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2Slovensky

Tlačidlá
S Stlačte S a podržte, aby ste telefón zapli; 

stlačte, aby ste telefón vypli.

O Stlačte O, aby ste prijali 
hovor, potvrdili nastavenie, 
potvrdili voľbu.

C Stlačte C, aby ste odmietli 
hovor, odmietli nastavenie, 
vymazali čísla, odmietli voľbu.

[ ] Stlačte, aby ste sa mohli pohybovat’ v menu 
a vyberat’ voľby funkcií alebo upravovat’ 
krátku správu SMS.

\ Stlačte \, aby ste nastavili 
hlasitost’ slúchadla alebo 
vyzváňania.

Uskutočnenie hovoru
Zadajte číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte 
O.

Prijatie hovoru
Ak chcete prijat’ telefónny hovor, stlačte O alebo 
akékoľvek iné tlačidlo okrem S alebo C, alebo 
otvorte kryt.

Ukončenie hovoru
Ak chcete telefónny hovor ukončit’, stlačte O alebo 
zatvorte kryt.

Tiesňové volania
Ak chcete vytočit’ číslo tiesňového volania vo Veľkej 
Británii, stlačte 112O. Hovor bude 
presmerovaný na centrálnu službu tiesňových volaní.

Opakovanie posledného volaného čísla
Keď ste v pohotovostnom režime, stlačte OO.

Volanie čisel z telefónneho zoznamu
Ak chcete vytočit’ číslo z telefónneho zoznamu, stlačte
miesto #O.

Rýchle vytáčanie
Stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo 
1 až 9.

Blokovanie klávesnice
Stlačte súčasne * a #.

Funkcie Skráteného prístupu
Stačte E, potom píslušné tlačidlo (1-9) alebo stačte 
E, nalistujte funkciu a stačte O.
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Úvod 1 Slovensky

Úvod
Blahoželáme vám ku kúpe mobilného telefónu firmy Motorola, vedúcej svetovej firmy v oblasti 
mobilných technológií.

Všetky mobilné telefóny Motorola sú konštruované a vyrábané tak, aby zodpovedali presnej 
špecifikácii a svetovým štandardom kvality a zniesli aj tie najdrsnejšie pracovné podmienky. Dôraz, 
ktorý kladieme na úplnú spokojnost’ zákazníka, a vyše šest’desiatpät’ročné skúsenosti v oblasti 
komunikácií znamenajú, že sa môžete úplne spoľahnút’ na tento výrobok Motorola.

Tento mobilný telefón bol navrhnutý na použitie v sieti vyhovujúcej normám GSM 900 (Global System 
for Mobile Communications). Vďaka použitiu metód digitálnej komunikácie váš telefón ponúka 
v porovnaní s tradičnými mobilnými systémami celý rad predností:

• Dosahuje sa vynikajúca kvalita prenášaného hovoru bez obvyklého šumového pozadia a 
rušenia.

• Siet’ zabezpečuje kódovanie rozhovoru. Signál sa vďaka tomu nedá odpočúvat’ a dekódovat’ 
odpočúvacími metódami.

• Pri používaní nie ste obmedzovaní hranicami jedného štátu.
Vaše účastnícke číslo nie je uložené v telefóne, ako je to v ostatných systémoch. Namiesto toho je 
uložené na tzv. karte SIM (Subscriber Identity Module), ktorú dostanete od prevádzkovateľa siete. 
Každé zúčtovanie nákladov hovorov sa odvíja od účastníckeho čísla uloženého na karte bez ohľadu na 
to, či voláte zo svojho alebo z iného telefónu GSM 900.
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Úvod2Slovensky

Ako pracovat’ s touto príručkou
Mnohé z funkcií vášho telefónu sú dosiahnuteľné pomocou 
jednoduchého systému menu. Úplný opis menu a to, ako sa v 
nich pohybovat’, je uvedené v ďalšej časti Orientácia v menu. 
Keď je v príručke opísané použitie každej položky menu, 
predpokladá sa, že ste sa so systémom menu zoznámili.

Tlačidlá
Stlačenie jednotlivých tlačidiel sa v príručke znázorňuje 
pomocou symbolov, ktoré vám uľahčia orientáciu na 
klávesnici telefónu. Séria stlačení tlačidiel môže byt’ 
znázornená takto:

10C.

To znamená, že by ste mali postupne (nie súčasne) stlačit’ tlačidlo 
1, potom tlačidlo 0 a nakoniec tlačidlo C.

ATvary tlačidiel, ktoré sú uvedené v tejto príručke, sa môžu 
líšit’ od tlačidiel vášho telefónu.

