ítko Upravit. Zobrazí se obrazovka úprav e-mailové zprávy, na které 

m$žete pokra#ovat v úpravách zprávy. 
4  Po dokon#ení úprav klepn"te na tla#ítko ODESLAT. Zpráva bude okamžit" odeslána. 

Odeslání neodeslaných e-mailových zpráv ze složky Outbox 
E-mailové zprávy budou odeslány ze složky Outbox automaticky p!i každém úsp"šném 
p!ipojení k síti Internet. 
Pokud nechcete, aby byly odeslány všechny neodeslané zprávy, m$žete zprávy odesílat 
postupn". 
1  Na hlavní obrazovce klepn"te na složku Outbox. Zobrazí se všechny názvy neodeslaných 

zpráv. 

'2:26

Outbox
te" nem#žu
68779933(13/
sch#zka byla
zavolej mi
67997733(01/
už se teším
Zp$t Smazat v  

'2:26

Odesílám...
Komu:Angus Smith
Kopie:Lili Strong
sch#zka byla
odložena

promi!

Zp$t Stop  
2  Neodeslané zprávy jsou ozna#eny ikonou >>>. Klepn"te na název zprávy, kterou chcete 

odeslat, a poté klepn"te na tla#ítko  a vyberte p!íkaz Upravit. 
3  Jakmile klepnete na tla#ítko Odeslat, bude zpráva okamžit" odeslána. 



 

E-mail   111 

P"esun e-mailových zpráv z jedné složky do jiné 
E-mailové zprávy m$žete podle svých pot!eb p!esouvat z jedné složky do jiné. Chcete-li 
p!esouvat obsahy složek na serveru IMAP, musí být p!ístroj v režimu online. 
Chcete-li p!esunout zprávu z jedné složky do jiné, postupujte takto. 
1  P!ejd"te do složky obsahující zprávu, kterou chcete p!esunout. 
2  Klepn"te na název zprávy. Zpráva se zobrazí. 
3  Klepn"te na tla#ítko Ulož. Zobrazí se seznam složek. 

Zrušit

složka 1
složka 2
složka 3
složka 4

P&esun do složky

OK  
4  Klepnutím vyberte cílovou složku. 
5  Klepnutím na tla#ítko OK zprávu p!esunete a p!ejdete zp"t ke složce Doru#ené. 
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Prohlíže! WAPu 
Prohlíže! stránek služby WAP slouží pro práci se službami, jako jsou online rezervace, 
e-commerce a home banking. Lze ho rovn"ž použít pro p#ístup k informacím o cenách akcií, 
sportovním informacím a sm"nným kurs$m. Surfování v síti Internet a p#enos dat jsou 
vylepšeny pomocí služby GPRS (General Packet Radio Service). 
Použití prohlíže!e stránek služby WAP je podobné jako použití tradi!ního prohlíže!e webových 
stránek. 
Prohlíže! umož%uje: 
• p#ipojení k síti Internet a komunikaci se speciáln" navrženými službami WAP, 
• prohlížení stránek sít" Internet navržených speciáln" pro služby WAP. 

!!!!    Možnost surfování v síti Internet závisí na dostupnosti této služby u vašeho mobilního 
operátora a na tom, zda jste se k této služb# p$ihlásili. Doporu!ujeme vám konzultovat 
nastavení služby WAP s vašim mobilním operátorem. 

!!!!    Možnost použití služby GPRS závisí na dostupnosti této služby u vašeho mobilního 
operátora a na tom, zda jste se k této služb# p$ihlásili.  

Chcete-li se p#ipojit k síti Internet pomocí služby WAP, budete muset provést následující kroky: 
P#ihlašte se k datovým službám u svého mobilního operátora. 
1  P#ihlašte se ke služb" WAP u svého poskytovatele p#ipojení k síti Internet (ISP). 
2  Nastavte p#ístroj tak, aby vám umožnil p#ipojení k síti Internet. 
3  Aktivujte prohlíže! WAPu. 
A Než budete moci za!ít používat prohlíže! WAPu, je d%ležité, abyste sv%j p$ístroj 

nakonfigurovali pro tuto službu. Informace najdete v !ástech Nastavení Internetu 
a Nastavení prohlíže!e v kapitole Nastavení. 
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P"ipojení k síti Internet 
P#ístroj vám umož%uje nakonfigurovat a používat pro p#ipojení k síti Internet více ú!t$ ISP. 
Každý z t"chto ú!t$ bude mít své vlastní nastavení profilu. Vyberete-li ur!itý ú!et, znamená to, 
že se chcete p#ipojit k síti Internet vyto!ením !ísla uvedeného v profilu tohoto ú!tu. Po navázání 
spojení budou z d$vodu identifikace odeslány na server poskytovatele ISP uživatelské jméno 
a heslo. Používáte-li p#i p#ipojení službu GPRS, p#ipojíte se k síti Internet jinak než 
prost#ednictvím vyto!ení !ísla. Další informace o nastavení profilu p#ipojení najdete v kapitole 
Nastavení (odstavec Nastavení p#ipojení v !ásti Nastavení Internetu). 

1  V hlavní nabídce klepn"te na tla!ítko . 
Pokud je volba Profil dotazu v nastavení prohlíže!e nastavena na hodnotu NE, bude se 
p#ístroj pokoušet o p#ipojení pomocí výchozích hodnot nastavení prohlíže!e. Zobrazí se tato 
obrazovka. 

Zrušit

Volám...

 
Pokud je vytá!ení úsp"šné, zobrazí se potvrzovací obrazovka: 

Zrušit

Ov!"uji
Uživatelské
jméno a heslo.

 
OK

P"ipojeno

 
2  Nastavíte-li volbu Profil dotazu v nastavení prohlíže!e na hodnotu ANO, zobrazí se 

obrazovka Vybrat profil. 

Zrušit

 88888888
   AiYah!

Motorola
   VoxFone
   Voice River

Vybrat profil

OK  
3  Vyberte profil, který má p#ístroj použít pro navázání spojení, a poté klepn"te na tla!ítko OK.  

P#ístroj se pokusí navázat spojení pomocí údaj$ ve vybraném profilu. 
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Aktivace prohlíže!e WAPu 
1  V hlavní nabídce klepn"te na tla!ítko . Spustí se prohlíže!. 
2  Zobrazí se úvodní obrazovka prohlíže!e. Pokud je v Nastavení p#ipojení v Nastavení 

Internetu v rámci Nastavení systému nastavena volba Profil dotazu na hodnotu Ne, p#ejdete 
na adresu URL, která je uvedena ve výchozím profilu. 

3  Stejn" jako v p#ípad" zobrazení jiných seznam$ na obrazovce m$žete p#i výb"ru 
požadovaných funkcí používat posunovací lištu tla!ítko rolování a tla!ítka stránkování. 
Klepnutím na požadovanou funkci p#ejdete do další úrovn" prohlížených informací. 

4  Chcete-li znovu na!íst aktuální stránku, klepn"te na tla!ítko . 

5  Klepnutím na tla!ítko  získáte p#ístup k následujícím funkcím: 
• Klepnutím na p#íkaz Domovská stránka p#ejdete zp"t na úvodní stránku prohlíže!e. 
• Klepnutím na p#íkaz Menu Internetu p#ejdete na stránku Funkce prohlíže!e u vašeho 

poskytovatele p#ipojení k síti Internet (ISP). 
• Klepnutím na p#íkaz Ukon!it Internet p#ejdete zp"t do hlavní nabídky. 

Menu Internetu 
Na obrazovce prohlíže!e stiskn"te tla!ítko  a poté vyberte p#íkaz Menu Internetu. P#ejdete na 
stránku s nabídkou možností prohlíže!e. 
Tato stránka je vytvo#ena speciálním zp$sobem. Zp#ístup%uje #adu funkcí, které nabízí váš 
poskytovatel p#ipojení k síti Internet, jako nap#íklad: 
• op"tovné na!tení do prohlíže!e, 
• p#echod na server, 
• záložky, 
• nastavení domovské stránky, 
• nastavení propojení UP, 
• restartování prohlíže!e UP, 
• rozší#ená nastavení atd. 
Aktuální obsah a funkce jsou ur!eny vašim poskytovatelem p#ipojení k síti Internet. 

!!!!    Otev$ete-li okno prohlíže!e p$ed p$ipojením k síti Internet, p$ístroj automaticky detekuje stav 
p$ipojení k síti Internet. Pokud p$ístroj zjistí, že dosud není provedeno p$ipojení k síti 
Internet, automaticky zahájí p$ipojování. 
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Prohlížení informací 

Výb#r 
P#i procházení obsahu a odkaz$ na domovské stránce m$žete použít posunovací lištu, 
p#epína!e Rocker a kláves pro stránkování nahoru/dol$. Klepnutím na odkaz p#ejdete k další 
webové stránce, klepnutím na tla!ítko Zp"t p#ejdete k p#edchozí stránce. 

Zadávání informací 
N"které webové stránky umož%ují zadávání informací. Informace m$žete zadávat a m"nit 
pomocí kterékoliv z metod vstupu dat, které váš p#ístroj umož%uje. 

Odpojení od sít# Internet 

Chcete-li se odpojit od sít" Internet, klepn"te na tla!ítko  a poté klepn"te na p#íkaz  
Ukon!it Internet.  

!!!!    Od sít# se m%žete odpojit pouze klepnutím na p$íkaz Ukon!it Internet. B#hem odpojování 
nelze provád#t volání ani odesílání zpráv. 

!!!!    Opustíte-li prohlíže! WAPu stisknutím tla!ítka Motorola v režimu GPRS, z%stane p$ístroj 
p$ipojen k síti Internet, takže m%žete nadále používat p$ipojení pro jiné aplikace, jako je 
e-mail atd. Protože se poplatek za p$ipojení GPRS po!ítá podle objemu p$enesených dat, 
nebudete v p$ípad#, že z%stanete p$ipojeni, ale nebudete p$enášet žádná data, mít žádné 
další výdaje. Jakmile se pokusíte telefonovat, p$ístroj ukon!í režim GPRS. 
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Zápisník 
Zápisník p#edstavuje nástroj, pomocí kterého lze zaznamenávat poznámky a další užite!né 
informace jako nap#. záznamy sch$zek, seznamy nákup$ nebo itinerá#e cest. Poznámky lze 
odeslat na p#ístroj rovnocenný vašemu A008 jako b"žné zprávy SMS, faxy nebo jako p#ílohy 
e-mailových zpráv, nebo je lze p#enést infra!erveným p#enosem na kompatibilní za#ízení 
vyhovující standardu Vcard.  

Vytvo"ení poznámky v zápisníku 
1  V hlavní nabídce klepn"te na ikonu . Zobrazí se obrazovka Zápisník. Pokud 

v zápisníku dosud není žádná poznámka, zobrazí se text Žádné poznámky. Jinak se 
zobrazí seznam existujících poznámek. 

b

&2:26

Aktuální sít  

12:26

Zápisník
13.sch$zka
12.Volání
11.sít!
10.Pa"íž
09.Pokyny
08.Vytisknout zprávu

Konec Nový

Zápisník
Název:
Text:

Zrušit OK

12:26

 
2  Klepnutím na tla!ítko Nový zobrazíte na obrazovce Zápisník šablonu poznámky. 
3  Zadejte název poznámky do pole Název a poté klepn"te na tla!ítko OK. 
4  Do pole Text napište text poznámky a poté klepn"te na tla!ítko OK. 
5  Chcete-li novou poznámku uložit, klepn"te na tla!ítko OK. 

Hledání a úprava poznámek v zápisníku 
1  V hlavní nabídce klepn"te na ikonu . Zobrazí se obrazovka Zápisník. Zobrazí se 

seznam poznámek, p#i!emž naposledy vložená poznámka bude uvedena na prvním míst". 
2  Pomocí posunovací lišty vyhledejte požadovanou poznámku a poté na ni klepn"te. 
3  Klepn"te na název poznámky, upravte jej a poté klepn"te na tla!ítko OK. 
4  V textu poznámky klepn"te na místo, které chcete zm"nit, prove'te zm"ny a poté klepn"te 

na tla!ítko OK. 
5  Klepnutím na tla!ítko OK zm"ny uložte. 
6  Klepnutím na tla!ítko Konec se vra(te k hlavní nabídce. 
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Smazání všech poznámek v zápisníku 
1  Pokud chcete ze zápisníku odstranit všechny poznámky, klepn"te na obrazovce Zápisník 

na tla!ítko  a vyberte p#íkaz Smazat vše.  
Zobrazí se následující potvrzovací obrazovka. 

OKZrušit

Smazat
všechny
poznámky?

 
2  Potvr'te odstran"ní klepnutím na tla!ítko OK. 

Smazání jedné poznámky v zápisníku 
1  Pokud chcete ze zápisníku odstranit jednu poznámku, klepn"te na ni v seznamu na 

obrazovce Zápisník. 

2  Klepn"te na tla!ítko  a vyberte p#íkaz Smazat poznámku. Zobrazí se následující 
potvrzovací obrazovka. 

OKZrušit

Smazat tuto
poznámku?

 
3  Potvr'te odstran"ní klepnutím na tla!ítko OK. 

Odeslání poznámky 
P#i odesílání poznámky m$žete zvolit n"kterou z následujících možností. 
• Odeslat poznámku prost#ednictvím e-mailu 
• Odeslat poznámku prost#ednictvím zprávy SMS 
• Odeslat poznámku prost#ednictvím faxu 
• Odeslat poznámku prost#ednictvím infra!erveného p#enosu 

Odesílání prost"ednictvím e-mailu 
Na obrazovce Zápisník klepn"te na tla!ítko  a vyberte p#íkaz Odeslat e-mail.  
Zadejte nebo vyberte p#íjemce a poznámku odešlete jako p#ílohu e-mailové zprávy. 
Podrobnosti o posílání p#íloh e-mailových zpráv najdete v kapitole E-mail. 
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Odesílání prost"ednictvím zprávy SMS 
Na obrazovce Zápisník klepn"te na tla!ítko  a vyberte p#íkaz Poslat SMS.  
Zadejte nebo vyberte p#íjemce a poznámku odešlete jako zprávu SMS. Podrobnosti o posílání 
zpráv SMS najdete v !ásti Zprávy SMS. 

Odesílání prost"ednictvím faxu 
Na obrazovce Zápisník klepn"te na tla!ítko  a vyberte p#íkaz Poslat fax. Zadejte nebo 
vyberte !íslo faxu p#íjemce a poznámku odešlete jako fax. Podrobnosti o posílání fax$ najdete 
v !ásti Odesílání faxu. 

!!!!    Použití faxu vyžaduje sí&ovou podporu. 

!!!!    Možnost použití faxu se v r%zných oblastech liší. 

Odesílání prost"ednictvím infra!erveného p"enosu 
Tato funkce umož%uje vým"nu poznámek mezi dv"ma p#ístroji A008. 
1  Na obrazovce Zápisník klepn"te na tla!ítko  a vyberte p#íkaz Poslat pozn. IrDA.  

Zobrazí se následující obrazovka. 

Zrušit

Hledám
Poslat p"es IrDA

za"ízení...

 
2  Na p#ijímajícím p#ístroji A008 klepn"te na tla!ítko . 
3  Nastavte vhodný úhel a vzdálenost mezi infra!ervenými porty p#ístroj$ A008 a okamžit" 

bude zahájen p#enos. 
4  Pokud b"hem p#enosu dojde k p#erušení nebo chyb", zobrazí se chybová zpráva. 
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Vytišt#ní poznámky 
Tato funkce umož%uje vytisknout text poznámky na infra!ervené tiskárn". 
1  Na obrazovce Zápisník klepn"te na tla!ítko  a vyberte p#íkaz Vytisknout poznámku.  

Zobrazí se následující obrazovka. 

Zrušit

Tiskárny typ:
Canon

Tisknout p"es IrDA

Tiskni  
2  Klepn"te na rozbalovací nabídku a vyberte požadovaný typ tiskárny. K dispozici jsou dv" 

možnosti: HP a Canon. 
3  Nastavte vhodný úhel a vzdálenost mezi infra!ervenými porty p#ístroje A008 a tiskárny. 
4  Chcete-li zahájit tisk, klepn"te na tla!ítko Tiskni. 
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Diá" 
Nástroj Diá# umož%uje vytvá#et, upravovat a mazat sch$zky a události, plánovat opakující se 
akce a nastavovat upozorn"ní na blížící se události. Diá# umož%uje dva hlavní režimy zobrazení: 
• M"síc 
• Den 
V hlavní nabídce klepn"te na tla!ítko . Zobrazí se obrazovka M"síc. 

M#síc 
Vyberete-li režim M"síc, zobrazí se rozpis aktuálního m"síce. 
 
 
  

12:26

Kve 1999

Konec Den

1
N SP Ú PCS

1
2 83 4 765
9 1510 11 141312

30 31
23 2924 25 2827
16 2217 18 212019

26

 
 
 
 
 
V nadpisu se zobrazí rok a m"síc. Pomocí tla!ítek se šipkami  a  lze p#echázet 
k p#edchozímu a následujícímu m"síci, nebo m$žete klepnout na tla!ítko  a vybrat p#íkaz 
Vybrat datum. Názvy dn$ v týdnu od pond"lí do ned"le jsou zobrazeny pod titulem. Dnešní den 
je zvýrazn"n. 
K ozna!ení dn$, s nimiž jsou spojeny n"jaké události a upozorn"ní, slouží následující ikony. 

Dnešní úlohy 

NABÍDKA 
- nový záznam 
- dnes 
- vybrat datum 

$TVEREC: 
záznam s naplánovaným !asem

KOSO$TVEREC: 
záznam bez ur!ení !asu 

Zp#t do hlavní 
nabídky 

P$echod k zobrazení Dnes

Po!et !árek znázor'uje 
množství sch%zek b#hem 
dne 

Pomocí šipek lze p$echázet 
mezi m#síci 
stránka nahoru = 
p$edchozí m#síc 
stránka dol% =  
další m#síc 

Klepnutím zobrazíte den 
(nebo použijte p$epína! rocker) 
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Ozna!uje opakující se událost 

 
Ozna!uje, že je nastaveno upozorn#ní 

♦♦♦♦ Ozna!uje událost bez ur!ení !asu 

 
)tvere!ek ozna!uje plánovanou akci. 
Plný kruh ozna!uje událost, u níž není ur!en za!átek a konec. 
1  Chcete-li zobrazit ur!itý den, klepn"te na n"j, nebo klepn"te na tla!ítko  a vyberte  

p#íkaz Dnes. 
Klepnete-li na tla!ítko , m$žete také vybrat tyto p#íkazy: 
Nový záznam Umož%uje p#idat novou sch$zku do rozvrhu tohoto dne. 
Vybrat datum Umož%uje zobrazit rozvrh jiného dne, jehož datum zadáte. 
2  Chcete-li zobrazit události naplánované na tento den, klepn"te na tla!ítko Den. 
3  Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepn"te na tla!ítko Zrušit. 

Den 
Vyberete-li režim Den, zobrazí se program dnešního dne. 
V názvu bude uveden den a m"síc. Pomocí tla!ítek se šipkami  a  lze p#echázet 
k p#edchozímu a následujícímu dnu, nebo m$žete klepnout na tla!ítko  a vybrat p#íkaz  
Vybrat datum. 

12:26

Konec M!síc

Po, Kv! 261
E-mail

00:00
01:00sch$zka
02:00Volat
03:00
04:00

 
Pomocí posunovací lišty m$žete zobrazit sch$zky naplánované na tento den.  
Klepnete-li v režimu M"síc nebo Den na tla!ítko , m$žete vybrat následující p#íkazy. 

• Nový záznam 
• Dnes

• Vybrat datum • Nastavení 
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Nastavení nového záznamu 
Chcete-li nastavit nový záznam, klepn!te na tla"ítko  a vyberte p#íkaz Nový záznam. Zobrazí 
se obrazovka Nový záznam. 
1  Postupn! klepn!te na pole Název, Místo a Poznámky a zadejte název akce, místo konání 

a další podrobnosti. 
2  Klepn!te na pole Datum a zadejte datum akce. 
3  Klepnutím na rozbalovací nabídku vyberete volbu Nastav !as nebo Bez !asu. 
4  Klepn!te na pole Start a nastavte "as za"átku akce. 
5  Klepn!te na pole Zrušit a nastavte "as ukon"ení akce. 
6  Klepnutím na rozbalovací nabídku P"ipomenutí vyberte "as upozorn!ní.  

K dispozici jsou tyto volby: 
• Nep#ipomínat 
• V "as za"átku 
• $ min. p#ed

• 5 min. p#ed 
• $0 min. p#ed 
• $5 min. p#ed

• 30 min. p#ed 
• $ hod. p#ed 
• $ den p#ed 

7  Klepnutím na rozbalovací nabídku Opakovat ur"ete, zda jde o opakující se událost a jak 
"asto se opakuje. K dispozici jsou tyto volby: 

• Nikdy 
• Denn!

• Týdn! 
• M!sí"n!

• Ro"n! 

12:26

Nový záznam
Název:
Místo:
Pozn.:
  Datum:03-06-2000
nastav !as
Za!átek:08:00AM

Zrušit OK

1

 
Jak je popsáno v "ásti M!síc, m%žete klepnout na tla"ítko  a vybrat p#íkaz Nový záznam, 
Dnes nebo Vybrat datum. Navíc m%žete vybrat p#íkaz Nastavení. 
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Nastavení 
Vyberte-li p#íkaz Nastavení, zobrazí se obrazovka Nastavení diá#e, na které budou uvedeny 
následující volby: 

12:26

Za!átek dne v:
   8:00AM
Vymaž záznam po:

30 dnech

OKZrušit

Diá"

 
Pomocí tla"ítek se šipkami m%žete nastavit "as za"átku vašeho denního rozvrhu. 