Zadávanie informácií
Ak sa od vás požaduje zadanie informácií, napr. telefónneho 
čísla, ktoré by ste chceli zavolat’, je to znázornené tučným 
písmom. Napríklad:

Telefónne číslo - zadajte požadované telefónne číslo.

Kód PIN - zadajte svoje osobné identifikačné číslo (PIN).

Kód odblokovania - zadajte svoj kód na odblokovanie 
telefónu.

Pozícia - zadajte číslo miesta v telefónnom zozname.

Výzvy a správy
Váš telefón reaguje na stlačenie tlačidiel buď zobrazením 
ľahko zrozumiteľných výziev, ktoré vás navedú na ďalšiu 
operáciu, alebo jednoduchou správou potvrdzujúcou 
ukončenie vašej operácie. Výzvy a správy sa v tejto príručke 
znázorňujú v štýle LCD, napríklad:

Zadajte PIN alebo Koniec.

Ďalšie symboly
V príručke nájdete použité nasledujúce symboly:

APoznámka obsahuje ďalšie informácie vzt’ahujúce sa 
k opisovanej funkcii, resp. položke.

! Upozornenie obsahuje ďalšie dôležité informácie 
súvisiace s efektívnym alebo bezpečným používaním 
telefónu.
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Úplná spokojnost’ zákazníkov
U firmy Motorola je najvyššou prioritou úplná spokojnost’ 
zákazníkov. Ak máte nejakú otázku, návrh alebo problém, 
budeme radi, ak nám dáte vediet’.

Kontaktujte sa, prosím, so strediskom Cellular Response 
Centre firmy Motorola prostredníctvom faxu na čísle: 
+ 44 (0) 131 458 6732 alebo použite niektoré z miestnych 
telefónnych čísel v nasledujúcich krajinách:

Rakúsko 0800 297246

Belgicko 0800 72 370

Czech Republic 00420 2 21 85 21 01

Dánsko 4348 8005

Egypt 02 3411800

Írsko 01 402 6887

Fínsko 0800 117 036

Francúzsko 0 803 303 302

Nemecko 0180 35050

Grécko 00800 441 28150

Taliansko 02 696 333 16

Jordánsko 06 863750

Kuvajt 484 2000 klapka 1177

Libanon 01 744156

Luxembursko 0800 21 99

Holandsko 0800 022 27 43

Nórsko 22 55 10 04

Omán 790925

Poland 0801 620 620

Portugalsko 21 318 0051

Katar 418999

Saudská Arábia 01 2303294

Južná Afrika 0800 11 48 49

Španielsko 902 100 077

Švédsko 08 445 1210

Švajčiarsko 0800 553 109

Turecko 0212 425 9090

Veľká Británia 0500 55 55 55

Spojené arabské emiráty 04 32 11 66

Hong Kong 852 25063888

Cínska ludová republika 86 10 68466060

Singapúr 65 4855 333

Taiwan 886 2 87731746

Spojené štáty americké 1 800 331 6456

Canada 1 800 461 4575

Ak chcete položit’ otázku prostredníctvom e-mailu, 
kontaktujte: mcrc@ei.css.mot.com

Ak chcete položit’ otázku prostredníctvom internetu, 
kontaktujte: http://www.motorola.com
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Záruka Motoroly
Motorola ručí za to, že váš mobilný telefón bude mat’ náležitú 
kvalitu, bude vhodný na svoj účel použitia a bude vyhovovat’ 
príslušným špecifikáciám Motoroly po dobu dvanástich (12) 
mesiacov od dátumu, keď ste ho kúpili (doložené vašim 
dokladom o zakúpení).

Táto záruka neplatí, ak telefón:

1 bol akýmkoľvek spôsobom nesprávne používaný, 
nesprávne sa s ním manipulovalo, bol zámerne poškodený, 
bola zanedbaná jeho údržba, bol nesprávne testovaný, 
opravovaný, upravovaný alebo sa s ním hrubo 
zaobchádzalo,

2 má chybu, ktorá vznikla v dôsledku nedodržania pokynov 
v návode alebo v špecifikácii výrobku,

3 má chybu, ktorá vznikla v dôsledku použitia príslušenstva 
alebo prídavných prvkov, ktoré neschválila Motorola a ktoré 
k nemu boli pridané alebo pripojené.

Táto záruka nenarušuje vaše zákonné práva spotrebiteľa.

Záručné podmienky sa môžu líšit’ podľa toho, v ktorej krajine 
ste telefón zakúpili.
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Informácie týkajúce sa bezpečnosti 7 Slovensky

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Ožarovanie vysokofrekvenčným signálom
Váš bezdrôtový prenosný telefón je vysielač a prijímač 
rádiového signálu malého výkonu. Keď je zapnutý, prijíma a 
taktiež vysiela vysokofrekvenčné (VF) signály.

Medzinárodné agentúry určili normy a odporučenia na 
ochranu verejnosti voči expozíciám elektromagnetickej 
energie rádiových frekvenčných signálov.

• International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) 1996

• Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN-0848 

• United States Federal Communications Commission, Radio 
Frequency Exposure Guidelines (1996)

• National Radiological Protection Board of the United 
Kingdom, GS 11, 1988

• American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.
1-1992

• National Council on Radiation Protection and 
Measurements (NCRP), Report 86

• Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

Tieto normy sú založené na rozsiahlom vedeckom prieskume. 
Napríklad, aby sa vyvinula aktualizovaná norma ANSI, vyše 
120 vedcov, inžinierov a lekárov z vysokých škôl, vládnych 
zdravotníckych agentúr a priemyslu revidovalo dostupné 
výsledky výskumu.

Keď sa váš telefón používa normálne, jeho konštrukcia tieto 
normy spĺňa.

Starostlivost’ o anténu
Používajte len dodanú alebo odsúhlasenú anténu. Antény, 
ktoré nie sú schválené, úpravy alebo doplnky môžu poškodit’ 
telefón a môžu porušovat’ miestne smernice.

Prevádzka telefónu
Normálna prevádzka

Telefón držte tak, ako by ste držali akýkoľvek iný telefón s tým, 
že anténa smeruje ponad vaše rameno.

Tipy na efektívnu prevádzku
Preštudujte si nasledovné pokyny, aby ste prevádzkovali váš 
telefón čo najefektívnejšie.

• Ak sa dá, úplne vytiahnite anténu.

• Keď telefón používate, zbytočne sa antény nedotýkajte. 
Kontakt s anténou ovplyvňuje kvalitu hovoru a môže 
spôsobit’, že telefón pracuje na vyššej úrovni výkonu, ako 
by inakšie potreboval.

DÔLEŽITÉ:
Prečítajte si tieto informácie pred tým,
ako začnete používat’ váš bezdrôtový 

prenosný telefón.
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Batérie
UPOZORNENIE: Všetky batérie môžu spôsobit’ poškodenie 
majetku, zranenie alebo popálenie, ak sa vodivý materiál, ako 
sú šperky, kľúče alebo náhrdelníky, dotknú odhalených 
vývodov. Materiál môže uzavriet’ elektrický obvod a celkom sa 
zohriat’. Aby ste sa chránili pred takýmto nechceným únikom 
prúdu, dávajte pozor pri manipulácii s každou nabitou 
batériou, zvlášt’ ak ju kladiete do svojho vrecka, peňaženky 
alebo iného obalu s kovovými predmetmi. Batérie sú balené v 
ochrannom kryte. Keď ich vyberiete z telefónu a nepoužívate 
ich, používajte tento ochranný kryt na ich skladovanie.

Vedenie auta
Zistite si, aké zákony a nariadenia platia v danej oblasti, kde 
jazdíte s vaším vozidlom, ohľadne používania bezdrôtových 
telefónov. Keď používate telefón počas jazdy, vezmite na 
vedomie doleuvedené rady.

• Venujte riadeniu plnú pozornost’ – bezpečná jazda je vašou 
najvyššou povinnost’ou.

• Ak je to možné, používajte telefóny, ktoré nie je potrebné 
počas prevádzky drža″  v ruke (hands–free).

• Ak si to vyžadujú podmienky premávky, zíďte z cesty a 
zaparkujte pred tým, ako uskutočníte hovor alebo budete 
na hovor odpovedat’.

Elektronické zariadenia
Väčšina elektronických zariadení má voči rádiovým signálom 
tienenie. Avšak určité zariadenia nesmú byt’ tienené proti 
rádiovým frekvenčným (RF) signálom z vášho bezdrôtového 
telefónu.

Kardiostimulátory
Združenie výrobcov zdravotníckeho priemyslu odporúča, aby 
sa medzi ručným bezdrôtovým telefónom a 
kardiostimulátorom udržiavala minimálna vzdialenost’ pätnást’ 
15 cm. Tieto odporúčania sa zhodujú s nezávislým výskumom 
a odporúčaniami Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátormi:

• Keď je telefón zapnutý, mali by vždy telefón držat’ viac ako 
15 cm od svojho kardiostimulátora.

• Nemali by nosit’ telefón v náprsnom vrecku.

• Mali by používat’ ucho na opačnej strane, ako je 
kardiostimulátor, aby zmenšili možnost’ interferencií.