OKZrušit

#as za!átku

12  :   45

 
M%žete také nastavit dobu, po které se má plánovaná akce odstranit. Záznam lze odstranit po: 
• 30 dnech 
• 60 dnech

• 90 dnech 
• $80 dnech

• $ roce 
• Neodstra&ovat 

8  Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepn!te na tla"ítko Zrušit. 
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Vybrat datum 
Požadované datum m%žete vybrat ur"ením dne, m!síce a roku pomocí tla"ítek se šipkami. 

Konec M$síc

OKZrušit

Vybrat datum

27   05   1999

12:26

 
Klepnutím na tla"ítko OK p#ejdete na obrazovku Den a m%žete si prohlédnout sch%zky 
plánované na tento den. 
Na p#edchozí obrazovku se vrátíte klepnutím na p#íkaz Zrušit. 

Odstranit záznam 
1  Na obrazovce Nový záznam nebo Upravit záznam klepn!te na tla"ítko  a vyberte p#íkaz 

Odstranit záznam. Zobrazí se dialogové okno Odstranit záznam 
2  Záznam odstraníte klepnutím na tla"ítko OK. 
3  Klepnutím na p#íkaz Zrušit se beze zm!n vrátíte na obrazovku Nový záznam nebo Upravit 

záznam. 
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Skicák 
Nástroj Skicák umož!uje kreslit jednoduché obrázky a kresby a odesílat je faxem, jako p"ílohy 
e-mailových zpráv nebo p"ímo jinému uživateli p"ístroje A800. 

Prohlížení hotových ná!rtk" 
1  V hlavní nabídce klepn#te na tla$ítko . Zobrazí se obrazovka Skicák. Zobrazí se seznam 

uložených obrázk% nebo text Žádné poznámky, pokud nejsou uloženy žádné obrázky. 
2  Chcete-li zobrazit uložený obrázek, klepn#te na jeho název. 

12:26

Skicák
13.Volat
12.Pa!íž
11.sch"zka byla
10.sít#
09.Pokyny

Konec Nový
08.Zprávy

 

12:26

Skicák
Název:Pa!íž

Zrušit OK  

Vytvo#ení nového ná!rtku 
1  Klepn#te na tla$ítko Nový. Zobrazí se obrazovka Nová kresba. 
2  Klepn#te na pole Název a zadejte název kresby. 
3  Poté klepn#te na tla$ítko OK. 

12:26

Nová kresba
Název:

Zrušit OK

12:26

Uprav kresbu

Zrušit OK  
4  Klepnete-li na kreslicí plochu pod názvem, zobrazí se obrazovka Uprav kresbu.  

Na této obrazovce nakreslete obrázek. Plochu m%žete posouvat pomocí posunovací lišty. 
5  Kdykoliv budete pot"ebovat kresbu opravit, klepn#te na tla$ítko  nebo klepn#te na  

tla$ítko  a vyberte p"íkaz Gumovat. 
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Nyní m!žete kresbu opravit. 
6  Jakmile obrázek dokon"íte, klepn#te na tla"ítko OK. Vrátíte se zp#t k obrazovce Skicák. 

Znovu klepn#te na tla"ítko OK a kresbu uložte. 
7  Chcete-li smazat všechny "áry, klepn#te na tla"ítko  a vyberte p$íkaz Vymazat vše.  

Hledání a úprava obrázk! 
1  V hlavní nabídce klepn#te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka Skicák se seznamem 

uložených obrázk!. 
2  Pomocí posunovací lišty vyhledejte v seznamu požadovaný název obrázku. 
3  Klepnutím na vybraný název obrázek zobrazíte. 
4  M!žete obrázek zkontrolovat nebo m!žete klepnout na kreslicí plochu a zm#nit obrázek 

nebo jeho název. Prove%te požadované zm#ny a klepnutím na tla"ítko OK obrázek uložte. 
5  Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepn#te na tla"ítko Zrušit a poté klepn#te na tla"ítko 

Konec. 

Odstra"ování obrázk! 

Všechny kresby 

1  Chcete-li smazat všechny obrázky, klepn#te na obrazovce Skicák na tla"ítko  a vyberte 
p$íkaz Odstranit vše. Zobrazí se následující potvrzovací obrazovka.  

Zrušit OK

Smazat všechny
kresby?

 
2  Chcete-li odstranit všechny kresby, klepn#te na tla"ítko OK. 

Jedna kresba 

1  Chcete-li odstranit aktuální obrázek, klepn#te na obrazovce Skicák na tla"ítko  a vyberte 
p$íkaz Smazat. 

2  Odstran#ní potvr%te klepnutím na tla"ítko OK.  
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Odeslání kreseb ze skicáku 

Odesílání kresby jako p!ílohy e-mailové zprávy 
Vyberte požadovaný obrázek v seznamu na obrazovce Skicák a poté postupujte takto: 
Na obrazovce s kresbou klepn!te na tla"ítko . Klepnutím na p#íkaz Odeslat e-mail odešlete 
kresbu jako p#ílohu e-mailové zprávy. Podrobnosti o posílání p#íloh e-mailových zpráv najdete 
v kapitole E-mail. 

12:26

Skicák
13.Volat
12.Pa!íž

10.sít"
09.Pokyny

Konec Nový

11.sch#zka byla

08.Zprávy

 

12:26

Skicák
Název:Pa!íž

Zrušit OK  

Odeslání kresby faxem 

1  Klepn!te na tla"ítko  a poté klepn!te na p#íkaz Poslat fax. Zobrazí se obrazovka Poslat 
fax. 

12:26

   12345678
Komu:
P!edm"t:promi$

VolatZrušit

Poslat fax
Komu:

 
2  Klepnutím na pole Komu vyberte ze seznamu kontakt$ faxové "íslo p#íjemce. %íslo bude 

automaticky umíst!no do tohoto polí"ka. 
3  M$žete také klepnout do #ádku vedle pole %íslo a zadat "íslo p#íjemce na numerické klávesnici. 
4  Klepn!te na pole Komu a zadejte jméno p#íjemce. 
5  Klepn!te na pole P!edm"t a zadejte popis faxu. 
6  Klepn!te na tla"ítko Poslat. Kresba bude odeslána ve form! faxu. 
AAAA    Použití faxu vyžaduje sí!ovou podporu. 

AAAA    Možnost použití faxu se v r"zných oblastech liší. 
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Odeslání kresby na jiný p!ístroj A008 

1  Klepn!te na tla"ítko  a vyberte p#íkaz Poslat na A008. Zobrazí se obrazovka  
Poslat na A008. 

2  Postupujte podle výše popsaných krok$ 2 až 5. 
AAAA    P!ístroj Motorola A008 umí p!ijímat obrázky z jiného p!ístroje A008 a ukládat je do vlastního 

Skicáku. 

!!!!    Chcete-li posílat kresby faxem, musíte se p!ihlásit u svého mobilního operátora 
k datovým/faxovým službám. 
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Úlohy 
Úlohy, které je t!eba vykonat, m"žete sledovat tak, že si vytvo!íte jejich seznam a každé z nich 
p!id#líte prioritu. 

Zadání nové úlohy 
1  V hlavní nabídce klepn#te na tla$ítko . Zobrazí se obrazovka Seznam úloh. Chcete-li 

zadat novou úlohu, klepn#te na tla$ítko Nový. 
12:2
6

1234567890123456
Priorita:  Normál
P!edm"t:

Zrušit OK

Nová úloha
12:26

 
2  Klepnutím na šipku  v poli Priorita p!id#lte úloze prioritu. M"žete zadat následující volby: 
• Urgent 
• Normál 
• Nízká 
• Hotovo 
Jednotlivé priority jsou znázorn#ny praporkem, prázdným $tvercem, te$kovaným $tvercem 
a zaškrtnutým $tvercem. 

!!!!    Zm!ní-li se priorita úloh, zm!ní se i po"adí, ve kterém jsou úlohy zobrazeny na obrazovce 
Úlohy. Úlohy jsou se"azeny podle priority a podle data/#asu jejich vytvo"ení. 

3  Klepnutím na !ádek v poli P!edm"t p!ejdete k obrazovce úprav. Zadejte popis úlohy 
a klepnutím na tla$ítko OK úlohu uložte. 

12:2
6

1234567890123456
Vyberte server
OTA
sch#zka byla
Odstranit poznámku

OK
Casablanca
Konec Nový

Úlohy
12:26

Ok

 



132   Úlohy 

Odstran!ní všech úloh 
1  Na obrazovce Seznam úloh klepn!te na tla"ítko  a vyberte p#íkaz Odstranit vše. 
2  Na obrazovce Odstranit všechny úlohy? odstran!ní potvr$te klepnutím na tla"ítko OK. 

OKZrušit

Smazat
všechny úlohy?

 
3  Klepnete-li na tla"ítko Zrušit, vrátíte se k obrazovce Seznam úloh, p#i"emž úlohy nebudou 

odstran!ny. 

Vy"išt!ní seznamu úloh 
1  Chcete-li odstranit všechny spln!né úlohy, klepn!te na obrazovce Seznam úloh na tla"ítko 

 a vyberte p#íkaz Vy!istit. 
2  Klepnutím na tla"ítko OK odstran!ní potvr$te nebo klepnutím na tla"ítko Zrušit akci zrušte. 

OKZrušit

Smazat
všechny úlohy?

 

Odstran!ní jedné úlohy 
1  Na obrazovce Seznam úloh klepn!te na úlohu, kterou chcete odstranit. Zobrazí se 

obrazovka Upravit úlohu. 
12:2
6

1234567890123456
priorita:  hotovo
P!edm"t: Casablanca

Zrušit OK

Upravit úlohu
12:26

 
2  Klepn!te na tla"ítko  a výb!rem p#íkazu Smazat odstra%te vybranou úlohu. 

OKZrušit

Smazat
úlohu?

 
3  Klepnutím na tla"ítko OK odstran!ní potvr$te nebo klepnutím na tla"ítko Zrušit akci zrušte. 
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Hlasové poznámky 
Pomocí hlasových poznámek lze zaznamenávat soukromé vzkazy nebo telefonní rozhovory. 
Hlasovou poznámku lze kdykoliv p!ehrát a použít ji jako verbální p!ipomínku. 

Nahrávání hlasové poznámky 
V p!ístroji mohou být uloženy celkem až 3 minuty hlasového záznamu. To znamená, že sou"et 
nahrávacích dob všech hlasových poznámek nesmí p!ekro"it 3 minuty. 
Nahrávání spustíte stisknutím tla"ítka nahrávání hlasu umíst#ného na pravé stran# p!ístroje. 
Spušt#ní nahrávání potvrdí p!ístroj pípnutím. 
Nahrávaní zastavíte op#tovným stisknutím tla"ítka nahrávání nebo klepnutím na tla"ítko . 
Konverzace nebude b#hem nahrávání rušena. Jako název pro uložení hlasové poznámky 
poslouží datum a "as nahrávky. 
Nahrávání m$žete ukon"it také klepnutím na p!íkaz Konec nahrávání na obrazovce. Jakmile 
nahrávání skon"í, p!ístroj automaticky použije datum a "as za"átku nahrávky k vytvo!ení 
položky v seznamu Hlasové poznámky. 

Konec nahrávání

Nahrávám...

Délka: 1:03
Zbývá: 1:45

 

Vyhledání a p!ehrání hlasové poznámky 
1  V hlavní nabídce klepn#te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka Hlasové poznámky.  
2  Na obrazovce Hlasové poznámky jsou uvedeny veškeré informace v chronologickém 

po!adí. 
Pomocí posunovací lišty m$žete v seznamu vyhledat požadovaný záznam. Vyberte-li název 
záznamu, zobrazí se podrobné informace o záznamu. 

12:26

Hlasové poznámky
13.12:35(05/07/1999)
12.Pa!íž
11.18:31 (14/04/1998)
10.Casablanca
09.18:38(27/09/1999)
08.23:59 (31/12/1999)

Konec Nový  

12:26

Hlasové poznámky
Název:
"as: 12:35
Datum: 05/06/1999
Délka: 00:43

Zrušit OK  
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3  Chcete-li záznam p!ehrát, klepn#te na tla"ítko . Klepnutím na tla"ítko  p!ehrávání 
zastavíte. 

4  Chcete-li p!ejít na další záznam, klepn#te na tla"ítko . 
5  Chcete-li p!ejít na p!edchozí záznam, klepn#te na tla"ítko . 
6  Chcete-li zm#nit název záznamu, klepn#te na pole Název a pomocí ukazovátka prove%te 

zm#nu. 
7  Klepnutím na tla"ítko OK název uložte. Vrátíte se k nabídce Hlasové poznámky. 
8  Chcete-li se vrátit k p!edchozí nabídce bez uložení zm#n, klepn#te na tla"ítko Zrušit. 
Chcete-li zjistit, kolik ješt# zbývá nahrávacího "asu, klepn#te na obrazovce Hlasové poznámky 
na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Zbývající !as. 
Chcete-li smazat všechny hlasové poznámky, klepn#te na p!íkaz Vymazat vše. 
Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepn#te na tla"ítko Konec. 

Nahrání nové hlasové poznámky 
1  Klepnutím na tla"ítko Nový v nabídce Hlasové poznámky aktivujete funkci nahrávání hlasu. 
2  Klepn#te na pole Název a zadejte název. 
3  Chcete-li spustit nahrávání, klepn#te na tla"ítko  nebo na tla"ítko Záznam. 

Konec nahrávání

Nahrávám...

Délka: 1:03
Zbývá: 1:45

 
4  Chcete-li nahrávání ukon"it, klepn#te na tla"ítko Konec nahrávání. 
5  Klepnutím na tla"ítko Hotovo se vra&te do nabídky Hlasové poznámky. 

!!!!    V p!ístroji mohou být uloženy celkem až.3 minuty hlasového záznamu. To znamená, že 
sou"et nahrávacích dob všech hlasových poznámek nesmí p!ekro"it 3 minuty. Pokud je 
zaznamenáno více než 30 hlasových záznam#, p!ístroj již neumožní vytvo!it další záznam. 
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Budík 

Nastavení budíku 
A P!ihlaste se u vašeho mobilního operátora k datové služb$. 
1  V hlavní nabídce klepn#te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka Budík. 

Konec

12:26

Budík
Budík A:10:00am
Status:Ano
Budík B:10:15am
Status:Ne

Tón 1
Opakuj:  5 min.

 
2  Klepn#te na volbu Budík A. Zobrazí se obrazovka "as budíku A. Pomocí šipek nahoru 

a dol$ nastavte "as buzení a nastavení potvr%te klepnutím na tla"ítko OK. 

Zrušit

"as budíku A

OK

10 : 00   AM

 
3  Stejným zp$sobem nastavte "as buzení pro Budík B. 
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Nastavení tónu zvon"ní 
1 Klepnutím na rozbalovací nabídku vyberte tón zvon#ní. K dispozici je 6 r$zných zvuk$ 

zvonku a 7 melodií vyzván#ní, z nichž si m$žete vybrat. M$žete si také z oblíbené melodie 
vytvo!it a uložit vlastní vyzván#cí tón. 

2 Podrobné informace o skládání vyzván#cích melodií najdete v "ásti Vytvá#ení vyzván$cích 
tón%. 

3 Klepn#te na rozbalovací nabídku vedle pole Opakuj a vyberte "asový interval, po který bude 
vyzván#ní budíku do"asn# vypnuto. 

Vypnutí aktivovaného budíku 
Jakmile se ve stanovený "as budík aktivuje, bude spušt#n zvukový signál a na displeji se 
zobrazí zpráva. 

Budík A
10:00am

OpakujPozd#ji
 

Klepnete-li na tla"ítko Pozd$ji, budík se vypne. 
Klepnete-li na tla"ítko Opakuj, budík se vypne do"asn# na ur"ený "asový interval. 
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Kalkula#ka 
P!ístroj obsahuje následující dv# kalkula"ky. 
• Standardní 10místná kalkula!ka umož'ující s"ítání, od"ítání, násobení a d#lení.  

Tato kalkula"ka je rovn#ž vybavena pam#tí. 
• V$decká kalkula!ka umož'ující složit#jší v#decké výpo"ty, jako jsou logaritmy, 

trigonometrické funkce, p!evrácená hodnota, druhá odmocnina, mocnina x na y a faktoriál. 

Standardní kalkula#ka 
Klepnete-li v hlavní nabídce na tla"ítko , zobrazí se Standardní kalkula!ka. 
Výpo"ty m$žete zadávat na dotykové obrazovce pomocí ukazovátka. Všechny výpo"ty jsou 
provád#ny v tom po!adí, ve kterém jsou zadávány, tj. 9x6-(4=40 
Chcete-li zobrazit výsledek výpo"tu, klepn#te na tla"ítko . 
Chcete-li vymazat všechny p!edchozí výpo"ty, klepn#te na tla"ítko . Chcete-li se vrátit 
k hlavní nabídce, klepn#te na tla"ítko Konec. 

Pam"$ové funkce 
Kalkula"ka podporuje následující pam#&ové funkce: 

Vymazat pam$% (MC). Nastaví obsah pam$ti na nulu. 

Vyvolat z pam$ti (MR). Zobrazí hodnotu uloženou v pam$ti. 

Uložit nebo p!i"íst do pam$ti (M+). Uloží resp. p!i"te zobrazenou hodnotu 
k hodnot$ uložené v pam$ti. 

V"decká kalkula#ka 
Pokud chcete použít v#deckou kalkula"ku, klepn#te na tla"ítko  a vyberete položku 
V$decká. 
Použití této kalkula"ky je podobné jako u v#tšiny ostatních v#deckých kalkulátor$. 
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P!evod jednotek 
Nástroj pro p!evod jednotek lze použít k p!evodu jednotek následujících veli"in: 
• Plocha 
• Délka

• Hmotnost 
• Teplota

• Objem 

1  V hlavní nabídce klepn#te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka P!evod. Jako p!íklad 
uvádíme obrazovku P!evod teploty. 

12:26

P!evod teploty
|  Fahrenheit

          celsius

Konec P!evod

1 2 3 3
4 5 6 .
7 8 9 0

 
2  Klepnutím na rozbalovací nabídky vlevo od jednotek Fahrenheit a Celsius vyberte jednotky 

pro p!evod. 
3  Pomocí ukazovátka zadejte do p!íslušného pole hodnotu pro výpo"et. 
4  Klepnutím na tla"ítko P#evod prove%te p!evod. 
5  Chcete-li vybrat p!evod jiných veli"in, klepn#te na tla"ítko . 
6  Klepnutím na rozbalovací nabídky  vyberte požadované jednotky pro p!evod. 

12:26

Prevod délky
|   palec

   cm

Konec P!evod

1 2 3 3
4 5 6 .
7 8 9 0

 
!!!!    Pokud je výsledná hodnota v$tší než maximální nebo menší než minimální povolená 

hodnota, zobrazí se text Chyba. 

!!!!    Po provedení p!evodu tla"ítko P!evod zešedne. Jakmile zadáte novou hodnotu pro p!evod, 
tla"ítko op$t z"erná. 
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Sv"tový #as 
Funkce Sv#tový "as umož'uje nastavit místní "as a "as d$ležitých metropolí v celém sv#t#. 
V hlavní nabídce klepn#te na ikonu digitálních hodin umíst#nou ve stavovém pruhu v horní "ásti 
obrazovky. Zobrazí se obrazovka Sv$tový !as. 
Na obrazovce Sv#tový "as m$žete vybrat zobrazování "asu ve formátu 12 hodin nebo 
24 hodin. 
M$žete zde také nastavit volbu Letní !as. 

12:26

Sv#tový:
  Londýn

9:55  03/08/2000
Letní $as

Lokální:
Chicago

Hotovo

Sv#t. $as

1

 

12:26

Letní $as
Lokální:

Chicago
14:56   03/08/2000

Letní $as
24 hodin

Hotovo

Sv#t. $as

1

 

Výb"r m"sta 
Nejprve nastavte místní "as a datum. P!ístroj z místního "asu automaticky vypo"te "as a datum 
pro ostatní m#sta. 
P!ihlašte se k datovým službám u svého mobilního operátora. 
1  Na obrazovce Sv#tový "as klepn#te na stahovací nabídku Celková doba. Zobrazí se 

obrazovka Vybrat m#sto. 

Peking
Londýn
New York
Tokio

Vybrat m#sto

OKZrušit
 

2  Pomocí posunovací lišty vyhledejte požadované m#sto. Klepnutím vyberte požadované 
m#sto.  

3  Klepnete-li na tla"ítko OK, p!ejd#te zp#t k obrazovce Sv#tový "as a zm#níte m#sto v poli 
Sv#tový. Klepnete-li na tla"ítko Zrušit, zrušíte provedené zm#ny a p!ejd#te zp#t k obrazovce 
Sv#tový "as. 
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Výb"r #asu 
1  Na obrazovce Sv#tový "as nastavte formát zobrazování "asu výb#rem hodnoty 24 hodin 

nebo 12 hodin z rozbalovací nabídky. 
2  Na obrazovce Sv#tový "as klepn#te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka Nastavit !as. 

3  Klepnutím na šipky  a  nastavte hodiny a minuty a pokud je vybrán formát (2 hodin, 
také úsek dne AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne). 

Nastavit $as

OKZrušit

12 : 45 : PM

 
4  Klepnete-li na tla"ítko OK, p!ejd#te zp#t k obrazovce Sv#tový "as a uložíte zm#ny. 

Klepnete-li na tla"ítko Zrušit, zrušíte provedené zm#ny a p!ejd#te zp#t k obrazovce Sv#tový 
"as. 

Výb"r data 
1  Na obrazovce Sv#tový "as klepn#te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka Nastavit datum. 

Nastavit datum

1999R 05M 27D

OKZrušit

::

 
2  Klepnutím na šipky  a  nastavte rok, m#síc a den. 
3  Klepnete-li na tla"ítko OK, p!ejd#te zp#t k obrazovce Sv#tový "as a uložíte zm#ny. 

Klepnete-li na tla"ítko Zrušit, zrušíte provedené zm#ny a p!ejd#te zp#t k obrazovce Sv#tový 
"as. 

Výše uvedeným postupem nastavte "as a datum i pro další sv#tová m#sta.  

Nastavení letního #asu 
Chcete-li nastavit letní "as, zaškrtn#te polí"ko Letní !as. Jakmile dokon"íte nastavení na 
obrazovce Sv#tový "as, uložte zm#ny a p!ejd#te zp#t k hlavní nabídce klepnutím na tla"ítko 
Hotovo. 



P!evod m"n   143

P!evod m"n 
Nástroj Výpo!et m"ny slouží k p!evodním výpo"t#m mezi r#znými m$nami. 
1  V hlavní nabídce klepn$te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka Výpo!et m"ny. 

12:26

Výpo!et m"ny
     |   RMB

 USD
@        (10/16/00)

Konec P#evod

1 2 3
4 5 6 .
7 8 9 0

 
Chcete nap!íklad p!evést %00 britských liber na americké dolary. 

2  Klepn$te na horní šipku rozbalovací nabídky a vyberte jako výchozí m$nu GBP. 
3  Klepn$te na dolní šipku rozbalovací nabídky a vyberte jako cílovou m$nu USD. 
4  Klepn$te na pole vedle ozna"ení m$ny GBP a zadejte po"et liber, které chcete p!evést 

(v našem p!ípad$ %00). 
5  Klepn$te na pole vedle znaku @ a zadejte sm$nný kurs (v našem p!ípad$ %.49). 
6  Klepn$te na tla"ítko P$evod. Výsledek se zobrazí v poli vedle ozna"ení m$ny USD  

(v našem p!ípad$ to bude %49). 

12:26

       |  RMB
          USD
@        (10/16/00)
1 2 3
4 5 6 .
7 8 9 0

Výpo!et m"ny

Konec P#evod  Zrušit

Austr.
Rak.
Bélg.
Kanad.
!ínský

Vybrat m"nu

OK

1 2 3 3
4 5 6 .
7 8 9 0

12:26

     100  GBP
     149  USD
@    1.49(10/16/00)

Výpo!et m"ny

Konec P#evod  
Pokud jste sm$nný kurs zadali již d!íve, klepn$te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Protokol 
kursu. Zobrazí se vývoj sm$nného kursu. Záznamy budou se!azeny v abecedním po!ádku 
a budou obsahovat datum transakce. 
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12:26

EUR - USD
0.982  19/10/00
RMB - HKD
1.1023 16/10/00
RMB - EUR
9.51   16/10/00

Zp"t Smazat

Výpo!et m"ny

 
Chcete-li smazat historii sm$nného kursu, klepn$te na tla"ítko Vymazat vše. Poté musíte 
klepnout na tla"ítko OK na potvrzovací obrazovce. Klepnutím na tla"ítko Zp"t se vrátíte zp$t 
k záznamu kurs#, aniž tento záznam vymažete. 
Obsahuje-li záznam dvojici m$n, které chcete mezi sebou p!evád$t, použije se automaticky 
sm$nný kurs ze záznamu. Musíte pouze zadat novou "ástku zdrojové m$ny a klepnout na 
tla"ítko P$evod, výsledek se okamžit$ zobrazí. 
AAAA    Kdykoliv zadáte nový sm"nný kurs, zapíše se i s datem do záznamu. 

!!!!    Názvy m"n se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Informujte se na místním trhu. 

!!!!    Je-li výsledná hodnota v"tší než maximální nebo menší než minimální povolená hodnota, 
zobrazí se text Chyba. 

!!!!    Po dokon$ení p!evodu tla$ítko P!evod zešedne. Tla$ítko op"t z$erná, jakmile zadáte novou 
hodnotu pro p!evod. 

M!ny: 

ATS Rakouský šilink GRD &ecká drachma NZD Novozélandský dolar
AUD Australský dolar HKD Hongkongský dolar PHP Filipínské pesos
BEF Belgický frank HUF Ma'arský forint PKR Pákistánská rupie
CAD Kanadský dolar CHF Švýcarský frank PLZ Polský zlotý 
CNY (ínský juan IDR Indonéská rupie PTE Portugalské escudo
CSK (eská koruna IEP Irská libra RUR Ruský rubl
DEM N$mecká marka INR Indická rupie SEK Švédská koruna
DKK Dánská koruna ITL Italská lira SGD Singapurský dolar
ESP Špan$lská peseta JPY Japonský jen THB Thajský baht
EUR Evropské euro KRW Jihokorejský won TRL Turecká libra 
FIM Finská marka MYR Malajsijský ringgit TWD Tchajwanský dolar
FRF Francouzský frank NLG Nizozemský gulden USD Americký dolar
GBP Britská libra NOK Norská koruna ZAR Jihoafrický dolar 
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Hry 
Pro vypln$ní volného "asu p!ístroj nabízí t!i hry. Jedná se o tyto hry: 
• Piškvorky 
• Sokoban 
• Black Jack 
Chcete-li hrát n$kterou z her, klepn$te v hlavní nabídce na tla"ítko  a na obrazovce Hry 
vyberte požadovanou hru. 

Piškvorky 
Piškvorky jsou strategická hra pro dva hrá"e. Jedním hrá"em budete vy, druhým váš p!ístroj. 
Hrací deska má rozm$ry %5 krát %5 polí a na za"átku hry je ve st!edu hrací desky umíst$n jeden 
"erný a jeden bílý kámen (viz obrázek). 

%2:26

Konec Nová hra  
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Cíl hry 
Cílem hry je vytvo!it !adu p$ti kamen# (vodorovn$, svisle nebo diagonáln$) d!íve než protihrá". 
Kameny se pokládají na hrací desku pomocí ukazovátka. Musíte se pokusit vytvo!it !adu p$ti 
kamen# a sou"asn$ bránit protihrá"i v tom, aby si !adu p$ti kamen# vytvo!il d!íve. 
P!i zahájení hry hrajete ve výchozím nastavení jako první. Následující obrazovka znázor)uje 
rozehranou partii. 

%2:26

Konec OK  
Hra kon"í, jakmile jeden z hrá"# vyhraje. 
Chcete-li zm$nit nastavení hry, klepn$te na tla"ítko  a vyberte n$kterou z následujících 
možností: 
Nová hra Umož)uje zahájit novou hru a ukon"it hru stávající.  
Potvrzovat tah K dispozici jsou volby Ano a Ne. Vyberete-li volbu Ano, musíte vždy sv#j tah 

potvrdit klepnutím na tla"ítko OK. Teprve potom m#že hrát protihrá". 
Protihrá! Vyberte druhého hrá"e (volba Telefon nebo Další hrá") a poté pomocí pole 

První tah ur"ete, zda budete hrát jako první. Nastavení potvr'te stisknutím 
tla"ítka OK. 

OKZrušit

Protihrá!
 Telefon

       První tah
Další hrá!

 

Úrove% obtížnosti Vyberte jednu z voleb Za"áte"ník, Pokro"ilý nebo Expert. Pokra"ujte 
klepnutím na tla"ítko OK. 

OKZrušit

Úrove$ obtížnosti
Za!áte!ník
Pokro!ilý
Expert

 
Klepnete-li na tla"ítko Zrušit, p!ejdete zp$t k obrazovce Hry. 
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Piškvorky - nepovolené tahy 
N"které tahy nejsou povoleny. Jsou uvedeny v následujících p!íkladech: 
Symbol O reprezentuje pozici kamen# hrá"e, který hrál jako první.  
Symbol X reprezentuje nepovolený tah. 
3 v !ad" 
OOX OO OOX 
     O X  O 
     O OO     O 
4 v !ad" 
OOOX       O OOOX 
     O OOXO     O 
     O      O       O 
     O      O          O 
Jeden !ádek 
OOXOOO 
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Sokoban 
Sokoban je strategická hra pro jednoho hrá"e. Jste tovární d$lník a vaším úkolem je posouvat 
bedny v továrn$ na ur"ená místa. 

Cíl hry 
Cílem hry je p!esunout d!ev$né bedny na ur"ená místa v továrn$ pomocí co nejmenšího po"tu 
tah#. 
Když spustíte hru Sokoban, dostane se do úrovn$ %.  
Následující obrazovka znázor)uje typický p!íklad této hry. 

%2:26

Úrove$ 99

Konec Zp"t

Nej.:000  Tahy:000

 
Chcete-li zm$nit nastavení hry, klepn$te na tla"ítko  a vyberte n$kterou z následujících 
možností: 
Restartovat hru Umož)uje znovu spustit hru na aktuální úrovni. 
P$ejít na úrove% Umož)uje vybrat požadovanou úrove) hry pomocí šipek nahoru a dol# na 

obrazovce Vyber úrove). K dispozici je 50 úrovní. 

Zrušit

Vyber úrove$(1-50)

OK

1 6

 
Další úrove% Umož)uje p!ejít k další úrovni hry. 
P$edchozí úrove% Umož)uje p!ejít k p!edchozí úrovni hry. 
Pokyny Zobrazí na obrazovce základní nápov$du. 
Klepnutím na tla"ítko Konec se vrátíte do nabídky Hry.  
Chcete-li vrátit zp$t poslední tah, klepn$te na tla"ítko Zp"t. 



Hry   149

Jakmile dokon"íte jednu úrove), zobrazí se na obrazovce následující zpráva: 

OKZrušit

Jste hotovi!
P#ejít na
další?

 
Chcete-li hru ukon"it, klepn$te na tla"ítko Zrušit. Chcete-li pokra"ovat další úrovní, klepn$te na 
tla"ítko OK. 
Pokud dokon"íte všechny úrovn$, zobrazí se na obrazovce následující zpráva: 

OKZrušit

Jste hotovi!
P#ejít na
první úrove$?

 
Chcete-li hru ukon"it, klepn$te na tla"ítko Zrušit. Chcete-li pokra"ovat úrovní %,  
klepn$te na tla"ítko OK. 
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Black Jack 
Black Jack je hazardní karetní hra. 

Cíl hry 
Cílem hry je dosáhnout sou"et hodnot karet p!esn$ 2% bod#. Jakmile vyberete hru Black Jack, 
zobrazí se následující obrazovka. 

%2:26

Black Jack

Konec P#idrž

90

90

Sáz:  10
Skrblík

Kartu?

Sáz:  10

 
Obrazovka hry Black Jack je rozd$lena do dvou "ástí, horní a dolní. V horní !ásti hraje soupe! 
a jsou zde zobrazeny tyto informace: 
• jméno soupe!e, 
• skóre soupe!e, 
• celkový po"et bod# soupe!e, 
• celkový po"et bod#, který vsadil na aktuální partii. 
V dolní !ásti hrajete vy a jsou zde krom$ informací zobrazených i pro soupe!e zobrazeny také 
následující informace: 
• ikony zobrazující cennosti, které m#žete použít p!i sázení, 
• stav hry. 
Klepnete-li na tla"ítko , zobrazí se následující možnosti: 
• Seznam jmen 
• Nová hra 
• Pokyny 
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Hrá# jako dealer 
P!ihlašte se k datovým službám u svého mobilního operátora. 
1  Všichni hrá"i na po"átku sází 5 jednotek a jsou jim rozdány dv$ karty (viz obrazovka  

Za!átek hry). 
2  Budete vyzváni, abyste si vzali karty jako první. Nyní m#žete bu' zvolit možnost P$idrž, 

pokud již nechcete další karty, nebo m#žete zvolit možnost Trefa a pokra"ovat v braní karet, 
dokud nebudete spokojeni s celkovým sou"tem bod#. Klepn$te na p!íkaz Trefa (viz 
obrazovka Hrá! bere kartu). 

3  Pokud se hrá" rozhodne použít možnost P!idrž, je možné zvýšit sázku. Chcete-li sázku 
zvýšit o 5 nebo 20 bod#, klepn$te na jednu z ikon v pravém dolním rohu obrazovky (  a 

). Maximální hodnota sázky nesmí nikdy p!ekro"it %00 jednotek. 
 Za$átek hry Hrá$ bere kartu Hrá$ sází 

%2:26

Black Jack

Konec P#idrž

90

90

Sáz:  10
Skrblík

Kartu?

Sáz:  10

%2:26

Black Jack

Konec P#idrž

90

90
Skrblík

Kartu?

Sáz:  10

Sáz:  10

%2:26

Black Jack

Konec P#idrž

90

90
Skrblík

Vsa%te

Sáz:  10

Sáz:  10

 
4  V m$šci  máte 5 cenností, které m#žete vym$nit za další jednotky pro sázení. Jsou to 

Hodinky, Obraz, Diamant, Auto a D%m. Pokud vyberete požadovaný p!edm$t a klepnete na 
tla"ítko OK (viz obrazovka Výb"r p$edm"tu), budete mít okamžit$ k dispozici p!íslušný 
po"et jednotek pro sázení. Klepn$te na p!íkaz Hotovo a po"kejte na rozhodnutí soupe!e. 

 Hrá$ zvyšuje sázku Výb"r p!edm"tu Celková sázka 

%2:26

Black Jack

Konec P#idrž

90

0
Skrblík

Vsa%te

Sáz:  10

Sáz: 100

Zrušit

Hodinky (100)
Obraz   (200)
Diamant (300)
Auto    (400)
D&m     (500)

Co chcete prodat?

OK

%2:26

Black Jack

Konec P#idrž

90

200
Skrblík

Sáz:  10

Sáz: 100

Vsa%te
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5  Pokud se rozhodnete sázku nezvyšovat, m#že ji zvýšit soupe!. V takovém p!ípad$ se 
budete muset rozhodnout, zda chcete sázku dorovnat, nebo zda se vzdáte. Pokud se 
rozhodnete dorovnat, budou odkryty karty. Vít$zem je hrá", jehož sou"et karet je nejblíže 
hodnot$ 2%, ale nep!ekra"uje ji. Pokud se rozhodnete vzdát, stane se vít$zem soupe!. 

Soupe#
vsází: 50
Dorov. sázku?

DorovnatVzdát  
!!!!    Sázka žádného z hrá$% nem%že p!ekro$it výši sázky soupe!e. 
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Vytvá!ení vyzván"cích tón$ 
 

Editor vyzván"cích tón$ 
P!ístroj je vybaven nástrojem pro tvorbu vyzván$cích tón# umož)ujícím skládat a podle chuti 
upravovat vyzván$cí tóny, které lze poté použít jako vyzván$cí tóny telefonu. 
Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce p!ejd$te k obrazovce Editor tón&. Na této 
obrazovce je uveden seznam všech již složených melodií. Pokud ješt$ nebyl uložen žádný 
vyzván$cí tón, zobrazí se na obrazovce zpráva Žádný vyzv. tón. 

Výb"r a p!ehrání vyzván"cího tónu 
Chcete-li p!ehrát existující vyzván$cí tón, postupujte takto: 
1  Klepn$te na název požadovaného vyzván$cího tónu. 
2  P!ehrajte vyzván$cí tón klepnutím na tla"ítko . 

12:26

Editor ton&

Konec Nový

1.Bumble Bee
2.Melodii 2
3.Melodii 3
4.Melodii 4
5.Melodii 5
6.Melodii 6

12:26

Editor ton&
Název:Bumble Bee

Zrušit OK

<< >>
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Vytvo!ení a p!idání nového vyzván"cího tónu 
Na obrazovce Editor tón# klepn$te na tla"ítko Nový. Zobrazí se obrazovka Upravit melodii. 
 

12:26

Upravit melodii

Zrušit OK

1/32 1/16 1/4 1/2 11/8
H

M

L

 
Nástroj pro úpravu melodie je vybaven následujícími funkcemi, které usnad)ují skládání 
vyzván$cích tón#. 
• Klaviatura sloužící pro zadávání not a pauz do notové osnovy. 
• Tla"ítka rozsah#, která slouží k ur"ení oktávy. 

Chcete-li vybrat nejvyšší oktávu, klepn$te na tla"ítko . 
Chcete-li vybrat st!ední oktávu, klepn$te na tla"ítko . 
Chcete-li vybrat dolní oktávu, klepn$te na tla"ítko . Tyto noty se zobrazí na samostatné 
osnov$. 

• Tla"ítka pro ur"ení délky noty. Délku lze jednotlivým notám p!i!adit postupn$. Noty budou 
p!ehrávány podle délky, která jim byla p!i!azena. 

• Tla"ítko pro odstran$ní noty . Klepnutím na toto tla"ítko odstraníte poslední notu v notové 
osnov$. 

• &ada tla"ítek, která jsou obdobou tla"ítek na kazetovém magnetofonu, umož)ující 
procházení melodie. 
Na tla"ítko  klepn$te, chcete-li p!ehrát p!edcházející notu. 
Na tla"ítko  klepn$te, chcete-li p!ejít na za"átek vyzván$cího tónu. 
Na tla"ítko   klepn$te, chcete-li p!ehrát vyzván$cí tón. 
Na tla"ítko   klepn$te, chcete-li p!ejít na konec vyzván$cího tónu. 
Na tla"ítko   klepn$te, chcete-li p!ehrát následující notu. 

V pr#b$hu skládání a úprav lze vyzván$cí tón kdykoli p!ehrát. Chcete-li ukon"it úpravy a uložit 
vyzván$cí tón, klepn$te na tla"ítko OK. Zobrazí se obrazovka Editor tón&. Klepn$te do pole 
Název a zadejte požadovaný název. Poté se klepnutím na tla"ítko OK vra*te k obrazovce 
Editor tón&. 
Klepnutím na tla"ítko  na obrazovce Upravit melodii lze vybrat n$kterou z následujících možností: 
• Zm"nit tempo 
• Vymazat vš. pozn.

• Zobrazit popisky • Vymazat melodii 

Klepnutím na tla"ítko  na obrazovce Editor tón& lze vybrat n$kterou z následujících možností:  
Poslat jako SMS, Poslat melodii nebo Vymazat melodii. 

P!ehraje melodii (p!i p!ehráváni 
sezm"ní na STOP) 

P!ehraje p!edchozí notu 

P!ejde na za$átek 

Pauza 

P!ehraje a ozna$í aktivní notu 
Odstraní notu p!ed kurzorem 

P!ehraje další notu 

P!ejde na poslední notu 
Délka noty 
Horní rozsah 
St!ední rozsah 
Dolní rozssah 
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Odeslání vlastního vyzván"cího tónu 
P!ístroj umož)uje odeslat nový vyzván$cí tón p!átel#m nebo známým prost!ednictvím zprávy 
SMS. 
1  Na obrazovce Editor tón# klepn$te na tla"ítko  a vyberte p!íkaz Poslat melodii. Zobrazí 

se obrazovka Poslat melodii. 
12:26

Zpráva:

OdeslatZrušit

Nová zpráva
Komu:

 
2  Klepn$te do pole 'íslo a zadejte "íslo mobilního telefonu p!íjemce. 
3  Klepnutím na tla"ítko Poslat odešlete vyzván$cí melodii. 

P!íjem vyzván"cího tónu prost!ednictvím zprávy SMS 
Obdržíte-li zprávu SMS obsahující vyzván$cí tón, bude p!ístroj s touto zprávou zacházet jako 
s b$žnou zprávou SMS a uloží ji na SIM kartu. Nov$ p!ijatý vyzván$cí tón lze poté použít jako 
vyzván$cí tón nebo jako tón pro upozorn$ní.  
1  P!ejd$te na obrazovku Centrum zpráv a klepnutím na volbu SIM karta zobrazte seznam  

zpráv SMS. 
2  Klepn$te na zprávu s ikonou . Zobrazí se obsah zprávy. 
3  Klepnutím na tla"ítko Uložit p!ejdete k obrazovce Editor tón&. 
4  Klepn$te do pole Název a zadejte název melodie. 
5  Chcete-li se vrátit k obrazovce Doru!ené, klepn$te na tla"ítko Zp"t. 

12:26

Inbox
  zavolej mi pro
  Bumble Bee
  Happy Bday

sch&zka byla
Pa#íž
Casablanca
Zp"t Nová

12:26

Tón vyzván"ní

Odesláno:12/12/2000-
15:55

Zp"t Ulož

Od:13601399110
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Odeslání vyzván"cího tónu pomocí infra#erveného 
p!enosu 
P!ístroj rovn$ž umož)uje odesílat vlastní melodie na jiný p!ístroj A008 prost!ednictvím 
infra"erveného p!enosu. Na p!ijímacím p!ístroji lze poté melodii p!ehrát. 
1  Klepn$te na tla"ítko  na obrazovce Editor tón& a vyberte volbu Poslat melodii. Zobrazí 

se obrazovka Poslat p$es IR.  

Hledám
za#ízeni

Poslat p#es IrDA

Zrušit  
2  Na p!ijímacím p!ístroji A008 klepn$te na tla"ítko . 
3  Nastavte polohu a vzdálenost mezi p!ístroji A008 vhodnou pro p!enos. 
Poda!í-li se p!ístroj detekovat, dojde k zahájení p!enosu. Jakmile bude p!enos melodie 
dokon"en, vrátí se p!ístroj zp$t k obrazovce Editor tón&. 

Odstran"ní vlastních vyzván"cích tón$ 
P!ístroj umož)uje odstranit jeden nebo všechny vlastní vyzván$cí tóny. A* již zvolíte kteroukoliv 
z t$chto možností, budete vyzváni k potvrzení provád$né operace prost!ednictvím n$které z 
následujících obrazovek. 

OKZrušit

Smazat všechny
melodie?