• Vypnite okamžite telefón (OFF), ak máte akýkoľvek dôvod 
na podozrenie, že nastala interferencia.

Načúvacie pomôcky
Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu interferovat’ s 
načúvacími pomôckami. V prípade takýchto interferencií 
budete musiet’ konzultovat’ s výrobcom svojej načúvacej 
pomôcky, aby ste prediskutovali alternatívy.

Ostatné zdravotné zariadenia
Ak používate iné osobné zdravotnícke zariadenia, konzultujte 
výrobcu zariadenia, aby sa vyjadril, či je adekvátne tienené 
voči vonkajšej rádiovej frekvenčnej energii. Pri získaní takejto 
informácie vám bude možno schopný pomôct’ váš lekár.

Telefón vypínajte v zdravotníckych zariadeniach, keď vám tak 
nariaďujú predpisy vyvesené v týchto priestoroch. Nemocnice 
alebo zdravotnícke prevádzky môžu používat’ zariadenia, ktoré 
sú citlivé na vonkajšiu VF energiu.
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Vozidlá
VF signály môžu ovplyvnit’ nesprávne nainštalované alebo 
nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových 
vozidlách. Skontrolujte spolu s výrobcom alebo jeho 
zástupcom svoje vozidlo. Taktiež by ste mali konzultovat’ s 
výrobcom každého zariadenia, ktoré sa pridalo do vášho 
vozidla.

Označené prevádzky
Svoj telefón vypnite v každej prevádzke, kde to požaduje 
vyvesené upozornenie.

Lietadlá
Vypnite telefón (OFF) pred tým, ako nastúpite do lietadla.

Smernice letovej prevádzky zakazujú používanie telefónu vo 
vzduchu. Prekontrolujte a dodržiavajte pokyny letovej 
prevádzky týkajúce sa používania vášho telefónu, pokiaľ je 
lietadlo na zemi.

Oblasti trhacích prác
Aby sa zabránilo ovplyvňovaniu trhacích prác, telefón vypnite, 
keď ste vo výbušných priestoroch alebo ak sú priestory 
označené: Vypnút’ dvojcestné vysielače/prijímače. 
Dodržiavajte všetky značky a príkazy.

Potenciálne explozívne prostredie
Vypnite telefón (OFF), nevymieňajte batérie, keď sa 
nachádzate v priestoroch s potenciálne výbušnou atmosférou 
a dodržiavajte všetky pokyny a nariadenia. Iskry z batérie v 
takýchto priestoroch by mohli spôsobit’ výbuch alebo požiar, 
čo by mohlo mat’ za následok poranenie alebo dokonca smrt’.

Priestory s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie 
vždy jasne vyznačené. Ide  najmä o priestory, ako napríklad 
čerpacie stanice, podpalubia lodí, nádrže a zariadenia na 
prečerpávania a skladovanie chemikálií, priestory, kde sú 
prítomné výpary paliva (napríklad ak sa vyskytnú úniky paliva/ 
plynu v aute alebo v dome); priestory, kde vzduch obsahuje 
chemikálie alebo častice prachu, obilia alebo kovových 
práškov, a všetky ďalšie priestory, kde by ste normálne mali 
nariadené vypnút’ motor automobilu.

Pre vozidlá vybavené vzduchovým vakom
Vzduchový vak sa nafukuje s veľkou silou. Do priestoru nad 
vzduchovým vakom alebo v priestore, kde je vak umiestnený, 
NEUMIESTŇUJTE predmety vrátane nainštalovaných alebo 
prenosných bezdrôtových zariadení. Ak sa bezdrôtové 
zariadenie nainštaluje do vozidla nesprávne a vzduchový vak 
sa nafúkne, môže dôjst’ k vážnemu zraneniu.
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Vyhlásenie o súlade so 
smernicami Európskej únie

Tento výrobok zodpovedá požiadavkám 
platných Smerníc Európskej únie.

Vyhlásenia o splnení požiadaviek sú 
uložené na adrese:

Motorola Ltd. 
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom
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Zoznámte sa s telefónom, batériou a kartou SIM
Klávesy

S Stlačením a podržaním 
telefón zapnete; stlačením 
telefón vypnete.

O Stlačením uskutočníte a 
prevezmete hovor.
Stlačením ukončíte hovor. 
Stlačením potvrdíte voľbu z 
menu alebo funkciu.

C Stlačením a uvoľnením 
vymažete poslednú číslicu na 
displeji; stlačením a podržaním 
vymažete celý displej.

[ Stlačením sa pohybujete po
] menu a výbere funkcií alebo

editujete krátku správu SMS.

E Stlačením sprístupňuje menu 
Skrátený prístup.

\ Stlačením tlačidla nastavíte 
hlasitost’ slúchadla a 
vyzváňania. Uvoľnením a 
ďalším podržaním môžete 
hlasitost’ d’alej menit’.

Displej
Displej telefónu môže zobrazovat’ 
alfanumerické znaky a užitočné 
informačné symboly. Displej 
obsahuje nasledujúce rôzne prvky:

rx Intenzita signálu - zobrazuje intenzitu pokrytia 
rádiotelefónnym signálom na vašom území. Čím viac 
stĺpcov sa na grafe zobrazuje, tým vyššia je 
pravdepodobnost’ úspešného uskutočňovania 
a prijímania hovorov. Taktiež značí, že váš telefón je 
zapnutý.

q Indikátor úrovne nabitia batérie. Čím viac čiarok sa 
zobrazuje na displeji, tým je úroveň nabitia batérie 
vyššia. Blikanie indikuje nabíjanie.

k Používa sa. Symbol sa zobrazuje počas 
prebiehajúceho hovoru.

l Roaming. Zobrazí sa, keď ste zaregistrovaní na inej 
sieti, ako je vaša domáca siet’.

o Krátka správa (SMS)1 (Short Message Service). Ak 
váš telefón prijal krátku správu, objaví sa tento 
symbol. Ak symbol bliká, pamät’ krátkych správ je 
úplne plná.

p Odkazová služba1 - Ak stredisko odkazovej služby 
prijalo odkaz, zobrazí sa tento symbol.

h Zvonenie zapnuté. Zobrazuje sa, ak si zvolíte 
upozornenie na hovor zvonením. Ak si zvolíte voľbu 
Nevyzváňat’ alebo Vibrovat’ alebo Len vibrovat’, tento 
symbol sa neobjaví.

1. Funkcia závislá od siete a predplatného.
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Batéria
Dôležité informácie o batériách a ich nabíjaní

Ak chcete dosiahnut’ maximálnu životnost’ batérie a čo 
najlepšie využívat’ jej kapacitu, dodržiavajte tieto pravidlá:

• Vždy používajte nabíjačky odporúčané firmou Motorola.

• Pri nabíjaní by mala mat’ batéria približne izbovú teplotu.

• Raz týždenne nechajte pred nabíjaním batériu úplne vybit’ 
(nechajte telefón zapnutý, kým sa sám nevypne).

!Nenechávajte batériu napojenú na nabíjačku dlhšie ako 
24 hodín.

ANová batéria dosiahne plnú kapacitu až po dvoch - troch 
kompletných cykloch nabitia a vybitia.

• Najvyššiu kapacitu batérie dosiahnete, ak batérie budete 
pravidelne nabíjat’ a vybíjat’ podľa pokynov uvedených v 
tejto príručke.

• Na kapacitu batérie má značný vplyv pokrytie signálom 
siete GSM.

• Kapacita batérie sa pri intenzívnom používaní bude 
postupne znižovat’.

• Úplne nabitá batérie sa sama vybije, ak sa nebude 
používat’, približne za jeden mesiac.

• Keď batériu nepoužívate, uschovajte ju nenabitú na 
chladnom, tmavom a suchom mieste.

Demontáž krytu batérie

Inštalácia batérie

ABatériu je možné vložit’ iba v jednej polohe s čiernou 
„pätkou“ z plastickej hmoty smerujúcou doľava.
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Nabíjanie batérie
Pripojte konektor cestovnej nabíjačky k spodnej časti telefónu 
a zasuňte vidlicu do vhodnej siet’ovej zásuvky.

AKryt batérie musí byt’ počas nabíjania zavretý.

* Počas nabíjania môže byt’ telefón zapnutý aj vypnutý.

Upozornenie na vybitie batérie
Ak je úroveň nabitia batérie nízka a zostáva iba niekoľko málo 
minút hovoru, rozoznie sa výstražný signál (dva dvojité tóny) a 
zobrazí sa nápis Vybità bat.

Po úplnom vybití batérie sa telefón vypne.

Starostlivost’ o batérie a ich skladovanie
Aby ste predĺžili životnost’ batérií, nevystavujte ich pôsobeniu 
teplôt nižších ako -10°C a vyšších ako 45°C. Nikdy 
nenechávajte telefón ani batériu v prostredí s extrémnymi 
teplotami (nad 60°C), napr. za oknom za veľmi intenzívneho a 
priameho slnečného svetla.