 NEBO OKZrušit

Smazat
melodii?
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P!íjem pomocí infra#erveného portu 
Infra"ervený port slouží k datové komunikaci s kompatibilním za!ízením, jakým je nap!íklad 
p!ístroj A008 nebo jiný telefon "i p!ístroj PDA vybavený infra"erveným portem kompatibilním se 
standardem OBEX. 
Chcete-li p!ijímat informace z jiného p!ístroje A008, postupujte takto: 
1  Na odesílajícím p!ístroji A008 zapn$te funkci p!enosu IrDA. Nap!íklad v adresá!i klepn$te na 

tla"ítko  umíst$né v pravém horním rohu obrazovky s informacemi o kontaktu. 

2  Nastavte vhodnou polohu a vzdálenost mezi p!ístroji a poté klepn$te na tla"ítko  v hlavní 
nabídce p!ijímacího p!ístroje A008. Pokud se poda!í navázat spojení mezi p!ístroji, m$lo by 
dojít k následující posloupnosti událostí. 

Zrušit

Hledám
P#ijmout IRDA

za#ízení...

 
Zrušit

P#ijímám...
P#ijmout IRDA

 
3  Nenalezne-li p!ístroj vysílací za!ízení, zobrazí se následující zpráva: 

Zrušit

Za#ízení
nebylo

P#ijmout IRDA

nalezeno.

 
Zrušit

P#íjem
selhal

P#ijmout IRDA

 
Klepnutím na tla"ítko OK p!ejd$te zp$t do hlavní nabídky. 
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Synchronizace dat s po#íta#em 
Synchronizace slouží jako nástroj p!i správ$ dat, která chcete udržovat v p!ístroji i v po"íta"i 
v aktuálním stavu. M#že jít nap!íklad o kontakty, události, úlohy a poznámky v zápisníku. 
K tomuto ú"elu slouží software TrueSyncTM , dopl)kový produkt spole"nosti Motorola. 
Synchronizaci mezi p!ístrojem a po"íta"em lze provád$t prost!ednictvím kabelu nebo pomocí 
infra"erveného p!ipojení (IrDA). 
Než za"nete používat synchronizaci, musí být v po"íta"i nainstalován software TrueSyncTM. 
A Další informace najdete v p!íru$ce TrueSyncTM Quick Start Guide. 

Software pro synchronizaci 
!!!!    Software TrueSyncTM lze nainstalovat pouze v systémech Windows 95/98 a Windows NT 

(v anglickém jazyce). 

Instalace 
1  Zapn$te po"íta". 
2  Do jednotky CD-ROM vložte disk TrueSyncTM CD-ROM. 
3  V nabídce Start vyberte p!íkaz Run. 
4  Zadejte p!íkaz X:\Setup (X je ozna"ení jednotky). Klepn$te na tla"ítko OK. 
5  Postupujte podle zobrazovaných pokyn# a nainstalujte software. 
6  Po dokon"ení instalace restartujte po"íta". 
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Provedení synchronizace dat 
Pokud má být pro p!ipojení za!ízení k po"íta"i použit kabel, zkontrolujte, že je kabel Motorola 
Sync p!ipojen k portu COM na po"íta"i. Sou"asn$ zkontrolujte, že je druhý konec kabelu Sync 
p!ipojen k napájecímu konektoru (pokud tomu tak není, synchronizace se pravd$podobn$ 
nezda!í). 
Je-li pro synchronizaci dat použito infra"ervené p!ipojení, zkontrolujte, že je správn$ 
nainstalován port IrDA. 
A Ne všechny po$íta$e mají možnost infra$erveného p!enosu. 
1  Spus*te software TrueSyncTM. 
2  V hlavní nabídce klepn$te na tla"ítko . Zobrazí se obrazovka Synchronizace. 

 

Synchronizace

Hotovo

Synchronizace p#es:
Datový kabel
IrDA Port

12:26

 
3  Pokud je použit sériový kabel, klepn$te na volbu Datový kabel. Na p!ístroji se zobrazí 

zpráva Connect Cable and Charger to Synchronise (Chcete-li provést synchronizaci, 
p!ipojte kabel a nabíje"ku). 

4  Klepnutím na tla"ítko OK spus*te synchronizaci TrueSyncTM.  
5  Je-li použito infra"ervené p!ipojení, klepn$te na volbu Infra Port. Zobrazí se zpráva  

Hledám po!íta!. Jakmile p!ístroj detekuje po"íta", bude zahájena synchronizace. 

Synchronizace

Hotovo

Zrušit

TrueSync
Hledám

12:26

po!íta!...

 

Synchronizace

Hotovo

Zrušit

12:26

100
0

300
0

Zrušit

TrueSync
P#ipraveno

 
Neprob$hne-li synchronizace úsp$šn$, zobrazí se chybová zpráva. 

!!!!    Pokud dojde k vybití baterií, p!erušení infra$erveného p!ipojení, selhání po$íta$e nebo 
chyb" sít" Internet, bude synchronizace okamžit" ukon$ena a zobrazí se chybová zpráva. 
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Modem 
P!ístroj je vybaven integrovaným modemem, který slouží k navázání datového spojení mezi 
p!ístrojem a po"íta"em. Spojení je realizováno prost!ednictvím datového kabelu nebo 
infra"erveným p!enosem. 
P!ístroj A008 podporuje také p!ipojení k po"íta"i pomocí portu IrDA, díky n$muž m#že poté 
po"íta" používat modem tohoto p!ístroje pro p!ipojení k síti Internet. Po"íta" musí být vybaven 
portem IrDA a musí do n$j být nainstalován program GPRS Wizard. Program GPRS Wizard lze 
spustit v prost!edí Windows 98 a Windows NT. Další informace o programu GPRS Wizard a 
jeho instalaci najdete v dokumentaci na p!iloženém disku CD-ROM.  
Modem p!ístroje A008 podporuje p!ipojení k síti Internet jak pomocí služby CSD, tak i pomocí 
služby GPRS. Vytá"ené "íslo a nastavení závisejí na zvolené metod$. Další informace získáte 
od místního poskytovatele p!ipojení k síti Internet (ISP).  
1  V hlavní nabídce klepn$te na tla"ítko . P!ístroj automaticky zkontroluje, zda je p!ipojen 

datový kabel. Pokud ano, m#žete použít p!ipojení prost!ednictvím datového kabelu a vybrat 
požadovanou rychlost p!enosu dat. 

12:26

Datový kabel:Ano
P#en.rychlost:  9600
IrDA:Ne

Status modemu:
P#ipraveno

Konec

Modem

 
2  Chcete-li vybrat rychlost p!enosu, klepn$te na tla"ítko . K dispozici jsou tyto možnosti: 

9600, %9200, 38400, 57600 a %%5200 bit# za sekundu. 
3  Klepnutím na volbu Ano v poli Datový kabel nastavte použití datového kabelu pro p!enos 

dat. 
Dojde-li k chyb$ v pr#b$hu p!enosu dat, zobrazí se zpráva Datový kabel odpojen. 
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P!enos dat prost!ednictvím infra#erveného portu 
Pokud dáváte p!ednost infra"ervenému p!ipojení, klepn$te na volbu Propojení IR. Zobrazí se 
následující obrazovka. 

Zrušit

za#ízení...
Hledám

 
Jakmile dojde k navázání infra"erveného p!ipojení, zm$ní se automaticky stav v poli Propojení 
IR z hodnoty NE na hodnotu ANO. 
Pokud se nepoda!í najít žádné za!ízení, zobrazí se zpráva Za$ízení nebylo nalezeno. 
Dojde-li k chyb$ v pr#b$hu p!enosu dat, zobrazí se zpráva Propojení IR p$erušeno. 
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Aplikace J2ME 
Z po"íta"e nebo ze sít$ Internet lze nahrávat aplikace napsané v jazyce J2ME a instalovat je 
poté a používat na vašem p!ístroji. T$mito aplikacemi mohou být piktogramy, zprávy, animace, 
nástroje zvyšující produktivitu nebo hry. 

!!!!    Poda!í-li se vám aplikaci J2ME úsp"šn" nahrát a nainstalovat, z%stane po jejím spušt"ní 
zobrazen pouze stavový pruh v horní $ásti obrazovky. Zbytek obrazovky bude využit aplikací 
J2ME. Budete-li se chtít vrátit k b"žné nabídce, stiskn"te tla$ítko  nebo v aplikaci klepn"te 
na tla$ítko Exit. (Tla$ítko Exit nemusí být v n"kterých aplikacích k dispozici. Záleží na tom, 
jak byla p!íslušná aplikace napsána.) 

!!!!    Chcete-li instalovat aplikace J2ME jejich na$tením z po$íta$e pomocí infra$erveného portu 
nebo datového kabelu, musíte do po$íta$e nejprve nainstalovat software TrueSync. Poté lze 
použít funkci nahrávání softwaru TrueSync. 

1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce p!ejdete na obrazovku J2ME. Zobrazí se 
p!edinstalovaný úvod poskytující stru"ný popis možností aplikací J2ME.  
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Hlavní Menu J2ME

Konec Nahrát

weather reports

calculators

sport Hry

racing Hry

card Hry

sports scores

 
2  Klepnutím na tla"ítko Nahrát p!ejd$te na obrazovku zavad$"e. 
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Nahrávání p#es:
Datový kabel
IrDA Port

  OTA

Zp"t

Instalátor J2ME
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3  Vyberete-li položku Datový kabel, p!ístroj automaticky zjistí stav p!ipojení kabelem. Pokud 
je p!ipojení p!ipraveno, zobrazí se obrazovka pro potvrzení nahrávání. 

Nahrát soubor
P#ipraveno

Zrušit
 

4  Klepnutím na tla"ítko OK spus*te nahrávání aplikací. Na obrazovce Nahrát balík se zobrazí 
informace o pr#b$hu nahrávání. P!ístroj zkontroluje, zda je pro nahrání aplikace k dispozici 
dostatek pam$ti. Není-li dostatek pam$ti, zobrazí se zpráva Nedostatek pam$ti. Nahrávání 
selhalo. 

5  Jakmile bude nahrávání dokon"eno, zobrazí se zpráva Probíhá instalace. 
6  Prob$hne-li instalace úsp$šn$, zobrazí se potvrzující zpráva s dotazem, zda chcete nahrát 

další aplikaci, nebo se chcete vrátit k hlavní nabídce J2ME. 

Nahrát soubor

Zrušit

Nahrát soubor
Probíhá
instalace...

 

Nahrát soubor

OKHotovo

Nahrát další?
zda#ila.
Instalace se

 
7  Chcete-li spustit nahrávání další aplikace, klepn$te na tla"ítko OK. 
8  Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce J2ME, klepn$te na tla"ítko Hotovo. 
9  Jestliže dojde v pr#b$hu nahrávání nebo p!i instalaci k chyb$, zobrazí se chybová zpráva. 

Nahrát soubor
Instalace
selhala.

OKZrušit

Opakovat pokus?

NEBO 

Nahrát soubor

OKZrušit

Nahrávání
selhalo.
Opakovat
pokus?

NEBO 

Nahrát soubor

OK

Nahrávání
bylo zrušeno
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10  Jakmile úsp$šn$ dokon"íte nahrávání aplikací, m#žete klepnutím na n$který z názv# v 
nabídce J2ME p!ejít do další úrovn$ nabídky nebo p!ímo spustit aplikaci (není-li již 
k dispozici další úrove) nabídky). Pokud jste nap!íklad nahráli KARETNÍ HRY, m#žete 
klepnutím na položku karetní hry zkontrolovat, které hry byly sou"ástí nahraného balíku. 
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Hlavní Menu J2ME

Konec Nahrát

weather reports

calculators

  sport Hry
  racing Hry
  card Hry
  sports scores
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  solitare
  Black Jack
  carribean poker
  5 card stud
  go fish
  gin rummy

Zp"t

card Hry

 
A N"které aplikace mohou obsahovat specifické pokyny, podle nichž je t!eba postupovat. 

11  Chcete-li aplikaci J2ME okamžit$ ukon"it, stiskn$te tla"ítko . Na p!ístroji se zobrazí hlavní 
nabídka. 

Pokud namísto kabelu vyberete položku Infra Port, zobrazí se zpráva Hledám za!ízení. Jestliže 
se nepoda!í najít jiné infra"ervené za!ízení, zobrazí se zpráva Za!ízení nebylo nalezeno. Pokud 
se poda!í nalézt jiné infra"ervené za!ízení, bude okamžit$ navázáno spojení a za p!edpokladu, 
že je k dispozici dostatek pam$ti, bude spušt$no nahrávání. 
Vyberete-li položku OTA (Over The Air = vzduchem), budou aplikace nahrány ze serveru 
prost!ednictvím sít$. 
1  P!ístroj zjistí, zda je p!ipojen k síti Internet. Pokud ne, naváže spojení s použitím výchozího 

profilu. Není-li nastaven žádný profil, zobrazí se zpráva Neúplné nastavení spojení. 
2  Jakmile bude navázáno spojení, zobrazí se seznam adres webových server#. Vyberte jednu  

z adres a klepnutím na tla"ítko OK se p!ipojte k p!íslušnému serveru. Zobrazí se seznam 
všech aplikací, které jsou k dispozici pro nahrávání OTA. 

3  Pokud jste tuto metodu nahrávání aplikací dosud nepoužili, seznam adres se nezobrazí. 
Namísto n$j se zobrazí výzva k zadání adresy webového serveru. Zadejte adresu a poté 
klepn$te na tla"ítko OK. Okamžit$ budete p!ipojeni k požadovanému serveru. 
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Správce aplikací J2ME 
1  V hlavní nabídce J2ME klepn$te na tla"ítko  a poté klepn$te na volbu Využití pam"ti. 

M#žete zkontrolovat velikost jednotlivých aplikací a velikost pam$ti, která je k dispozici pro 
další nahrávání. 

2  V hlavní nabídce J2ME klepn$te na tla"ítko  a poté klepn$te na volbu Odstranit balík. 
Zobrazí se seznam nainstalovaných aplikací a jejich velikostí. 

3  Pomocí zaškrtávacích polí"ek umíst$ných vlevo zaškrtn$te aplikace, které chcete odstranit. 
4  Klepnutím na tla"ítko OK odstra)te zaškrtnuté aplikace. 
5  Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky J2ME, aniž by byly zaškrtnuté aplikace odstran$ny, 

klepn$te na tla"ítko Zrušit. 
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Aplikace STK 
Funkce p!ístroje lze výrazn$ rozší!it pomocí aplikací SIM Toolkit.  
Tento p!ístroj proto podporuje celou !adu služeb SIM Toolkit (STK), které nabízejí operáto!i 
mobilních sítí. 

!!!!    Jednotlivé funkce závisejí na tom, zda p!íslušné služby operátor nabízí a zda jste se k t"mto 
službám p!ihlásili. Zprávy týkající se služeb SIM Toolkit jsou ur$eny mobilním operátorem a 
službami, k nimž jste se p!ihlásil. Obsah obrazovky a názvy funkcí se proto mohou lišit.  

Chcete-li p!ejít na obrazovku SIM Toolkit, klepn$te na tla"ítko . 

Zobrazení seznamu aplikací 
P!i procházení seznamu dostupných služeb použijte posunovací lištu. Klepnutím na 
požadovanou službu zobrazíte nabídku jednotlivých funkcí této služby. 
Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, klepn$te na p!íkaz Konec. 

Zobrazení seznamu možností aplikace 
Požadovanou položku v aplikaci vyberte klepnutím. Chcete-li se vrátit k p!edchozí obrazovce, 
klepn$te na tla"ítko Zp$t. 

Zpráva služby 
Tyto zprávy si p!e"t$te, nebo se klepnutím na tla"ítko Zp"t vra*te k p!edchozí obrazovce. 

Zadání zprávy 
Zadejte zprávu. Jakmile budete hotovi, klepn$te na tla"ítko OK. 

P!ipojení ke služb" 
P!i p!ipojení ke služb$ postupujte takto: 
Chcete-li se vrátit k p!edchozí obrazovce, klepn$te na tla"ítko Konec. 
Chcete-li pozastavit pr#b$h zpracování, klepn$te na tla"ítko P$idrž.  

Odeslání zprávy SMS 
Stav odesílání a p!íjmu zpráv se zobrazí na displeji. Chcete-li p!enos dat ukon"it, klepn$te na 
tla"ítko Zrušit. 
A Jakmile zprávu odešlete, m%žete od operátora mobilní sít" obdržet zprávu vztahující se 

k požadované služb". 
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Nastavení 
Nastavením lze ur"it zp#sob zpracování jednotlivých funkcí, které p!ístroj nabízí. P!ístroj je vybaven 
základními výchozími nastaveními, díky nimž je možné jej za"ít používat ihned po vložení SIM karty. 
Chcete-li však p!ístroj využívat optimálním zp#sobem, je nutné nakonfigurovat jej tak, aby vyhovoval 
vašim komunika"ním pot!ebám. Doporu"ujeme vám projít všech deset program# pro nastavení 
ješt$ P(ED TÍM, než za"nete p!ístroj používat. 
Chcete-li zobrazit seznam Nastavení, klepn$te v hlavní nabídce na tla"ítko . V seznamu jsou 
uvedeny následující programy: 
• Bezpe"nost 
• Využití pam$ti 
• Základní 
• Nastavení telefonu 

• Zvuky a alarmy 
• Nastavení displeje 
• Nastavení diá!e 
• Nastavení zpráv 

• Nastavení sít$ 
• Nastavení Internetu 
• Baterie 

Seznam lze procházet pomocí posunovací lišty. Požadovaný program vyberte klepnutím. 
Chcete-li se vrátit k hlavní nabídce, klepn$te na tla"ítko Konec. 
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Bezpe!nost
Využití pam"ti
Základní
Telefon
Zvuky a alarmy
Displej

Konec

Nastavení

 

Bezpe#nost 
P!ístroj obsahuje celou !adu funkcí, které zabezpe"ují jeho ochranu p!ed neoprávn$ným použitím 
a omezují použití n$kterých jeho funkcí. V této "ásti jsou popsána následující nastavení: 
• Zamknutí a odemknutí telefonu 
• Automatický zámek 
• Pevná volba 
• Kód SIM 
• Omezení volání 
• Hesla 
V nabídce Nastavení klepn$te na položku Bezpe"nost. Zobrazí se obrazovka Bezpe!nost. 
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Zamknutí a odemknutí telefonu 
Funkce Zámek telefonu umož)uje okamžité zamknutí p!ístroje. Aktivuje totiž identifika"ní "íslo, 
které slouží k ov$!ení uživatele a k ochran$ p!ístroje p!ed neoprávn$ným použitím. 
Chcete-li poté p!ístroj použít, musíte jej nejprve odemknout zadáním identifika"ního "ísla PIN. (íslo 
PIN je "ty!místné "íslo a je výrobcem nastaveno na hodnotu 1234. Je možné, že toto "íslo operátor 
p!ed prodejem p!ístroje vynuloval. Pokud nebylo toto "íslo vynulováno, doporu"ujeme, abyste jej 
zm$nili a zabránili tak ostatním uživatel#m v p!ístupu k vašim osobním údaj#m a zm$n$ nastavení 
p!ístroje. 
Chcete-li tuto možnost nastavit, klepn$te na tla"ítko Zamknout telefon. 
Telefon lze odemknout pouze tak, že pomocí "íselné klávesnice zadáte p!íslušný kód. 
Zadejte odblokovací kód a klepn$te na tla"ítko Zadat. 
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ZadatZrušit

Zámek telefonu

Odblokovací kód:

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

 
Není-li zadaný kód v po!ádku, zobrazí se na obrazovce zpráva Chybný kód. 
Pokud je zadaný kód v po!ádku, zobrazí se na obrazovce zpráva Zapnuto!. 
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Zamknout telefon

 Fixed Dialing:off
 SIM Request:on
Omezení volání
Hesla

Hotovo

Bezpe!nost

Zamknuto!
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Zamknout telefon
 Auto Lock:on
 Fixed Dialing:off
 SIM Request:on
Omezení volání
Hesla

Hotovo

Bezpe!nost

Chybný kód

 
! Tís&ová volání GSM m%žete používat i v p!ípad", že je telefon uzam$en. Sta$í zadat $íslo 

112 a klepnout na tla$ítko Poslat. Pokud telefon vytá$í (ale spojení není dosud navázáno), 
m%žete vytá$ení ukon$it klepnutím na tla$ítko Konec a volání bude zrušeno. 
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Automatický zámek 
Telefon lze nastavit tak, aby byl p!i každém použití aktivován automatický zámek. M#žete se 
rozhodnout, zda funkci automatického zámku zapnete nebo vypnete (ANO nebo NE). 
Pokud se v nabídce Bezpe"nost zobrazí, že je funkce Auto zámek zapnuta (ANO), postupujte takto: 
1  Klepn$te na tla"ítko Auto zámek. 
2  Zadejte odblokovací kód. 
3  Klepn$te na tla"ítko Zadat. Pokud je zadaný odblokovací kód správný, m#žete zm$nit 

nastavení funkce Auto zámek na hodnotu NE (vypnuto) a vrátit se k nabídce Bezpe"nost. 
4  Chcete-li se vrátit k p!edchozí nabídce, aniž by došlo k uložení zm$n, klepn$te na tla"ítko 

Zrušit. 
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Odblokovací kód:

ZadatZrušit

Auto zámek

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0
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Pevná volba 
Funkce Pevná volba umož)uje omezit použití telefonu na p!edem ur"ený seznam telefonních "ísel. 

! Dostupnost funkce Pevná volba závisí na typu SIM karty. 
Pokud se v nabídce Bezpe"nost zobrazí, že funkce Pevná volba je zapnuta (ANO), postupujte 
takto: 
1  Klepn$te na tla"ítko Pevná volba. 
2  Zadejte kód SIM PIN2. 
3  Klepn$te na tla"ítko Zadat. 
Pokud je zadaný kód PIN správný, zobrazí se obrazovka Pevné vytá"ení. 
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Zadejte PIN2:

ZadatZrušit

Pevná volba

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

12:26

Pevná volba

1.Ben Frank Lin
2.Astrid Pee
3.Fred Rick
4.Heidi Ho
5.Tally Ho
Zrušit OK

Status:  Ano  Ne
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Upravit kontakt
Jméno:Heidi Ho
'íslo:+861064652409

Zp"t OK  
Funkci Pevné vytá"ení lze zapnout nebo vypnout ve stavovém !ádku. Na obrazovce Pevná volba 
se zobrazí jména, která jsou uvedena v seznamu pro pevnou volbu. Chcete-li upravit informace pro 
n$kterou z položek, klepn$te na ni. Chcete-li p!idat novou položku pro pevnou volbu, klepn$te na 
tla"ítko  a pak vyberte volbu Nový kontakt. 
A Pokud je seznam pro pevnou volbu plný, zobrazí se zpráva a další položka již nebude 

p!idána. 
Chcete-li p!idat nový kontakt, postupujte takto: 
1  Klepn$te do polí Jméno: a 'íslo: a zadejte požadované informace. 
2  Chcete-li odstranit položku ze seznamu, klepn$te na obrazovce Upravit kontakt na tla"ítko 

 a poté vyberte p!íkaz Odstranit kontakt. 
3  Jakmile dokon"íte zadávání a úpravu údaj#, vra*te se klepnutím na tla"ítko OK k obrazovce 

Pevná volba. 
4  Klepnete-li na obrazovce Pevná volba na tla"ítko OK, p!ejdete zp$t k obrazovce 

Bezpe"nost. 
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Kód SIM 
Kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifika"ní "íslo) je tajný kód SIM karty. Pomocí 
nastaveného kódu PIN m#žete neoprávn$ným uživatel#m zabránit v použití vaší SIM karty. Tuto 
funkci m#žete zapnout nebo vypnout (ANO "i NE). Pokud se rozhodnete tuto funkci zapnout (ANO), 
musíte zadat kód PIN p!i každém zapnutí telefonu. Pokud se vám kód PIN nepoda!í správn$ zadat, 
znamená to, že p!ístroj nebudete moci používat. 
Pokud se v nabídce Bezpe"nost zobrazí, že volba Kód SIM je zapnuta (ANO) (nebo vypnuta (NE)), 
postupujte takto:  
1  Klepn$te na volbu Kód SIM. 
2  Zadejte kód PIN. 
3  Klepn$te na tla"ítko Zadat. 
Je-li zadaný kód PIN správný, m#žete volbu Kód SIM vypnout (NE) nebo zapnout (ANO) a poté se 
vrátit k nabídce Bezpe"nost. 
4  Chcete-li p!ejít zp$t k p!edchozí nabídce, aniž by došlo k uložení zm$n, klepn$te na tla"ítko 

Zrušit. 
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ZadatZrušit

Požadovat PIN

Zadejte PIN:

1 2 3
4 5 6 #*

.7 8 9 0
 

Omezení volání 
Omezení volání je sí*ová funkce, jejíž pomocí lze omezit p!íchozí nebo odchozí volání. V nabídce 
Bezpe"nost klepn$te na volbu Omezení volání. Zobrazí se obrazovka Omezení volání. 
Pokud nechcete m$nit nastavení, vra*te se klepnutím na tla"ítko Hotovo do nabídky Bezpe"nost. 
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Status:  Ano  Ne
Odchozí hovory:

Príchozí hov.:
p#i roamingu

Hotovo

Omezení volání

   mezinárodní
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Je možné provést následující nastavení: 
• Zapnout nebo vypnout Omezení volání (ANO nebo NE). 
• Odchozí volání. Klepnutím na pole výb$ru m#žete vybrat n$kterou z následujících voleb: 

Mezinárodní volání: Je-li vybrána tato volba, budou omezena mezinárodní volání. 
Vše mimo dom&: Je-li vybrána tato volba, budou omezena mezinárodní volání, s výjimkou 
volání do domovské zem$.  
Všechna volání: Je-li vybrána tato volba, budou omezena všechna odchozí volání, 
s výjimkou tís)ových volání GSM. 
Ne: Je-li vybrána tato volba, budou zrušena všechna omezení odchozích volání. 

• P$íchozí volání. Klepnutím na pole výb$ru m#žete vybrat n$kterou z následujících voleb: 
P$i roamingu: Je-li vybrána tato volba, budou omezena odchozí volání p!i roamingu mezi 
sít$mi. 
Všechna volání: Je-li vybrána tato volba, budou omezena všechna p!íchozí volání. 
Ne: Je-li vybrána tato volba, budou zrušena všechna omezení p!íchozích volání. 

Vyberete-li volbu pro omezení p!íchozích nebo odchozích volání, budete vyzváni k zadání 
následujících informací: 
1  Kód pro omezení: pomocí numerické klávesnice. 

12:26

ZadatZrušit

Omezení volání

Kód pro omezení:

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

 
2  Klepn$te na tla"ítko Zadat. Pokud je zadaný kód správný, budou uloženy provedené zm$ny  

a znovu se zobrazí obrazovka Omezení volání. 
3  Pokud nechcete provedené zm$ny uložit, klepn$te na tla"ítko Zrušit. P!ejdete zp$t  

k obrazovce Omezení volání. 
A Funkce Omezení volání vyžaduje podporu sít". Zkontrolujte, zda jste se k této služb" 

p!ihlásili. 
4  Klepnutím na tla"ítko Hotovo uložíte provedené zm$ny a vrátíte se do nabídky Bezpe!nost. 
5  Chcete-li se vrátit do nabídky Bezpe"nost, aniž by došlo k uložení zm$n, klepn$te na tla"ítko 

Zrušit. 
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Hesla 
Volba Hesla umož)uje zm$nit r#zná bezpe"nostní hesla a kódy. 
V nabídce Bezpe"nost klepn$te na volbu Hesla. Zobrazí se obrazovka Hesla. 
Chcete-li se vrátit do nabídky Bezpe"nost, aniž by došlo k uložení zm$n, klepn$te na tla"ítko 
Hotovo. 
1  Chcete-li upravit "i zm$nit ur"itý kód, zadejte p!íslušný kód PIN. Zobrazované výzvy závisí 

na tom, jaké kódy m$níte. Chcete-li nap!íklad zm$nit kód PIN SIM karty, postupujte takto: 
2  Klepnutím na volbu Kód PIN zobrazte obrazovku Zadejte starý kód. 
3  Zadejte starý odblokovací kód. 
4  Zadejte nový odblokovací kód. 
5  Znovu zadejte nový odblokovací kód (pro potvrzení). 
6  Klepnutím na tla"ítko Zadat zm$ny uložte. 
A P!edvolený kód PIN nastavený výrobcem: 

• Kód zámku telefonu: 1234 
• Bezpe$nostní kód: 000000 

12:26

Odblokovací kód
Bezpe!nost. kód
Kód PIN
Kód PIN2
Kód omez. volání

Hotovo

Hesla
12:26

ZadatZrušit

Zadejte starý kód:

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

Kód omez. volání
12:26

ZadatZrušit

Odblokovací kód

Zadejte nový kód:

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

12:26

ZadatZrušit

Odblokovací kód

Opakujte nový kód:

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

Hotov
o

Hotov
o

Kód zámku

12:26

Odblokovací kód
 Security Code
 SIM PIN Code
 SIM PIN2 Code
 Call Barring Code

Hotovo

Hesla

Odblokovací
kód byl zm"n"n

 

! Pokud je volba Kód SIM aktuáln" nastavena na hodnotu Ne (vypnuto), budete p!i 
nastavování kódu PIN vyzváni, abyste volbu Kód SIM nastavili na hodnotu Ano (zapnuto). 

Pokud zadáte neplatný kód PIN, zobrazí se zpráva Chybný kód. 
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Pokud kód PIN zadáte nesprávn$ t!ikrát za sebou, bude SIM karta automaticky zamknuta a zobrazí 
se zpráva SIM blokována. 

12:26

Zamknout telefon
 Auto Lock:on
 Fixed Dialing:off
 SIM Request:on
Omezení volání
Hesla

Hotovo

Bezpecnost

Chybný kód

SIM blokována

 
Je-li SIM karta blokována a zobrazí se zpráva SIM blokována, bude nutné nejprve zadat kód PUK  
(PIN Unblock). Teprve potom bude možné p!ístroj použít. Kód PUK k odemknutí SIM karty vám 
poskytne operátor. Pokud kód PUK zadáte nesprávn$ desetkrát za sebou, bude SIM karta 
blokována natrvalo. 

5 6
8 9
0 #

1 2 3

12:26

ZadatZrušit

4

*
77

 

12:26

ZadatZrušit

Odblok. kód SIM

Kód zámku PIN1:

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

 
A V režimu PDA nelze p!ístroj použít k telefonování a SIM karta z%stane uzam$ena. 
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Využití pam"ti 
Celá !ada funkcí p!ístroje, nap!íklad Adresá!, Centrum zpráv, Diá!, Zápisník, Skicák atd., používá 
hlavní pam$* p!ístroje, zatímco telefonní seznam SIM karty a složka zpráv SMS používají pam$* 
SIM karty. Pokud se pokusíte uložit informace do hlavní pam$ti v okamžiku, kdy je plná, zobrazí se 
následující zpráva. 

12:26

Centrum zpráv
Hlasová schránka
Text Msgs   [0]0
Info zprávy

Vzorový text
SIM Card    [0]0
Outbox       5
Konec Nová

OK

Pam"t je plná!
Nelze provést
akci!

 
V tomto okamžiku se m#žete rozhodnout a bu' odstranit n$které informace z jednotlivých 
telefonních funkcí, nebo p!enést pomocí synchronizace dat informace do po"íta"e a uvolnit pam$* 
tímto zp#sobem. 

Kontrola stavu využití pam"ti 
Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce zobrazte seznam Nastavení. V nabídce Nastavení 
klepn$te na tla"ítko Využití pam"ti. Zobrazí se obrazovka Využití pam"ti. 

12:26

Využití pam"ti
              75%
Adresá#:       2K
Centr.zpráv:   2K
e-mail:        40K
Zápisník:      3K

Hotovo

Využití pam"ti
12:26

Skicák:       3K
Diá#:         10K
Úlohy:      2K
Editor tón&:  2K
J2ME:         35%
Hlas. pozn.:  8%

Hotovo

Využití pam"ti
12:26

Úlohy:         2K
Editor tón&:   2K
J2ME:          35%
Hlas. pozn:    8%
SIM Adresá#:   5%
SIM složka:    3%

Hotovo

Využití pam"ti

 
Na první obrazovce se zobrazí údaj o využití pam$ti telefonu v procentech a také informace týkající 
se množství pam$ti využívaného jednotlivými telefonními funkcemi. K zobrazení množství pam$ti 
využívaného požadovanou funkcí použijte posunovací lištu. 
Klepnutím na p!íkaz Hotovo p!ejdete zp$t k obrazovce Nastavení. 
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Základní 
V této "ásti jsou popsána nastavení n$kterých základních funkcí a p!izp#sobení p!ístroje pot!ebám 
uživatele. 
V této "ásti jsou popsána následující nastavení: 
• Letní "as 
• Nastavení a formát "asu 
• M$sto 
• Nastavení a formát data 

• Jazyk 
• Nastavení pro textový 

vstup 
• Informace o majiteli 

• Úvodní pozdrav 
• (áste"ný reset 
• Úplný reset 

Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce zobrazte seznam Nastavení. V nabídce Nastavení 
klepn$te na tla"ítko Základní. Zobrazí se obrazovka Základní. 
Pro pohyb v seznamu použijte posunovací lištu. Chcete-li pro n$kterou z funkcí zobrazit podrobnou 
obrazovku,klepn$te na ni. Po provedení požadovaných zm$n klepn$te na tla"ítko Hotovo. P!ejdete 
zp$t k obrazovce Nastavení. 

Letní #as 
Letní "as m#žete zapnout nebo vypnout (Ano nebo Ne). Pokud je na obrazovce Základní 
zobrazena volba Letní "as Ano, m#žete ji klepnutím na volbu Letní "as: p!epnout do stavu Ne 
(vypnuto). Pokud je zobrazena volba Letní "as Ne, m#žete ji klepnutím na volbu Letní !as: 
p!epnout do stavu Ano (zapnuto). 

Nastavení #asu 
Chcete-li nastavit "as, postupujte takto: 
1  Klepnutím na volbu 'as na obrazovce Základní zobrazíte dialogové okno pro nastavení 

hodin s výzvou k úprav$ "asu. 
2  K nastavení "asu použijte šipky nahoru a dol#. 
3  Jakmile budete hotovi, klepn$te na tla"ítko OK. 

12:26

Bezpe!nost
Využití pam"ti
Základní
Telefon
Zvuky a alarmy
Displej

Konec

Nastavení
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Formát #asu 
M#žete vybrat formát %2 nebo 24 hodin. Chcete-li nastavit formát "asu, postupujte takto: 
1  Klepn$te na výb$rové pole na obrazovce Základní. 
2  Klepn$te na volbu %2 hodin nebo na volbu 24 hodin. 
Formát "asu bude zm$n$n a zobrazí se znovu obrazovka Základní. 

M"sto 
Chcete-li zm$nit aktuální umíst$ní, postupujte takto: 
1  Klepn$te na výb$rové pole M"sto na obrazovce Základní. Zobrazí se dialogové okno 

s výzvou k ur"ení m$sta. 
2  Pomocí posunovací lišty vyhledejte požadované m$sto. 
3  Vyberte jej klepnutím. 
4  Jakmile budete hotovi, klepn$te na tla"ítko OK. 

12:26

Základní
 Daylight Sav:on
 Time: 12:45PM
         12 hodin
            Mesto:

    Chicago
 Date:1999-05-27

Hotovo

Zrušit

  Chicago
  Londýn
  New York
  Toyio

Vybrat m"sto

OK
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Nastavení data 
Chcete-li nastavit datum, postupujte takto: 
1  Klepnutím na volbu Datum: na obrazovce Základní zobrazíte dialogové okno Nastavit 

datum s výzvou k úprav$ data. 
2  K nastavení požadovaného dne, m$síce a roku použijte šipky nahoru a dol#. 
3  Jakmile budete hotovi, klepn$te na tla"ítko OK. 

12:26

Základní
 Daylight Sav:on
 Time: 12:45PM
         12 hodin
            Mesto:
    Chicago
 Date:1999-05-27OKZrušit

Nastavit datum

27D   05M  1999R

Hotovo  

Formát data 
K dispozici jsou následující formáty data: 
• rrrr-mm-dd (rok-m$síc–den) 
• mm-dd-rrrr (m$síc-den-rok) 
• dd-mm-rrrr (den-m$síc-rok) 
Chcete-li nastavit formát data, postupujte takto: 
1  Klepn$te na výb$rové pole na obrazovce Základní. 
2  Vyberte požadovaný formát. 
Formát data bude zm$n$n a zobrazí se znovu obrazovka Základní. 
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Jazyk 
Je možné zm$nit jazyk zpráv zobrazovaných na obrazovce. 
Chcete-li zm$nit jazyk, postupujte takto: 
1  Klepnutím na volbu Jazyk na obrazovce Základní p!ejd$te na obrazovku Jazyk. 
2  V zobrazeném seznamu vyberte požadovaný jazyk. 
3  Potvr'te volbu klepnutím na tla"ítko OK. Zprávy budou nadále zobrazovány ve zvoleném 

jazyce. 
4  Chcete-li zm$nu jazyka zrušit a vrátit se na obrazovku Základní, klepn$te na tla"ítko Zrušit. 

12:26

Jazyk:
English
Français
Deutsch
Italiano
Portugu(s

OKZrušit

Jazyk
12:26

Français
Deutsch
Italiano
Portugu(s
Espa)ol
automat.

OKZrušit

Jazyk

 

Textový vstup 
Tato nastavení definují parametry rozpoznávání rukopisu a možné zp#soby textového vstupu. V této 
"ásti jsou popsána následující nastavení: 
• Rychlost rozpoznávání rukopisu. 
• Preferovaná metoda zadávání textu. 
1  Klepnutím na volbu Textový vstup na obrazovce Základní p!ejd$te na obrazovku  

Textový vstup. 
2  Klepn$te na výb$rové pole Rychlost: a vyberte požadovanou rychlost rozpoznávání. 
3  Vyberte jednu z možností nízká, st!ední nebo vysoká. 
A 'ím pomalejší je rychlost, tím vyšší je p!esnost rozpoznávání. 
4  Klepn$te na volbu Vodoznak. Výb$rem hodnoty Ano nebo Ne ur"ete, zda bude na ploše 

pro ru"ní psaní zobrazena textová poznámka. 
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5  Klepn$te na výb$rové pole Preference a vyberte požadovaný zp#sob zadávání textu. Máte 
tyto možnosti: 

• Klávesnice 
• Psaní rukou 

12:26

Rychl.
 nízká

Vodoznak: Ne
Preference:
   Psaní rukou
Rukopis:

OKZrušit

Textový vstup
12:26

Pravák
Jazyk:

English
Français
N"mecké
Italiano

OKZrušit

Textový vstup

 

Informace o majiteli 
1  Klepnutím na volbu Info o majiteli na obrazovce Základní p!ejd$te na obrazovku  

Nové jméno. 
2  S využitím stylusu a preferovaného zp#sobu zadávání textu klepn$te postupn$ na jednotlivá 

pole a zadejte požadované informace. 
3  Jakmile budete hotovi, klepn$te na tla"ítko OK. 

12:26

Katg.: Majitel
Jméno:John Smith
Práce1:0106555

555
 Práce2:
Práce-fax:

OKZrušit

Nové jméno

 
A Klepnutím na tla$ítko  v hlavní nabídce lze zobrazit informace o majiteli telefonu/SIM 

karty. 
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Úvodní pozdrav 
Tato funkce umož)uje upravit pozdrav, který se zobrazí po zapnutí telefonu. 
1  Klepnutím na volbu Úvodní pozdrav na obrazovce Základní p!ejd$te na obrazovku  

Úvodní pozdrav. 
2  Klepn$te do pole Pozdrav: . 
3  Pomocí stylusu zadejte požadovaný pozdrav. 
4  Operaci potvr'te klepnutím na tla"ítko OK. 
Pozdrav, který jste práv$ zadali, se zobrazí p!i každém zapnutí telefonu. 

Úplný reset 
! Tuto volbu byste m"li používat velmi opatrn". 
Tato volba umož)uje obnovit p#vodní nastavení n$kterých funkcí telefonu. 
1  Klepn$te na volbu Úplný reset na obrazovce Základní. Zobrazí se výzva k zadání 

bezpe"nostního kódu. Pokud zadáte správný bezpe"nostní kód, zobrazí se v dialogovém 
okn$ zpráva Resetovat na tovární nastavení? 

2  Chcete-li obnovit p!edvolená nastavení, klepn$te na tla"ítko OK. 
3  Chcete-li operaci zrušit, klepn$te na tla"ítko Zrušit. 

12:26

Bezpe!. kód:

ZadatZrušit

Úplný reset

1 2 3
4 5 6 #
7 8 9 0

 

12:26

Zadat

Bezpe!nost. kód:

OKZrušit

Zrušit

Úplný reset

Resetovat na
tovární
nastavení?
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%áste#ný reset 
! Tuto volbu byste m"li používat velmi opatrn". 
Funkce (áste"ný reset provede stejné operace jako funkce Úplný reset, ale navíc také vymaže 
položky telefonního seznamu z pam$ti p!ístroje (nikoli ze SIM karty). P!edvolený kód pro funkci 
Úplné vymazání je 000000. 
1  Klepn$te na volbu 'áste!ný reset na obrazovce Základní. Zobrazí se výzva k zadání 

bezpe"nostního kódu. Pokud zadáte správný bezpe"nostní kód, zobrazí se v dialogovém 
okn$ zpráva Vymazat všechna data z telefonu?. 

2  Chcete-li obnovit p!edvolená nastavení, klepn$te na tla"ítko OK. 
3  Chcete-li operaci zrušit, klepn$te na tla"ítko Zrušit. 

12:26

Bezpe!nost. kód:

AnoNe

Vymazat všechna
data z
telefonu?

ZadatZrušit

Úplné vymazání

 

Nastavení telefonu 
Tato nastavení ur"ují chování telefonu v pr#b$hu telefonního hovoru. V této "ásti jsou popsána 
následující nastavení: 
• Možnosti sít$ 
• Telefonní linka 
• Redial 
• (ekající hovor 

• P!esm$rování 
• P!íjem flipem 
• Auto odpov$' 
• P!edpona 

• Funkce Turbo Dial 
• Moje "ísla 
• Po"ítadla hovor# 

Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce zobrazte seznam Nastavení. V nabídce Nastavení 
klepn$te na tla"ítko Telefon. Zobrazí se obrazovka Telefon. 

12:26

Nastavení sít"
Tel:  linka 1
Redial:Ano
!ekající hovor
P#esm"rování
P#íjem flipem:Ano

Hotovo

Telefon

 

12:26

P#îjem flipem:Ano
Auto odpov"d':Ne
P#edpona:Ne
Turbo Dial
Moje !ísla
Po!ítadla hovor&

Hotovo

Telefon
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Nastavení sít" 
P!ístroj je schopen volat, p!ijímat volání a odesílat zprávy pouze v p!ípad$, že je zaregistrován 
v n$které z dostupných sítí. Telefon bude fungovat v následujících typech sítí: 
• GSM 900 
• GSM %800 
• GSM 900/%800 
Telefon automaticky hledá naposledy použitou sí*. Pokud tato sí* není k dispozici, pokusí se 
zaregistrovat v nové síti. 
Pokud se p!ístroj musí registrovat v nové síti, vytvo!í následující uspo!ádaný seznam v sítí, a to 
v následujícím po!adí: 
• Domovská sí* 
• Sít$ ze seznamu preferovaných sítí 
• Seznam ostatních sítí s dostate"nou úrovní signálu 
Zakázané sít$, které jsou uloženy na SIM kart$, nebudou do tohoto uspo!ádaného seznamu 
zahrnuty.  
1  Klepnutím na volbu Nastavení sít" na obrazovce Telefon p!ejd$te na obrazovku Nastavení 

sít". 