Likvidácia batérií
Zabezpečte, aby sa batéria likvidovala v správnych 
zariadeniach. Nelikvidujte batériu hodením do vody alebo do 
ohňa.
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Karta SIM
Tzv. kartu SIM (Subscriber Identity Module) veľkosti kreditnej 
karty ste dostali od prevádzkovateľa siete pri kúpe telefónu. 
Bez karty SIM zasunutej do telefónu nemôžete uskutočnit’ ani 
prijat’ žiadny hovor.

ANiektoré siete umožňujú uskutočnit’ tiesňové volanie bez 
zasunutej karty SIM.

Karta SIM je tzv. inteligentná karta obsahujúca vaše telefónne 
číslo, údaje o vám poskytovaných službách a pamät’ pre čísla 
vášho vlastného telefónneho zoznamu a krátke správy. Svoju 
kartu SIM preto môžete použit’ v GSM telefóne 900 inej osoby 
a poplatky za hovor budú účtované vám.

Podobne ako bankovú alebo kreditnú kartu aj kartu SIM je 
potrebné uschovávat’ v bezpečí. Chráňte ju pred zlomením 
alebo poškriabaním a vyhnite sa pôsobeniu statickej elektriny 
alebo vody.

!Pred zasunutím alebo vybratím karty SIM telefón 
vypnite. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo 
poškodenia pamäte na karte SIM.

Vkladanie a vyberanie karty SIM
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Uskutočnenie a prijatie hovoru
Zapnutie a vypnutie telefónu

Na zapnutie telefónu stlačte a podržte tlačidlo S. Na 
vypnutie telefónu stlačte tlačidlo S.

Pri zapnutí telefónu bez vloženej karty SIM budete požiadaní o 
jej zasunutie. Po vložení karty si telefón overí jej platnost’.

Kým telefón hľadá a nachádza siet’ vhodnú na zaregistrovanie, 
zobrazí sa meno siete. Môže vás tiež požiadat’ o zadanie kódu 
PIN a odblokovacieho kódu.

Zadanie kódu PIN vašej karty SIM
Zadajte kód PIN a stlačte O.

Počas zadávania kódu sa každý zadávaný znak zobrazuje
ako *.

Ak pri zadávaní urobíte chybu, môžete vymazat’ naposledy 
zadaný znak stlačením C. Pridržaním C vymažete všetky 
vložené znaky.

Ak kód PIN zadáte nesprávne, zobrazí sa hlásenie Nespràvne 
PIN, nasledované hlásením Zadajte PIN.

!Ak zadáte kód PIN chybne trikrát po sebe, karta SIM sa 
automaticky zablokuje a na displeji sa objaví hlásenie 
Zablokovanà karta. Bližšie pokyny na odblokovanie 
telefónu nájdete v tejto príručke v časti Nastavenie 
telefónu – žiadat’ kód PIN karty SIM.

Zadanie odblokovacieho kódu
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie Zadajte kéd 
odblokovania, zadajte odblokovací kód a stlačte tlačidlo 
O.

Odblokovací kód je štvormiestne číslo nastavené výrobcom 
na hodnotu 1234. Bližšie pokyny na zmenu tohto kódu sa 
uvádzajú v menu Nastavenie telefónu, v sekcii Blokovanie 
telefónu (Phone Lock).

Ak svoj blokovací kód zabudnete, stlačte [ alebo ]. 
Zobrazí sa položka Zmena blokovacieho kódu. Stlačte 
Bezpečnostný kód O, zadajte nový blokovací kód a stlačte 
O. `

Zablokovanie klávesnice
Aby ste zabránili náhodnému použitiu telefónu, stlačte naraz 
tlačidlá * a # (aj keď má telefón záklopku). Všetky 
tlačidlá okrem S budú zablokované. Na odstránenie 
blokovania stlačte naraz tlačidlá * a #. Na prichádzajúci 
hovor môžete odpovedat’ stlačením O.
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Uskutočnenie hovoru
Najjednoduchším spôsobom uskutočnenia hovoru je zadanie 
čísla a stlačenie O.

Ak pri zadávaní čísla urobíte chybu, môžete posledný znak 
odstránit’ stlačením C. Ak C podržíte stlačené dlhšie, 
vymaže sa celé číslo.

Hovor ukončíte stlačením O.

Automatické opakovanie voľby
Ak volanie nebolo úspešné, objaví sa na niekoľko sekúnd 
hlásenie Opak. voçba?. Ak počas tohto času stlačíte O, 
telefón automaticky znovu vytočí naposledy volané číslo.

Opakovaná voľba naposledy volaného čísla
Ak hovor neprebieha, stlačte dvakrát OO.