12:26

Sí*:CMCC
Vyhledávání síte
Dostupné sít"
Preferované sít"
Známé sít"

Nastavení sít"

Hotovo  
Aktuální sí* bude zobrazena v poli Sí):. 
2  Klepn$te na volbu Sí):. Zobrazí se následující dialogové okno. 

12:26

sít"
ID sít":234-15

Nová sí*Zp"t

Aktuální sí*
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Po prohlédnutí informací o aktuální síti máte tyto možnosti: 
3  Klepnutím na tla"ítko Zp"t p!ejd$te zp$t k obrazovce Nastavení sít". 
4  Klepnete-li na volbu Nová sí), zobrazí se zpráva Vyhledávání sít"…. 
Pokud je sí* nalezena, zobrazí se zpráva Registruji …. 
Není-li žádná sí* nalezena, zobrazí se zpráva Není sí). 

Vyhledávání 
Tato nastavení ur"ují, jak "asto se telefon pokouší vyhledat sí* a zaregistrovat se, jakým zp#sobem 
jsou tyto pokusy provád$ny a jakým zp#sobem lze zm$nit frekven"ní pásmo operátora. 
Na obrazovce Nastavení sít$ postupujte takto: 
Klepnutím na tla"ítko Vyhledávání sít" p!ejd$te na obrazovku Vyhledávání. 
Na této obrazovce m#žete zm$nit následující nastavení: 
• Provozní pásmo 
• Typ hledání 
• Rychlost hledání 

12:26

Hledat sí* podle
Pásmo:  900/1800
Typ:   automat.
Rychl:  st#edn"

OKZrušit

Vyhledávání

 

Pásmo 
Pomocí této volby m#žete zm$nit provozní pásmo telefonu. Dostupnost následujících možností 
závisí na zemi, kde byl p!ístroj zakoupen. 
• GSM 900 
• GSM %800 
• GSM 900/%800 
1  Klepn$te na výb$rové pole Pásmo:. 
2  Vyberte požadovanou volbu. 
A Nezapome&te nastavit odpovídající pásmo p!i cestách do ciziny. 

A Pásmo nelze m"nit v pr%b"hu volání. Pokud se o tuto operaci pokusíte, zobrazí se na 
obrazovce telefonu zpráva Nelze nalézt sí( a p!ejdete na obrazovku Mezinárodní volání. 



Nastavení   187 

Typ 
Tato volba ur"uje, jakým zp#sobem se telefon pokusí zaregistrovat v nové síti. K dispozici jsou 
možnosti: 
• Automaticky  
nebo 
• Ru"n$ 
V režimu hledání Automaticky se telefon pokusí zaregistrovat v první síti ze se!azeného seznamu. 
Pokud operace prob$hne úsp$šn$, zobrazí se název sít$ ve stavovém !ádku v dolní "ásti 
obrazovky. Pokud je registrace neúsp$šná, telefon se pokusí zaregistrovat v následující síti ze 
seznamu. 
Pokud se nezda!í registrace u žádné z uvedených sítí, proces bude po uplynutí ur"eného "asového 
intervalu zahájen znovu. 
V režimu hledání Ru!n" se zobrazí uspo!ádaný seznam sítí. (Viz Dostupné sít$.) K výb$ru 
požadované sít$ ze seznamu použijte posunovací lištu. Klepnete-li na tla"ítko OK, telefon se pokusí 
registrovat se ve vybrané síti. 
Pokud registrace prob$hne úsp$šn$, zobrazí se název sít$ ve stavovém !ádku v dolní "ásti 
obrazovky. Pokud je registrace neúsp$šná, telefon zobrazí po uplynutí ur"eného "asového intervalu 
tento seznam znovu. 
1  Klepn$te na výb$rové pole Typ: . 
2  Prove'te výb$r a klepn$te na tla"ítko OK. 
3  Klepnutím na tla"ítko Zrušit p!ejd$te zp$t k obrazovce Nastavení sít". 

Rychlost 
Tato volba ur"uje, jak dlouho telefon "eká, než se pokusí zaregistrovat znovu, pokud p!edchozí 
pokus o registraci selhal. 
1  Klepn$te na výb$rové pole Rychlost a vyberte n$kterou z následujících možností: 
• Dlouze 
• St!edn$ 
• Krátce 
• Pr#b$žn$ 
2  Prove'te výb$r a klepn$te na tla"ítko OK. 
3  Klepnutím na tla"ítko Zrušit p!ejd$te zp$t k obrazovce Nastavení sít". 

! Volby Krátce a Pr%b"žn" mohou využít zna$nou $ást kapacity baterií. 
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Dostupné sít" 
Pokud vyberete tuto volbu, bude zjišt$n a zobrazen seznam sítí, které jsou na aktuáln$ v provozu a 
k nimž se lze pokusit zaregistrovat.  
1  Klepnutím na volbu Dostupné sít" zobrazíte seznam sítí, které jsou na daném míst$ 

dostupné. 

12:26

sít" 1
sít" 2
sít" 3
sít" 4
sít" 5
sít" 6

Zp"t

Sít"

 
Pokud seznam sítí p!esahuje jednu obrazovku, použijte k procházení seznamu všech dostupných 
sítí posunovací lištu. 
2  Klepn$te na požadovanou sí*. Zobrazí se následující dialogové okno: 

12:26

Zp"t

Preferované sít"

Zrušit

Zaregistrovat se
Do preferovaných

sít" 1

OK

P#idat  
3  Chcete-li se pokusit registrovat ve vybrané síti, klepn$te na volbu Zaregistrovat se. 
4  Chcete-li vybranou sí* p!idat do seznamu preferovaných sítí, klepn$te na volbu  

Do preferovaných. Bude zobrazena výzva k ur"ení, na jakém míst$ se má tato sí* 
v seznamu zobrazit. Sí* se zobrazí v seznamu preferovaných sítí na ur"eném míst$. 
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Priorita:1

Zrušit

Sít" 1

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

Zadat  
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1.sít" 1
2.sít" 2
3.sít" 3
4.sít" 4
5.sít" 5
6.sít" 6

P#idatZp"t

Preferované sít"

 
5  Klepnutím na tla"ítko Zp"t p!ejd$te zp$t k obrazovce Nastavení sít". 

Preferované sít" 
Tato volba zobrazí seznam preferovaných sítí. Je možné zde p!idávat sít$. 
1  Klepnutím na volbu Preferované sít" p!ejdete na obrazovku Preferované sít". Pokud 

seznam sítí p!esahuje jednu obrazovku, použijte k procházení seznamu posunovací lištu. 
2  Klepnutím na tla"ítko P$idat zobrazíte obrazovku P$idat sí) z, kde m#žete ur"it, jakým 

zp#sobem chcete do seznamu preferovaných sítí p!idat novou sí*: 
• Ze seznamu Dostupné sít$ 
• Ze seznamu Známé sít" 
• Zadáním ID požadované sít$ 
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Zrušit

Dostupné sít"
Známé sít"
Zadat ID sít"

P#idat sí* z

OK

P#idatZp"t

Preferované sít"
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Pokud vyberete volbu Zadat ID sít", zobrazí se obrazovka Zadat ID sít". 
1  Pomocí stylusu zadejte "íslo sít$ a pak klepn$te na tla"ítko Zadat. 
Bude zobrazena výzva k ur"ení, na jakém míst$ se má tato sí* v seznamu zobrazit. 
2  Zadejte požadované "íslo. Sí* se zobrazí v seznamu preferovaných sítí na ur"eném míst$. 
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ID sít":
Zadat ID sít"

1 2 3
4 5 6
7 8 9 0

ZadatZrušit

#*

 
Klepnutím na tla"ítko Zp"t p!ejd$te zp$t k obrazovce Nastavení sít". 
Na obrazovce Preferované sít$ postupujte takto: 
1  Klepn$te na volbu název sít" (nap!íklad Sí) 1). Zobrazí se následující dialogové okno. 
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1.sít" 1
2.sít" 2
3.sít" 3
4.sít" 4
5.sít" 5
6.sít" 6

P#idatZp"t

Preferované sít"
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P#idatZp"t

Preferované sít"

Zrušit

Zm"nit prioritu
Odstranit sí*

sít" 1

OK

 
2  Vyberte volbu Zm$nit prioritu, nebo volbu Odstranit sí*. 
3  Klepnutím na tla"ítko OK potvr'te operaci.  
4  Chcete-li se vrátit na obrazovku Preferované sít$, klepn$te na tla"ítko Zrušit. 
Pokud vyberete volbu Zm"nit prioritu, bude zobrazena výzva k zadání nové priority. 
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Do pole Priorita zadejte požadovanou prioritu, nap!íklad 1. 
Po klepnutí na tla"ítko OK bude sí* umíst$na na první místo v seznamu preferovaných sítí a ostatní 
sít$ budou posunuty o jednu úrove) dol#.  
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Priorita:1

Zrušit

síte 1

1 2 3
4 5 6 #*
7 8 9 0

OK  
Pokud jste vybrali volbu Smazat sí) (a operaci potvrdili stisknutím tla"ítka OK), zobrazí se 
následující dialogové okno: 
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 1.síte 1
 2.Network 2
 3.Network 3
 4.Network 4
 5.Network 5
 6.sít" 6

P#idatZp"t

Preferované sít"

OKZrušit

Smazat:
sít" 1

 
Klepnutím na OK operaci potvrdíte a vrátíte se na obrazovku Preferované sít$. 

Telefon 
SIM karta poskytuje dv$ linky, a proto je možné p!epínat mezi linkou 1 a linkou 2. Linku m#žete 
ur"it klepnutím na výb$rové pole (zpravidla se používá linka %). 

! Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty,na tom, zda jste se k této funkci p!ihlásili, a 
také na síti mobilního operátora. 

Redial 
Tuto funkci m#žete zapnout nebo vypnout (ano nebo ne). 
Pokud je pokus o volání neúsp$šný, telefon automaticky po n$kolika sekundách vyto"í p!íslušné 
telefonní "íslo znovu. 
Je-li redial zapnuto (Ano), m#žete jej klepnutím na volbu Redial vypnout (Ne). 
Je-li redial vypnuto (Ne), m#žete jej klepnutím na volbu Redial zapnout (Ano). 
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%ekající hovor 
Tato funkce umož)uje p!ijmout v pr#b$hu jednoho telefonního hovoru další. 

! Toto je sí(ové nastavení, které vyžaduje p!ístup k síti. 

1  Klepnutím na volbu 'ekající hovor zobrazíte dialogové okno 'ekající hovor.  
2  Funkci podle pot!eby aktivujte nebo deaktivujte (Ano nebo Ne). 
3  Klepnutím na tla"ítko OK p!ejd$te zp$t k obrazovce Telefon. 

OKZrušit

'ekající hovor
   Ano
   Ne

 

P!esm"rování 

! P!esm"rování hovoru je sí(ové nastavení, které vyžaduje p!ístup k síti. 
Pokud není p!ístroj dostupný nebo pokud nechcete p!ijímat volání, m#žete p!esm$rovat p!íchozí 
hovory na jiná telefonní nebo faxová "ísla. 
Na této obrazovce m#žete zm$nit následující nastavení: 
• Plán p!esm$rování 
• Nastavení pro p!esm$rování hovor# 
• Nastavení pro p!esm$rování fax# 
• Nastavení pro p!esm$rování volání CSD 
• Zrušení všech nastavení pro p!esm$rování 
Klepnutím na volbu P$esm"rování na obrazovce Telefon p!ejd$te na obrazovku P$esm"rování. 
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Casový plán
Hovory
Faxy
Volání CSD
Zruš všechna p#esm

Hotovo

P#esm"rování
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%asový plán 
1  Klepnutím na volbu (asový plán. Zobrazíte obrazovku 'asový plán. 
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   +8613800100500
   200

  Zrušit:11:00pm
OKZrušit

Casový plán
Všechny hlasové

Všechna p#esm.

  P#esm"r:10:54am

 
2  Chcete-li p!esm$rovat všechny hlasové hovory, vyberte volbu Všechny hlasové. 
3  Klepn$te vedle pole P!esm$r. a zadejte požadovaný "as zahájení p$esm"rování. 
4  Klepn$te na tla"ítko  a zadejte telefonní "íslo, kam mají být hovory p!esm$rovány. 
5  Chcete-li p!esm$rovat všechna volání, vyberte volbu P$esm"rovat vše. 
6  Klepn$te vedle pole Zrušit a zadejte požadovaný "as ukon!ení p$esm"rování. 
7  Klepnutím na tla"ítko OK dokon"íte nastavení a vrátíte se na obrazovku P$esm"rování. 

Hovory 
M#žete ur"it, že všechny p!íchozí hovory budou bez výjimky p!esm$rovány na jedno telefonní "íslo. 
Tato volba má dv$ nastavení, Ano a Ne. 
1  Klepn$te na volbu Hovory na obrazovce P!esm$rování. 
2  Klepnutím na volbu Všechny hlasové p!ejdete na obrazovku P!esm$rovat všechny hovory. 
3  Pokud vyberete volbu Ano, bude zobrazena výzva k zadání telefonního "ísla pro 

p!esm$rování. 

Není-li dostupný 
M#žete ur"it, že v situaci, kdy p!ístroj není dostupný, budou všechny p!íchozí hlasové hovory 
p!esm$rovány na jedno telefonní "íslo. Tato volba má dv$ nastavení, Ano a Ne. 
1  Klepn$te na volbu Hovory na obrazovce P!esm$rování. 
2  Klepnutím na volbu Není-li dostupný zobrazíte obrazovku Není-li dostupný. 
3  Pokud vyberete volbu Ano, bude zobrazena výzva k zadání telefonního "ísla pro 

p!esm$rování. 
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Detailní p!esm"rování 
Tyto možnosti umožní p!esm$rovat hlasové hovory na r#zná "ísla, v závislosti na aktuálním stavu 
telefonu. Všechny uvedené volby fungují stejným zp#sobem a mají dv$ možnosti, zapnout a 
vypnout (Ano ar Ne). 
1  Klepn$te na volbu Hovory na obrazovce P!esm$rování. 
2  Klepnutím na volbu Když je obsazeno, Mimo signál nebo Neodpovídá-li p!ejdete na 

odpovídající obrazovku. 
3  Pokud v kterékoli z t$chto obrazovek vyberete volbu Ano, bude zobrazena výzva k zadání 

telefonního "ísla pro p!esm$rování v p!íslušné situaci. 

Faxy 
Tato volba umož)uje p!esm$rovat všechny faxy na jedno telefonní "íslo. 
Tato volba má dv$ nastavení, Ano a Ne. 
1  Klepn$te na volbu Hovory na obrazovce P!esm$rování. 
2  Klepnutím na volbu Faxy zobrazíte obrazovku pro p!esm$rování fax#. 
3  Pokud vyberete volbu Ano, bude zobrazena výzva k zadání telefonního "ísla pro 

p!esm$rování. 

Volání CSD 
Tato volba umož)uje p!esm$rovat všechny datové p!enosy na jedno telefonní "íslo. 
Tato volba má dv$ nastavení, Ano a Ne. 
1  Klepn$te na volbu Hovory na obrazovce P!esm$rování. 
2  Klepnutím na volbu Volání CSD zobrazíte obrazovku pro p!esm$rování datových p!enos#. 
3  Pokud vyberete volbu Ano, bude zobrazena výzva k zadání telefonního "ísla pro 

p!esm$rování. 

Zruš všechna p!esm"rování 
Tato volba umož)uje zrušit p!esm$rování p!íchozích hovor#. Tato volba má dv$ nastavení,  
Ano a Ne. 

! Tato volba resetuje všechna nastavení pro p!esm"rování na hodnotu Ne a vymaže všechna 
$ísla pro p!esm"rování. 

P!íjem flipem 
Je-li funkce P!íjem flipem nastavena na hodnotu Ano, zp#sobí otev!ení flipu p!ijetí p!íchozího volání. 
Tato volba má dv$ nastavení, Ano a Ne. 
Na obrazovce Telefon m#žete klepnutím na volbu P$íj. flipem tuto funkci zapnout nebo vypnout 
(Ano nebo Ne). 
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Automatická odpov"& 
Tato volba umož)uje automaticky p!ijmout p!íchozí volání po dvou zazvon$ních. 
Tato volba má dv$ nastavení, Ano a Ne. 
Na obrazovce Telefon m#žete klepnutím na volbu Automatická odpov"* tuto funkci zapnout 
nebo vypnout (Ano nebo Ne). 

! Tato funkce je navržena pro práci s náhlavní sadou. 

P!edpona (vytá#ení prefixu) 
Tato funkce umož)uje využít p!i volání sm$rové "íslo zem$ a další sm$rová "ísla uložená 
v adresá!i. 
Pokud p!i vytá"ení z adresá!e není volba P!edpona aktivována, bude okamžit$ použito "íslo 
uložené na ur"eném míst$ v seznamu. 
Pokud je volba P!edpona aktivována a vytá"íte z adresá!e, zobrazí se panel, na n$mž bude 
uvedeno "íslo uložené na ur"eném míst$ v seznamu.  
P!ed zahájením volání pak m#žete p!idat požadované sm$rové "íslo nebo upravit "íslo. 
Na obrazovce Telefon m#žete klepnutím na volbu P$edpona tuto funkci zapnout nebo vypnout 
(Ano nebo Ne). 

Funkce Turbo Dial 
Na obrazovce Telefon klepn$te na volbu Turbo Dial. Zobrazí se obrazovka Turbo Dial,  
v níž lze p!idat "íslo do seznamu Turbo Dial. K dispozici jsou dv$ metody: 

Metoda ' - Výb"r #ísla z adresá!e a jeho p!idání do seznamu Turbo Dial 
1  Klepn$te na "ísla nalevo od nabídky (tato "ísla reprezentují pozice, kde budou uložena 

telefonní "ísla). Budou zobrazeny všechny kontakty v adresá!i. 
2  Klepn$te a výb$rové pole vedle kontaktu, který chcete p!idat do seznamu Turbo Dial.  
3  Klepnutím na tla"ítko OK zobrazíte všechna telefonní "ísla, která jsou pro tento kontakt 

uložena. 
4  Požadovaná "ísla vyberte klepnutím na výb$rové pole. 
5  Klepnutím na tla"ítko OK p!idáte vybraná telefonní "ísla do seznamu Turbo Dial na vybranou 

pozici. 
12:26

   15555555555
   10000000000

Turbo Dial

Zrušit OK  
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Metoda 2 - P!ímý vstup telefonního #ísla do seznamu Turbo Dial pomocí numerické 

klávesnice 
1  Klepn$te na pole napravo od "ísla v seznamu Turbo Dial, kam chcete zadávané telefonní 

"íslo uložit. Zobrazí se numerická klávesnice. 
2  Pomocí stylusu zadejte požadované telefonní "íslo. 
3  Jakmile budete hotovi, klepn$te na tla"ítko OK. 
Telefonní "íslo bude uloženo na vybrané pozici. 
A V seznamu Turbo Dial m%že být uloženo pouze 9 telefonních $ísel (pozice 1-9). Na pozici 0 

nebude uloženo žádné $íslo. Zde je uloženo pouze sm"rové $íslo zem" “+”. 

A Položky seznamu Turbo Dial lze odstranit klepnutím na tla$ítko  a následným výb"rem 
volby Vymazat vše. 

Moje #ísla 
Tato volba umož)uje p!ístup k "ísl#m pro mobilní telefon, fax a datový p!enos, aby bylo možné je 
podle pot!eby zjistit nebo upravit. Pokud máte nap!íklad potíže se zapamatováním "ísla svého 
mobilního telefonu, uložte jej pod názvem MOJE 'ÍSLO. Budete jej pak moci kdykoli bez problém# 
zjistit. 
Na obrazovce Telefon postupujte takto: 
1  Klepn$te na volbu Moje !ísla. 
2  Klepn$te do pole a pomocí ukazovátka a numerické klávesnice zadejte jména a "ísla, která 

chcete v seznamu Moje "ísla uložit. 
3  Klepnutím na p!íkaz Hotovo p!ejd$te zp$t k obrazovce Telefon. 
A Seznam Moje $ísla je uložen na SIM kart". 

A  V závislosti na mobilním operátorovi se m%že stát, že jedna nebo více položek v seznamu 
Moje $ísla již budou definovány. Tyto p!eddefinované položky nebude pravd"podobn" 
možné zm"nit. 

Po#ítadla hovor$ (Po#ítadla ceny hovor$) 
Telefon je vybaven systémem vnit!ních po"ítadel, která lze použít k ur"ení délky trvání jednotlivých 
hovor# a k ur"ení jejich ceny. 
• Na t$chto obrazovkách m#žete definovat následující nastavení: 
• Interval pro zvukovou indikaci 
• Informace o hovoru (jsou-li k dispozici) 
• Nastavení ceny 
• Volný kredit 
• P!edplacená karta 
• Celková cena 
• Celková délka hovoru 
• Celková délka všech hovor# 
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Na obrazovce Telefon postupujte takto: Klepnutím na volbu Po!ítadla hovor& p!ejdete na 
obrazovku Po!ítadla hovor&. 

12:26

Po!ítadla hovor&
Zvuková indikace
 Zvuk:  Ne
Info o hovoru:
délka hovoru

Nastavení ceny
Volný kredit
Zrušit OK  
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Po!ítadla hovor&
Celková cena
  0.00
Celková doba
  00:00:00
Celková doba
  00:00:00
Zrušit OK  

Zvuková indikace 
Tento "asova" je nastaven tak, aby v pr#b$hu hovoru vydával v ur"ených intervalech zvukové 
signály. 
Klepnutím do pole Zvuk pod volbou Zvuková indikace vyberte jeden z následujících interval#: 
• Ne 
• % minuta 
• 2 minuty 
• 5 minut 
• %0 minut 
• %5 minut 

Info o hovoru 
Tato funkce umož)uje zobrazit délku trvání hovor#. 
Klepnutím na výb$rové pole pod volbou Info o hovoru vyberte jednu z následujících možností: 
• délka hovoru 
• cena hovoru 
• cena celkem 
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Nastavení ceny 

A Informace o cen" hovoru jsou k dispozici pouze v p!ípad", že je p!ijímána služba Advice of 
Charge (informace o poplatcích). Pokud tomu tak není, bude možné definovat pouze po$ítadla 
$asu. 

1  Klepn$te na volbu Nastavení ceny. Zobrazí se výzva k zadání kódu SIM PIN2. 
Pokud je zadaný kód PIN správný, budete moci definovat následující nastavení tarif#: 
• Limit poplatku 
• Po"ítat 
2  Volbu Limit poplatku lze nastavit na hodnotu Ano nebo Ne. Pokud jste volbu Limit 

poplatku nastavili na hodnotu Ano, zadejte požadovaný limit. 
3  Volbu Po!ítat lze nastavit tak, aby se zjiš*ované informace zobrazovaly ve form$ 

telefonních jednotek nebo pen"z. Pokud nastavíte volbu M"na na hodnotu Ano, m#žete 
ur"it požadovanou m$nu. 

4  Klepnutím na volbu Vynulovat tarify nastavíte volbu Celková cena na hodnotu 0. 
5  Operaci potvr'te klepnutím na tla"ítko OK. 

Volný kredit 
Klepnutím na volbu Volný kredit zobrazíte zbývající kredit pro p!edplacené telefonní hovory. Pokud 
jste žádný limit neur"ili, zobrazí se zpráva Není stanoven limit. Pokud limit byl nastaven, zobrazí se 
2 varovné zprávy s informací o tom, že se blížíte k ur"enému limitu, a další zpráva, jakmile tohoto 
limitu dosáhnete. 

Není stanoven
limit

 

Brzy dosažen
limit poplatku

Limit
dosažen

 

Celková cena 
Zobrazí celkovou cenu placených hovor# od spoledního vynulování. 

Celková doba 
Zobrazí celkovou délku trvání všech hovor# od posledního vynulování. 

%as všech hovor$ 
Tato volba slouží k zobrazení celkové délky trvání všech hovor# vedených z tohoto p!ístroje. 
A Volbu 'as všech hovor% nelze vynulovat, protože zaznamenává životnost telefonu. 
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Zvuky a alarmy 
Je možné definovat hlasitost, stav a typ zvuk# pro následující funkce: 
• Linka % 
• Linka 2 
• Hlasitost 
• Displej 
• Upozorn$ní 
Na obrazovce Nastavení postupujte takto: 
1  Klepnutím na volbu Zvuky a alarmy zobrazíte obrazovku Zvuky a alarmy. 
2  Klepn$te na volbu Linka % nebo Linka 2. 
Zde je možné nastavit hlasitost, režim vyzván$ní a tón vyzván$ní pro p!íchozí volání. Možnosti jsou 
pro ob$ volby stejné, ale je možné použít pro jednotlivé linky r#zná nastavení. 

12:26

Linka 1
Linka 2
Hlasitost
Displej
Upozorn"ní

Hotovo

Zvuky a alarmy

 

12:26

Hlasitost:

Upozornení:
  Vyzván"ní
  Vibrace
  Kombinované

OKZrušit

Linka 1

- +

 
3  Klepnutím na tla"ítko  nebo  zvýšíte nebo snížíte hlasitost vyzván$ní. 
4  Pro volbu Upozorn"ní vyberte jednu z následujících možností: 
• Vyzván$ní 
• Vibrace 
• Kombinované 
• Tiché 
5  Pro volbu Druhy zvon"ní m#žete vybrat jeden z %8 r#zných typ# vyzván$ní. 
6  Po dokon"ení nastavení klepn$te na tla"ítko OK. Provedené zm$ny budou uloženy a 

zobrazí se obrazovka Zvuky a alarmy. Zm$ny vstoupí v platnost okamžit$. 



200   Nastavení 

Nastavení hlasitosti 
Je možné zvýšit nebo snížit hlasitost telefonu.  
1  Klepnutím na tla"ítko Hlasitost p!ejd$te na obrazovku pro nastavení hlasitosti. 
2  Klepnutím na tla"ítko  nebo  zvýšíte nebo snížíte hlasitost. 

12:26

Hlasitost:

Zrušit

Hlasitost

OK

- +

 
3  Klepnutím na tla"ítko OK uložíte provedené zm$ny a vrátíte se na obrazovku Zvuky a 

alarmy. Zm$ny vstoupí v platnost okamžit$. 

Hlasitost displeje 
Je možné nastavit zvuk, který se ozve, pokud se ukazovátko dotkne obrazovky, a jeho hlasitost. 
1  Klepnutím na tla"ítko Displej p!ejd$te na obrazovku Displej. 
2  Klepnutím na tla"ítko  nebo  zvýšíte nebo snížíte hlasitost. 
3  Pro volbu Odezva displeje jsou k dispozici následující možnosti:  
• Klik 
• Tón 
• Tiché 
4  Po dokon"ení nastavení klepn$te na tla"ítko OK. Provedené zm$ny budou uloženy a 

zobrazí se obrazovka Zvuky a alarmy. Zm$ny vstoupí v platnost okamžit$. 

12:26

Hlasitost:

Odezva displaye:
   Klik
   Tón
   Tiché

Display

Zrušit OK

- +
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Upozorn"ní 
Je možné nastavit telefon tak, aby vás upozor)oval na p!íchozí zprávy a naplánované sch#zky. 
1  Klepnutím na tla"ítko Upozorn"ní p!ejd$te na obrazovku Upozorn"ní.  
2  Klepnutím na tla"ítko  nebo  zvýšíte nebo snížíte hlasitost. 
3  Zaškrtn$te p!íslušná polí"ka a pomocí výb$rového pole Tón vyberte požadované zvuky pro 

jednotlivé volby. 
12:26

Hlasitost:

  SMS zpráva
    Tón 1
 Hlasová schránka

    Tón 1
OKZrušit

Upozorn"ní

- +

12:26

Hlasitost:

Odezva displeje:
   Klik
   Tón
   Tiché

Displej

Zrušit OK

- +

 
4  Po dokon"ení nastavení klepn$te na tla"ítko OK. Provedené zm$ny budou uloženy a 

zobrazí se obrazovka Zvuky a alarmy. 

Displej 
1  Klepnutím na tla"ítko Displej p!ejd$te na obrazovku pro nastavení displeje. 
2  Klepnutím na tla"ítko  nebo  zvýšíte nebo snížíte kontrast. 

12:26

Kontrast:

Zhasnout:  1min.
Kalibrovat displej

Hotovo

displej

+-

 
3  Klepnutím na výb$rové pole Zhasnout nastavte dobu, která má uplynout p!ed tím, než 

obrazovka p!ejde do klidového režimu. K dispozici jsou tyto možnosti: 
• % min. 
• 5 min. 
• %0 min. 
• 30 min. 
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Kalibrace displeje 
Pokud stylus neukazuje p!esn$, je nutné provést kalibraci.  
1  Klepn$te na volbu Kalibrovat displej a p!i kalibraci postupujte podle zobrazených pokyn#. 
2  Pokud je zaškrtnuto pole Kalibrovat p$i zapnutí, zobrazí se obrazovka Kalibrovat displej 

p!i každém zapnutí telefonu. 

Diá! 
1  Klepnutím na tla"ítko Diá$ p!ejd$te na obrazovku Nastavení diá!e. 
2  Klepn$te do pole Za!átek dne v a zadejte požadovaný "as.  
3  Pro nastavení po"átku záznam#, které mají být pro ur"itý den zobrazeny, použijte šipky 

nahoru a dol#. 
4  Klepn$te do pole Vymaž záznam po a vyberte po"et dní, po jejichž uplynutí má být záznam 

vymazán. K dispozici jsou tyto možnosti: 
• 30 dní 
• 60 dní 
• 90 dní 
• %80 dní 
• jeden rok 
• Neodstra)ovat 

12:26

Za!átek dne v:
   8:00AM
Vymaž záznam po:

30 dnech

OKZrušit

Diá#

 
Klepnutím na volbu Lunární kalendá$ zapn$te nebo vypn$te tuto funkci (Ano nebo Ne). Nastavíte-
li hodnotu Ano, zobrazí se lunární datum. 
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Nastavení zpráv 
P!ed odesíláním zpráv je nutné p!ístroj vhodným zp#sobem nastavit. 
Obrazovku Nastavení zpráv lze zobrazit dv$ma zp#soby: 
Klepnutím na tla"ítko  , zobrazením Centra zpráv, následným klepnutím na tla"ítko  a 
výb$rem volby Nastavení. 
Klepnutím na tla"ítko  a výb$rem volby Nastavení zpráv na obrazovce Nastavení. 

12:26

Hlas. schránka
Inbox
Info zprávy
Drafty
Odesláné
Outbox

Zp"t

zprávy

 
Je možné definovat následující funkce: 
• Hlasová schránka 
• Inbox 
• Info správy 
• Drafty 
• Odesláno 
• Outbox 
• Koš 

Nastavení hlasové schránky 
1  Klepnutím na tla"ítko Hlas.schránka p!ejd$te na obrazovku pro nastavení hlasové schránky. 
2  Pomocí stylusu zadejte telefonní "íslo centra hlasových zpráv. 
3  Klepnutím na tla"ítko OK "íslo uložíte. 
Do !ady "ísel m#žete p!i zadávání vložit znak pauzy P. Postupujte takto:  
1  Klepnutím na tla"ítko pro zadávání symbol# #*.  na numerické klávesnici zobrazte 

klávesnici symbol#. 
2  Klepnutím na znak P vložte pauzu do !ady zadávaných "ísel. 
3  Klepnutím na tla"ítko  se vra*te k numerické klávesnici a zadejte požadovaná "ísla. 
4  Klepnutím na tla"ítko OK p!ejd$te zp$t k obrazovce Zadejte požadovaná "íselná hesla. 
A Ke služb" hlasové schránky se m%žete p!ihlásit prost!ednictvím mobilního operátora. P!i 

p!ihlášení získáte podrobn"jší informace o této služb" a také $íslo centra služeb. 
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Nastavení Inboxu 
Zde je možné zkontrolovat nebo zadat "íslo centra služeb pro zprávy SMS, místo pro uložení 
p!íchozích zpráv a kritéria pro automatické odstra)ování p!íchozích zpráv. 

12:26

Info služby
Uložit do:

SIM karta
Podle:  P#edm"t
Odstranit podle:

neodstra$ovat
OKZrušit

Nastavení SMS
12:26

SIM karta
Podle:  P#edm"t
Odstranit podle:

neodstra$ovat
Smazat po:

OKZrušit

Nastavení SMS

   0 dnech

 

Informace centra služeb 
1  Klepnutím na volbu Zprávy SMS: p!ejd$te na obrazovku Nastavení zprávy SMS. 
2  Klepnutím na volbu Info služby p!ejdete na numerickou klávesnici, kde m#žete zadat "íslo 

centra služeb. 
A Ke službám SMS se m%žete p!ihlásit prost!ednictvím mobilního operátora. P!i p!ihlášení 

získáte podrobn"jší informace o této služb" a také $íslo centra služeb. 
3  Klepnutím do pole Platnost zadejte "asový limit pro p!íjem zpráv. 
4  Klepnutím na volbu Typ zprávy vyberte textovou nebo faxovou metodu odesílání zpráv. 

Uložit do 
1  Klepn$te na výb$rové pole Uložit do vyberte, zda chcete p!íchozí zpráva ukládat na  

SIM kartu nebo do složky Inbox (v telefonu). 
2  Klepn$te na výb$rové pole Prohlížet podle a vyberte, podle "eho budou zprávy 

zobrazovány:  
• Datum 
• P$edm"t 
• Jméno 
3  Klepn$te na volbu Odstranit podle a vyberte podmínky pro odstra)ování zpráv. Ve 

výb$rovém poli Odstranit podle jsou k dispozici tyto možnosti: 
• Stá$í 
• Po!et 
• Neodstra%ovat 
Pokud vyberete volbu Stá$í, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
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• Smazat po: 
Klepn$te do pole Smazat po a zadejte po"et dní, po n$ž chcete zprávy uchovávat. 
Maximální po"et dní, po n$ž mohou být zprávy uchovány, je 999 dní. 

Pokud je vybrána volba Po!et, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
• Uložit poslední:  

Klepn$te do pole Uložit poslední: a zadejte po"et zpráv, které chcete uchovávat. Maximální 
po"et uchovávaných zpráv je 999. 

Info služby 
Klepnutím na tla"ítko Info služby p!ejd$te na obrazovku Nast. Info služby. Je možné zapnout 
nebo vypnout režim p!íjmu (Ano nebo Ne). V této nabídce lze kontrolovat obsah zahrnující Index 
kanálu a Jazyk. 
1  Klepnutím na volbu P$íjem zapn$te nebo vypn$te tuto funkci (Ano nebo NE). 
2  Klepnutím na pole vedle "ísla kanálu pod volbou Index kanálu zadejte frekvenci kanálu. 

12:26

P#ijem: Ano  Ne
Index kanálu:
 1.
 2.
 3.
 4.

OKZp"t

Info služby

 
A K této služb" se m%žete p!ihlásit prost!ednictvím mobilního operátora. P!i p!ihlášení získáte 

podrobn"jší informace o této služb" a také $íslo indexu kanálu. 
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Drafty 
1  Klepnutím na tla"ítko Drafty p!ejd$te na obrazovku Drafty. 
2  Klepn$te na výb$rové pole Prohlížet podle a vyberte, podle "eho budou p!ipravené zprávy 

zobrazovány:  
• Datum 
• P$edm"t 
• Jméno 
3  Klepn$te na volbu Odstranit podle a vyberte podmínky pro odstra)ování p!ipravených 

zpráv. 
Ve výb$rovém poli Odstranit podle jsou k dispozici tyto možnosti: 

• Stá$í 
• Po!et 
• Neodstra%ovat 
Pokud vyberete volbu Stá$í, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
• Smazat po: 

Klepn$te do pole Smazat po a zadejte po"et dní, po n$ž chcete zprávy uchovávat.  
Maximální po"et dní, po n$ž mohou být zprávy uchovány, je 999 dní. 

Pokud je vybrána volba Po!et, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
• Uložit poslední:  

Klepn$te do pole Uložit poslední: a zadejte po"et zpráv, které chcete uchovávat.  
Maximální po"et uchovávaných zpráv je 999. 

Odesláno 
1  Klepnutím na tla"ítko Odesláno p!ejd$te na obrazovku Nast. Odeslaných. 
2  Klepn$te na výb$rové pole Prohlížet podle a vyberte, podle "eho budou odeslané zprávy 

zobrazovány:  
• Datum 
• P$edm"t 
• Jméno 
3  Klepn$te na volbu Odstranit podle a vyberte podmínky pro odstra)ování odeslaných zpráv. 

Ve výb$rovém poli Odstranit podle jsou k dispozici tyto možnosti: 
• Stá$í 
• Po!et 
• Neodstra%ovat 
Pokud vyberete volbu Stá$í, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
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• Smazat po: 
Klepn$te do pole Smazat po a zadejte po"et dní, po n$ž chcete zprávy uchovávat.  
Maximální po"et dní, po n$ž mohou být zprávy uchovány, je 999 dní. 

Pokud je vybrána volba Po!et, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
• Uložit poslední:  

Klepn$te do pole Uložit poslední: a zadejte po"et zpráv, které chcete uchovávat.  
Maximální po"et uchovávaných zpráv je 999. 

Outbox 
1  Klepnutím na tla"ítko Outbox p!ejd$te na obrazovku Nastavit Outbox. 
2  Klepn$te na volbu Odstranit podle a vyberte podmínky pro odstra)ování odeslaných zpráv.  

Ve výb$rovém poli Odstranit podle jsou k dispozici tyto možnosti: 
• Stá$í 
• Po!et 
• Neodstra%ovat 
Pokud vyberete volbu Stá$í, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
• Smazat po: 

Klepn$te do pole Smazat po a zadejte po"et dní, po n$ž chcete zprávy uchovávat.  
Maximální po"et dní, po n$ž mohou být zprávy uchovány, je 999 dní. 

Pokud je vybrána volba Po!et, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
• Uložit poslední:  

Klepn$te do pole Uložit poslední: a zadejte po"et zpráv, které chcete uchovávat.  
Maximální po"et uchovávaných zpráv je 999. 

Koš 
1  Klepnutím na volbu Koš p!ejd$te na obrazovku Nastavení koše. 
2  Klepn$te na rozbalovací pole Prohlížet podle a vyberte, jakým zp#sobem budou 

zobrazovány zprávy odeslané do koše:  
• Datum 
• P$edm"t 
• Jméno 
3  Klepn$te na volbu Odstranit podle a vyberte podmínky pro odstra)ování zpráv.  

Ve výb$rovém poli Odstranit podle jsou k dispozici tyto možnosti: 
• Stá$í 
• Po!et 
• Neodstra%ovat 
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Pokud vyberete volbu Stá$í, budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
• Smazat po: 

Klepn$te do pole Smazat po a zadejte po"et dní, po n$ž chcete zprávy uchovávat.  
Maximální po"et dní, po n$ž mohou být zprávy uchovány, je 999 dní. 

Pokud je vybrána volba Po!et: , budou kritéria odstra)ování záviset na informacích zadaných níže. 
• Uložit poslední:  

Klepn$te do pole Uložit poslední: a zadejte po"et zpráv, které chcete uchovávat.  
Maximální po"et uchovávaných zpráv je 999. 

Nastavení Internetu 
A N"které termíny nebo informace uvedené v této $ásti se mohou vztahovat k po$íta$ovým 

technologiím a k technologiím sít" Internet a nelze je v této p!íru$ce podrobn" vysv"tlit. 
Chcete-li se s touto terminologií seznámit, vyhledejte pot!ebné informace ve 
specializovaných p!íru$kách zabývajících se po$íta$i a sítí Internet. 

A Surfování po Interneu vyžaduje podporu sít". K této služb" se musíte p!ihlásit 
prost!ednictvím mobilního operátora. 

A Do kategorie Majitel v adresá!i byste m"li zadat své vlastní telefonní $íslo (v$etn" 
sm"rového $ísla zem"). Operátor bude toto $íslo používat jako $íslo vašeho ú$tu. Pokud 
není v adresá!i v kategorii Majitel vaše $íslo uvedeno, m"li byste je zadat. Další informace 
najdete v kapitole Adresá! v $ásti P!idávání nových informací o kontaktech. 

P!ed zahájením práce s tímto nastavením byste m$li kontaktovat poskytovatele služeb Internetu 
(ISP)  
a získat následující informace: 
• (íslo pro p!ipojení k síti Internet. 
• Uživatelské jméno a heslo pro p!ihlášení k internetovému ú"tu (tyto informace budou použity 

p!i p!ipojování k síti internet). 
• Informace o typu linky pro p!ipojení k síti Internet. 
• P!enosová rychlost, která by m$la být použita pro p!ipojení k síti Internet. 
Nastavení p!ipojení k síti lze rozd$lit do "ty! "ástí, které budou postupn$ popsány níže.  
Jedná se o tyto "ásti: 
• Nastavení p!ipojení 
• Nastavení prohlíže"e 
• Nastavení záložky 
• Nastavení e-mailu 
Je d#ležité dokon"it zadávání informací v každé z t$chto "ástí. V opa"ném p!ípad$ se m#že stát, že 
p!ístup k síti Internet bude zablokován. 
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Nastavení p!ipojení 
P!ístroj podporuje použití n$kolika ú"t# p!ipojení ISP. Každému p!ipojení odpovídá jeden profil. Pro 
každý ú"et proto existuje samostatný profil.  

Terminologie pro nastavení p!ipojení 
V následujícím seznamu jsou uvedeny parametry, které je t!eba nastavit pro p!ipojení k síti Internet. 
• Profil dotazu: 

Tato volba definuje, zda chcete vybrat vlastní profil p!ipojení nebo zda použijete p!edvolený 
profil. Tato volba má dv$ nastavení, Ano a Ne. 
Chcete-li vybrat profil ze seznamu profil#, které jsou p!idruženy k ú"t#m ISP, klepn$te na 
volbu Ano. 
Pokud klepnete na volbu Ne, bude použit výchozí profil p!ipojení. 

• Název profilu: 
Tato volba ur"uje jednozna"ný název definovaný pro každý ú"et ISP. Tato informace není 
poskytovateli ISP p!edávána. 

• Spojit na !íslo: 
Pokud použijete tento profil k p!ipojení k síti Internet, bude pro navázání spojení použito toto 
telefonní "íslo. 

• Uživatelské jméno: 
Tato volba ur"uje uživatelské jméno ú"tu ISP. Pokud telefon vyto"í výše uvedené telefonní 
"íslo a je navázáno spojení, bude na server jako identifikace volajícího odesláno toto 
uživatelské jméno. Poskytovatel ISP toto uživatelské jméno p!id$lí, když se p!ihlásíte k 
internetovým službám. 

• Heslo: 
Používá se sou"asn$ s uživatelským jménem p!i p!ipojování k síti Internet pro identifikaci 
volajícího. Po vyto"ení zadaného "ísla bude na server odesláno také toto heslo. 

! Uživatelské jméno a heslo jsou jediné dva údaje, které server ISP vyžaduje pro identifikaci 
volajícího. Zadejte proto uživatelské jméno a heslo do profilu správn". V opa$ném p!ípad" 
server p!ipojení odmítne. 