Rýchla voľba čísla z telefónneho zoznamu
Na rýchle vyhľadanie a voľbu čísla uloženého na prvých 9 
miestach telefónneho zoznamu stlačte príslušné tlačidlo a 
podržte ho stlačené. Ak stlačíte napríklad 2, zavoláte číslo 
uložené na druhom mieste telefónneho zoznamu.

Voľba čísel z telefónneho zoznamu
Zadajte pozíciu v telefónnom zozname a stlačte #O.

Ak nepoznáte presnú pozíciu čísla, môžete zadat’ náhodné 
číslo a vyhľadat’ požadované číslo v zozname pomocou 
tlačidiel [ alebo ].

Medzinárodné hovory
Ak uskutočňujete medzinárodný hovor, stlačte a podržte 
stlačené 0. Po niekoľkých sekundách sa objaví znak + 
umožňujúci volanie z ľubovoľného štátu bez poznania 
miestneho kódu predvoľby medzinárodných volaní.

Vkladanie prestávky do telefónneho čísla
Ak počas niekoľkých sekúnd podržíte stlačené *, vloží sa 
do telefónneho čísla znak na vykonanie trojsekundovej 
prestávky a na jej mieste sa zobrazí symbol Ü.

Tento znak spôsobí nezávisle od miesta, na ktorom sa použije, 
trojsekundovú prestávku. Prvý znak prestávky v telefónnom 
čísle je však zvláštnym prípadom a prestávka sa nezačne, kým 
nepríde odpoveď.

Tiesňové volania GSM
Za predpokladu, že váš telefón dokáže nadviazat’ spojenie s 
mobilnou siet’ou, môžete kedykoľvek zavolat’ celosvetovo 
platné číslo tiesňového volania GSM. Tiesňové volanie môžete 
uskutočnit’ bez ohľadu na to, či v telefóne máte alebo nemáte 
zasunutú kartu SIM a či je telefón chránený bezpečnostným 
kódom.

Tiesňové volanie bude prepojené na operátora služby 
tiesňových volaní v ústredni.

Tiesňové volanie v sieti GSM uskutočníte stlačením tlačidiel 
112O.
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Prijatie hovoru
Ak chcete prijat’ hovor, stlačte O alebo ktorékoľvek číselné 
tlačidlo alebo otvorte záklopku.

Ak je vaša klávesnica zablokovaná, na prijatie hovoru stlačte 
O.

Ak nechcete na volanie odpovedat’, môžete stlačit’ a pridržat’ 
tlačidlo C na odmietnutie hovoru.

Ak nebudete reagovat’ na zvonenie telefónu, objaví sa 
hlásenie Zmeíkanð hovor, ktoré indikuje, že vás niekto volal.

Ukončenie hovoru
Ak chcete hovor ukončit’, stlačte O.
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Menu Hovor
Menu Hovor umožňuje prístup k ďalším funkciám počas 
hovoru.

Prístup do menu Hovor
Do menu Hovor sa dostanete stlačením tlačidla [ alebo ] 
počas hovoru.

Opustenie menu Hovor
Menu Hovor opustíte stlačením tlačidla C.

Voľby menu Hovor
Voľby vymenované v menu Hovor sa dynamicky menia podľa 
aktuálneho stavu hovoru. Nasledujúci zoznam obsahuje všetky 
možné voľby v menu Hovor.

AV každom danom okamihu sa objavia len niektoré z volieb. 
Poradie volieb sa môže menit’.

Pridržat’ hovor
Táto voľba podrží aktívny hovor.

Uskutoč. nového hovoru
Táto voľba vám umožní uskutočnit’ ďalší hovor.

Nevyslanie vlastného č.
Táto voľba vám umožní uskutočnit’ hovor bez toho, aby druhý 
účastník dostal informáciu o vašom čísle.

Ukončenie aktívneho
Táto voľba ukončí aktívny hovor a hovor, ktorý bol predtým 
pridržaný v poradí, sa stane aktívnym hovorom.

Ukončenie pridržaného
Táto voľba ukončí pridržaný hovor.

Ukonč. akt. a pridržaný
Táto voľba ukončí všetky spojené hovory.
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Prepnút’
Táto voľba vám umožní prepínat’ medzi aktívnym hovorom 
a pridržaným hovorom.

Konferenčný hovor
Táto voľba vás spojí až s piatimi ďalšími telefónmi v jednom 
hovore (Uskutočnenie konferenčného hovoru).

Odovzdat’ hovor
Táto voľba odovzdá hovor na iný telefón (Pozri Odovzdanie 
hovoru, ďalej v tejto časti).

Rozdelit’ hovor
Táto voľba vám umožní oddelit’ jednotlivého účastníka od 
hlavného konferenčného hovoru.