• Rychlost: 
Tato volba ur"uje p!enosovou rychlost p!i p!ipojení k poskytovateli ISP. Správnou hodnotu 
tohoto parametru zjistíte u poskytovatele ISP. 

• Typ linky: 
Tato volba ur"uje typ linky používané pro p!ipojení k serveru ISP. Správný typ linky zjistíte u 
poskytovatele ISP. 
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Nastavování parametr$ 
1  Klepn$te na volbu Internet na obrazovce Nastavení. 
2  Klepnutím na tla"ítko Nastavení p$ipojení p!ejd$te na obrazovku Nastavení p$ipojení. 
3  Klepnutím na volbu Profil dotazu aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci. 

Nastavit pripojení
Nastav Internet
Nastavení záložky
Nastavit e-mail

Hotovo

Internet
12:26

 

Profil dotazu:Ne
1. 88888888
>> AiYah!
3. Motorola
4. VoxFone
5. Voice River

Hotovo

Nastavení p#ipojení
12:26

 

P!idání nového profilu 
Chcete-li p!idat nový profil, postupujte takto: 
1  Klepn$te na prázdný profil. 
2  Klepnutím na libovolný profil zobrazíte p!íslušné údaje. 

12:26

Zrušit OK

Základní nast.
Volání CSD

Název profilu:
88888888
Spojit na !íslo:
010888

Nastavit profil

Zrušit OK

Dotaz p#i p#ihl
Uživatelské jméno:
charles
Heslo:
########
P#enos.rychlost:

Nastavit profil
12:26

Zrušit OK

Heslo:
########
P#enos.Rychlost:
  9600
Typ linky:

modem

Nastavit profil
12:26

 
3  Klepnutím na pole Základní nast. nastavte tento profil jako p!edvolený profil pro p!ipojení 

k síti Internet. 
4  Klepn$te na výb$rové pole Volání CSD (Datový p$enos) a jako metodu p!ipojení k síti 

Internet vyberte volbu Volání CSD nebo GPRS. 
A Funkce Volání CSD a GPRS závisejí na dostupných službách sí(ového operátora a také na 

tom, zda jste se k t"mto službám p!ihlásili. 
5  Klepn$te do pole Název profilu a pomocí ukazovátka zadejte název profilu, který bude 

zobrazen na obrazovce Nastavení p!ipojení. 
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6  Klepn$te do pole Spojit na !íslo a zadejte "íslo, pomocí n$hož se bude p!ístroj p!ipojovat 
k síti Internet. 

7  Klepn$te do pole Uživatelské jméno a zadejte p!ihlašovací uživatelské jméno pro p!ipojení 
k síti Internet. 

8  Klepn$te do pole Heslo a zadejte heslo pro p!ipojení k síti Internet. Pro potvrzení je nutné 
zadat totéž heslo ješt$ jednou. 

9  Klepn$te na volbu Rychlost a vyberte požadovanou p!enosovou rychlost. K dispozici jsou 3 
rychlosti: 

• 2400 b/s 
• 4800 b/s 
• 9600 b/s 
10  Klepn$te na pole Typ linky: a ur"ete, zda má být pro p!ipojení k síti Internet použit modem 

nebo linka ISDN. 
11  Klepnutím na tla"ítko OK dokon"íte nastavení a vrátíte se na obrazovku Nastavení 

p!ipojení. 
A Pokud v kroku 4 vyberete volbu GPRS, není nutné v následujících krocích zadávat telefonní 

$íslo pro p!ipojení k síti Internet. Místo toho byste m"li zadat do pole P!ístup. Jm. Pt. 
p!íslušnou webovou stránku. Nebude pak nutné zadávat parametr Typ linky ani parametr 
Rychlost. 

12:26

Zrušit OK

Základní nast.
  GPRS
Název profilu:
Voice River
P#ístup. jm. Pt:
www.motorola.com

Nastavit profil

 
A V pr%b"hu nastavování m%žete klepnutím na tla$ítko  a následným výb"rem volby 

Vymazat profil vymazat aktuální profil. Klepnutím na tla$ítko OK potvrdíte 
vymazání.Chcete-li operaci zrušit a vrátit se k obrazovce Nastavení p!ipojení, klepn"te na 
tla$ítko Zrušit. 

OKZrušit

Vymazat
profil?
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Nastavení prohlíže#e 
P!ed aktivací prohlíže"e a surfováním po Internetu byste m$li nejprve dokon"it nastavení serveru 
proxy. Servery proxy spravují adresy IP a informace o datových p!enosech a umož)ují tak surfování 
po Internetu. 
P!ístroj je schopen podporovat až 5 server# proxy. Servery proxy jsou uspo!ádána od % do 5 a lze je 
nastavit samostatn$. 

Terminologie pro nastavení prohlíže#e 
V následujícím seznamu jsou uvedeny parametry, které je t!eba nastavit pro p!ipojení prohlíže"e. 
• Název profilu: 

Tato volba ur"uje jednozna"ný název definovaný pro každý server proxy. 
• Primární IP adresa serveru proxy: 

Adresa IP brány pro p!ipojení k síti Internet. Adresa IP se skládá ze sady "ty! "ísel, nap!íklad 
%23.234.234.%23. 

• Primární port serveru proxy: 
Port p!idružený s bránou. 

• Sekundární IP adresa serveru proxy: 
Další adresa IP brány pro p!ipojení k síti Internet, která bude použita v p!ípad$, že se 
pomocí primární adresy IP nelze p!ipojit. 

• Sekundární port serveru proxy: 
P!ipojení k síti Internet prost!ednictvím jiného "ísla portu. Používá se sou"asn$ 
s parametrem Sekundární IP. 

Nastavování parametr$ 
1  Klepn$te na volbu Internet na obrazovce Nastavení. 
2  Klepnutím na tla"ítko Nastav Internet p!ejd$te na obrazovku pro nastavení prohlíže"e. 

12:26

>>888
2.Profil proxy 2
3.Profil proxy 3
4.Profil proxy 4
5.Profil proxy 5

Hotovo

Nastav Internet
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P!idání nového profilu 
Chcete-li p!idat nový profil proxy, postupujte takto: 
1  Klepn$te na prázdný profil proxy. 
2  Klepnutím na libovolný profil zobrazíte p!íslušné údaje. Symbol >> nalevo od položky ur"uje, 

že se jedná o p!edvolený profil. 
3  Klepnutím na pole Základní nast. nastavte tento profil jako p!edvolený profil pro p!ipojení 

k síti Internet. 

12:26

Profil proxy 1
Základní nast.

Název profilu:
888
Primární IP:
10.0.0.888
Port:9201
Zrušit OK

12:26

Profil proxy 1
Primární IP:
10.0.0.888
Port:9201
Sekundární IP:

Port:
Zrušit OK  

4  Klepn$te do pole Název profilu a pomocí ukazovátka zadejte název profilu, který bude 
zobrazen na obrazovce Nastavení prohlíže"e. 

5  Klepn$te do pole Primární IP a zadejte primární adresu serveru proxy. 
6  Klepn$te na pole Port a zadejte "íslo primárního portu. 
7  Klepn$te do pole Sekundární IP a zadejte sekundární adresu serveru proxy. 
8  Klepn$te na pole Sekundární port a zadejte "íslo sekundárního portu. 
9  Po dokon"ení nastavení se klepnutím na tla"ítko OK vra*te k obrazovce Nastavení 

prohlíže"e. 

! Konfigurace uvedená výše slouží pouze jako p!íklad. Pot!ebné informace získáte u 
poskytovatele ISP.  
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Nastavení záložek 
1  Klepnutím na tla"ítko Internet p!ejd$te na obrazovku pro nastavení Internetu. 
2  Klepnutím na tla"ítko Nastavení záložky p!ejd$te na obrazovku pro nastavení záložek. 

Zobrazí se seznam všech již p!idaných záložek. Pokud nebyly žádné záložky dosud p!idány, 
zobrazí se prázdný seznam. 

P!idání záložky 
Chcete-li p!idat novou záložku, postupujte takto: 
1  Klepnutím na volbu Nová p!ejdete na obrazovku Nová záložka. 

12:26

Nová záložka
Název:

URL:

OKZrušit  
2  Klepn$te do pole Název: a zadejte název nové záložky. 
3  Klepn$te do pole URL: a zadejte adresu URL. P!i surfování po Internetu m#žete tuto 

záložku využít k procházení informací na této stránce, aniž by bylo nutné zadávat p!íslušnou 
adresu URL znovu. 

4  Klepnutím na tla"ítko OK p!idejte tuto záložku do seznamu záložek. 

Úprava záložky 
Chcete-li upravit stávající záložku, postupujte takto: 
1  Klepnutím na existující záložku p!ejd$te na obrazovku Upravit záložku. 
2  Chcete-li upravit název záložky, klepn$te do pole Název:. 
3  Chcete-li upravit adresu URL, klepn$te do pole URL. 
4  Klepnutím na tla"ítko OK dokon"íte nastavení a vrátíte se na obrazovku se seznamem 

záložek. 
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12:26

Upravit záložku

URL:wap.comedy.
com

Zrušit OK

Jméno:comedy

 

Odstran"ní záložky 
Chcete-li odstranit stávající záložku, postupujte takto: 

12:26

Nastavení záložky
1. comedy
2. weather

Zp"t Nový  
1  V nabídce Nastavení záložky klepn$te na název záložky, kterou chcete odstranit. Zobrazí 

se obrazovka Upravit záložku. 
2  Klepn$te na tla"ítko  a vyberte volbu Smazat záložku. 
3  Potvr'te operaci klepnutím na tla"ítko OK. 

OKZrušit

Smazat tuto
záložku?
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Odstran"ní všech záložek 
Chcete-li odstranit všechny záložky, postupujte takto:  
1  Klepn$te na tla"ítko  na obrazovce Nast. záložky a vyberte volbu Smazat vše. 
2  Potvr'te operaci klepnutím na tla"ítko OK. Všechny záložky budou odstran$ny. 

OKZrušit

Vymazat všechny
záložky?

 

Nastavení e-mailu 
1  Klepnutím na tla"ítko Internet p!ejd$te na obrazovku pro nastavení Internetu. 
2  Klepnutím na tla"ítko Nastavení e-mailu p!ejd$te na obrazovku pro nastavení e-mailu. 

>>MyMail.com

2.Motorola

3.WarmMail

4.Schránka 4

5.Schránka 5

Hotovo

Nastavit e-mail

%2:26 %2:26

Základní nast.

Název schránky:

MyMail.com

Nastavit odeslání

Nastavit podpis

Nastavit p#íjem
OKZrušit

Nastavit schránku

%2:26

Název schránky:

MyMail.com

Nastavit odeslání

Nastavit podpis

Nastavit p#íjem
Nastavit složku

OKZrušit

Nastavit schránku

 
Bude zobrazen seznam existujících schránek. Pokud jste do seznamu nep!idali žádnou novou 
schránku, postupujte podle pokyn# uvedených níže. 

P!idání nové schránky 
1  Chcete-li p!idat novou schránku, klepn$te na volbu Schránka (n). Zobrazí se obrazovka 

Nastavení schránky. 
2  Klepnutím na pole Základní nast. nastavíte tuto schránku jako p!edvolenou. Telefon se 

k této schránce p!ihlásí p!i každém spušt$ní e-mailu. 
3  Klepn$te na pole Název schránky a zadejte název schránky. 

Nastavení odesílání pošty 
1  Klepnutím na tla"ítko Nastav. odesílání p!ejd$te na obrazovku pro nastavení odesílání. 
2  Na obrazovce Nastav. odesílání klepn$te do pole Server a zadejte název serveru. 
A Tuto adresu vám poskytne operátor. 
3  Klepn$te do pole E-mail a zadejte e-mailovou adresu.  
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A Tuto adresu vám poskytne operátor. 
4  Klepn$te do pole P$ezdívka a zadejte uživatelské jméno pro e-mail. 
5  Klepn$te do pole Port a zadejte !íslo portu TCP. P!edvolené nastavení je 25. 
A Toto $íslo vám poskytne operátor. 
6  Pokud operátor pro p!ipojení k serveru SMTP vyžaduje ov$!ení, vyberte volbu Ov$!ení: 

Ano. Pokud ov$!ení není operátorem vyžadováno, vyberte volbu Ov$!ení: Ne. 
7  Je-li ov$!ování vypnuto (Ne), p!ejd$te ke kroku %%. 
8  Zaškrtn$te polí"ko Stejn" jako nastav. p$íjmu. Volby Uživatelské jméno a Heslo se zobrazí 

šed$. Uživatelské jméno a heslo pak budou stejné jako pro server POP3 nebo IMAP. 
9  Pokud je použito jiné uživatelské jméno a heslo, klepn$te do pole Uživatelské jméno a  

zadejte jej. 
10  Klepn$te do pole Heslo a zadejte jej. 
11  Klepnutím na tla"ítko OK dokon"íte Nastavení odesílání a vrátíte se na obrazovku 

Nastavení schránky. 

! N"kte!í e-mailoví operáto!i vyžadují p!i použití serveru SMTP ov"!ení. V takovém p!ípad" 
jsou kroky 6-10 nezbytné k tomu, aby bylo možné odesílat e-mailové zprávy. Informaci o 
tom, zda je ov"!ení vyžadováno, získáte u operátora. 

Nastavení podpisu 
Na obrazovce Nastavení schránky postupujte takto: 
1  Klepnutím na tla"ítko Nast. podpisu p!ejd$te na obrazovku pro nastavení podpisu. 
2  Klepnutím na výb$rové pole Podpis tuto funkci vypn$te nebo zapn$te (Ano nebo Ne). 

%2:26

Nastavit podpis

Podpis:

Ano Ne

C. Galvinite

President

Motorola

CG@motorola.com

Zrušit OK

%2:26

Upravit podpis

Podpis:

C. Galvinite

Zrušit OK  
3  Klepnutím do pole zobrazte obrazovku Upravit podpis a zadejte požadovaný podpis. 
4  Klepnutím na tla"ítko OK dokon"íte nastavení a vrátíte se na obrazovku Nastavení 

schránky. 
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Nastavení p!íjmu 
Na obrazovce Nastavení schránky postupujte takto: 
1  Klepnutím na tla"ítko Nastavení p!íjmu p!ejd$te na obrazovku pro nastavení p!íjmu. 

%2:26

Nastavit príjem

P#ijem:    POP3
Server:popup.mot

.com

Schránka:taichi

Heslo:#######

OKZrušit  
2  Klepnutím do nabídky P$íjem vyberte typ serveru pro p!íjem.  
A Informace o serveru získáte u e-mailového operátora. 

Následující kroky slouží pro nastavení server$ POP3. 
1  Klepn$te do pole Server a zadejte název serveru. 
2  Klepn$te do pole Schránka a zadejte identifikátor uživatele. 
3  Klepn$te do pole Heslo a zadejte heslo pro vstup do schránky pro p!íjem zpráv. 
4  Zaškrtnutím polí"ka Nech na serveru zaru"íte, že schránka m#že p!i každém p!ihlášení 

ukládat p!e"tenou poštu na serveru. Použití této volby šet!í pam$* telefonu. 
5  Klepn$te na volbu Port a zadejte "íslo portu TCP. P!edvolená hodnota je %%0. 
A 'íslo portu vám poskytne e-mailový operátor. 
6  Klepnutím na tla"ítko OK dokon"íte nastavení a vrátíte se na obrazovku Nastavení 

schránky. 
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Následující kroky slouží pro nastavení server$ IMAP. 
Pokud jste vybrali server IMAP, použijte následující postup: 

%2:26

Nastavit príjem

P#ijem:    IMAP
Server:popup.mot

.com

Schránka:taichi

Heslo:#######

OKZrušit

%2:26

Nastavit p#íjem
Root složka:
IMAP

Kontrola
nových
zpráv

OKZrušit

%2:26

Nastavit p#íjem
Odesláno zpráv

Cesta k draft&m:
Drafty

uložit složky
na server
IMAP

Port:143

OKZrušit  
1  Klepn$te do pole Ko$enová složka a zadejte cestu. 
2  Chcete-li po vstupu do schránky zkontrolovat novou poštu ve všech složkách, zaškrtn$te 

polí"ko Kontrola nových zpráv ve všech složkách. 
3  Klepn$te do pole Zvláštní složky Cesta k odesl.: a zadejte cestu. M#žete definovat složku, 

v níž budou ukládány odeslané zprávy. 
4  Klepn$te na pole Cesta k draft&m a nastavte cestu pro ukládání draft&. 
5  Klepnete-li na volbu Uložit složky na server IMAP, budou všechny složky ukládány na 

serveru. Použití této volby šet!í pam$* telefonu. 
6  Klepn$te na volbu Port a zadejte "íslo portu. P!edvolená hodnota je 143. 
7  Klepnutím na tla"ítko OK dokon"íte nastavení a vrátíte se na obrazovku Nastavení 

schránky. 

Nastavení složky 
Na obrazovce Nastavení schránky klepn$te na volbu Nastavení složky. Zobrazí se obrazovka 
Nastavení složky. Ve složce se zobrazí složky definované systémem a složky definované 
uživatelem. 

! 'ty!i složky (Inbox, Drafty, Outbox a Odesl.) jsou definovány systémem a nelze je upravit ani 
odstranit. Krom" toho lze p!idat dalších 8 složek definovaných uživatelem. 
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Úprava složky definované uživatelem 
1  Klepn$te na složku definovanou uživatelem. Zobrazí se obrazovka Upravit složku. 

Inbox
Family

Drafty
Outbox

Odesláno

Koš

Hotovo

Nastavit složku
%2:26

Jméno:Family

Smerování:
Podle:  P#edm"t
Odstranit podle:

po!tu
Uložit poslední:

Upravit složku
%2:26

OKZrušit

Sm"rování:
Podle:  P#edm"t
Odstranit podle:

po!tu
Uložit poslední:

10 zpráv

Upravit složku
%2:26

OKZrušit  
2  Chcete-li upravit názvy složek definovaných uživatelem, klepn$te na pole Jméno. 
3  Chcete-li p!idat jména p!íjemc#, klepn$te na volbu Sm"rování. Chcete-li jména zadat 

pomocí stylusu, klepn$te na p!íslušná pole. 
4  Klepn$te na výb$rové pole Prohlížet podle a vyberte n$kterou z následujících možností: 
• Datum 
• P$edm"t 
• Jméno 

Ur"íte tak metodu zobrazování zpráv. 
5  Klepn$te na volbu Odstranit podle a vyberte podmínky pro odstra)ování zpráv z této 

složky. K dispozici jsou tyto možnosti: 
• Stá$í 
• Po!et 
• Neodstra%ovat 
Pokud vyberete volbu Stá$í nebo Po!et, bude zobrazena výzva k zadání p!íslušného údaje. Pokud 
vyberete volbu Neodstra%ovat, nejsou zobrazeny žádné další možnosti. 
6  Klepnutím na tla"ítko OK dokon"íte nastavení a vrátíte se na obrazovku Nastavení složky. 

P!idání vlastní složky 
Krom$ p#vodních složek definovaných systémem lze vytvo!it i vlastní složky. Maximální po"et 
vlastních složek je 8. P!i p!idávání složek není p!ipojení k Internetu nutné. 
1  Klepnutím na tla"ítko  v hlavní nabídce % zobrazte obrazovku Schránka. 
2  Klepn$te na tla"ítko  a vyberte volbu Nová složka. Zobrazí se obrazovka Nová složka. 
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Jméno:

Sm"rování:
Podle:  P#edm"t
Odstranit podle:

  neodstra$ovat
Uchovat poslední:

Nová složka
%2:26

OKZrušit  
3  Klepn$te na pole Jméno a zadejte název složky. 
4  Klepn$te na pole Sm"rování a zadejte p!esm$rování e-mailových zpráv. 
5  Klepn$te na výb$rové pole Prohlížet podle a vyberte zp#sob !azení zpráv v této složce. 
6  Klepnutím na výb$rové pole Odstranit podle: ur"ete kritéria pro odstran$ní. 
7  Klepnutím na tla"ítko OK uložíte nastavení a vrátíte se na obrazovku se seznamem složek. 

Baterie 
Na obrazovce Nastavení postupujte takto: 
1  Klepn$te na volbu Baterie. 

%2:26

Stav baterie:

Úsporný mód:Ne

Auto vypnutí:Ano

'as vyp.::10:00

Hotovo

Baterie

 
Pruh znázor)uje stav nabití baterií. 
2  Klepnutím na volbu Úsporný mód zapn$te nebo vypn$te tuto funkci (Ano a Ne). 
3  Klepnutím na volbu Auto vypnutí zapn$te nebo vypn$te tuto funkci (Ano nebo Ne). 
Pokud je volba Autom. vypnutí zapnuta (Ano), postupujte takto:  
4  Klepn$te na pole 'as vyp. a nastavte "as pro automatické vypínání telefonu. 
5  Klepnutím na p!íkaz Hotovo p!ejd$te zp$t k obrazovce Nastavení. 

! Pokud jste zapnuli volbu Auto vypnutí (volba Ano), telefon se po uplynutí ur$eného 
$asového intervalu vypne a všechny operace, v$etn" volání, budou ukon$eny. 



222   Nastavení 

Nastavení p!íslušenství 
Toto nastavení slouží pro konfiguraci sady p!íslušenství do vozu Car Mobile Phone Accessories 
Kit, která je k pro tento p!ístroj k dispozici. Toto nastavení bude zobrazeno pouze v p!ípad$, že 
nainstalujete tuto sadu p!íslušenství. 
1  Klepn$te na tla"ítko  a poté klepn$te na volbu Nast. p$ísluš. 
2  Klepnutím na jednotlivé položky dokon"ete konfiguraci. 
Informace o nastavení sady p!íslušenství najdete v uživatelské p!íru"ce k sad$ A008 Car Mobile 
Phone Accessories Kit. 
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