Odmietnut’ čakajúci
Táto voľba odmietne čakajúci hovor.

Obnovit’
Táto voľba zmení pridržaný hovor na aktívny hovor.

Spät. aktiv. pridržaného
Táto voľba je podobná voľbe Obnoviî, ale objaví sa, ak máte 
hovor pridržaný v poradí a čakajúci hovor. Spát. aktiv. 
pridrñanäho zmení pridržaný hovor na aktívny hovor.

Vypnút’ alebo zapnút’ mik.
Dočasne vypína mikrofón počas telefonického hovoru. 
Opätovným výberom tejto voľby obnovíte rozhovor.

Odovzdanie hovoru
Odovzdanie hovoru odovzdá hovor na iný telefón. Hovor 
môžete odovzdat’ dvoma spôsobmi; predtým alebo potom, čo 
je tretia strana pripojená.

AMusíte si predplatit’ služby Konferenčný hovor a Doplnkové 
služby pre čakajúce hovory, aby ste mohli túto funkciu 
využit’.

Inicializácia odovzdania hovoru pred tým, ako sa 
pripojí tretia strana

Aby ste odovzdali hovor na iný telefón, stlačte tlačidlo 
[ alebo ] a zvoľte Odovzdaî hovor z menu Hovor. 
Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor odovzdat’ a stlačte O.

Telefón sa potom pokúsi odovzdat’ hovor. Displej zobrazí 
Odovzdanie hovoru a potom Hovor odovzdanð. Keď bol 
hovor úspešne odovzdaný, budete automaticky odpojení.

Inicializácia odovzdania hovoru po tom, čo sa 
pripojí tretia strana

Ak už máte aktívny hovor a pridržaný hovor, stlačte tlačidlo 
[ alebo ] a zvoľte Odovzdaî hovor z menu Hovor. 
Váš telefón sa potom pokúsi odovzdat’ aktívny hovor na 
pridržaný hovor. Displej zobrazí Odovzdanie hovoru a 
potom Hovor odovzdanð. Po úspešnom odovzdaní hovoru 
budete automaticky odpojení.
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Podržanie hovoru a Čakajúci hovor
Telefón podporuje funkcie siete GSM nazývané Pridržanie 
hovoru v poradí a Signalizácia čakajúceho hovoru. Pomocou 
týchto volieb môžete prebiehajúci hovor podržat’ a prijat’ 
prichádzajúci hovor alebo nadviazat’ druhý hovor (ďalšie 
podrobnosti o ovládaní tejto funkcie pozri Čakajúci hovor v 
menu Funkcie hovoru).

Priebeh činnosti pri hláseniach Pridržanie 
hovoru v poradí a Signalizácia čakajúceho 
hovoru

Zobrazenie sa mení automaticky podľa stavu aktuálneho 
hovoru (resp. hovorov) a ponúkne vám tú možnost’, ktorú si 
s najväčšou pravdepodobnost’ou želáte. Túto voľbu potvrdíte 
stlačením O alebo stlačte [ alebo ], aby ste v menu 
Hovor nalistovali alternatívne voľby. Ak budete postupovat’ 
podľa týchto pokynov, hravo si poradíte dokonca aj 
s trojnásobnou kombináciou aktívneho hovoru, hovoru 
pridržaného v poradí a čakajúceho hovoru.

Najčastejšie sa vyskytujúce situácie sú zhrnuté 
v nasledujúcich bodoch:

• Aktívny hovor presuniete na čakanie stlačením 
[ alebo ], na displeji sa zobrazí Pridrñanð hovor 
Vybraî?- a stlačením O presuniete hovor na čakanie. 
Hovor opätovne aktivujete stlačením O.

• Aktívny hovor presuniete na čakanie a ďalší hovor 
uskutočníte tak, že najprv presuniete aktívny hovor na 
čakanie, potom stlačíte [ alebo ] a vyberiete voľbu 
Uskutoâ. noväho hovoru1.

• Prepínanie medzi aktívnym a pridržaným hovorom 
uskutočníte stlačením O pri nápovedi 2 Prepnïî 
hovory?.

• Čakajúci hovor v priebehu aktívneho hovoru prijmete 
stlačením O pri nápovedi Odpovedaî na âakajïci h. 
Aktívny hovor bude pridržaný. Ak chcete ukončit’ aktívny 
hovor pred prijatím čakajúceho hovoru, stlačte 
[ alebo ] a vyberte si voľbu Ukonâenie 
aktåvneho.

• Čakajúci hovor odmietnete stlačením [ alebo ] a 
označením voľby Odmietnuî âakajïci (alebo 
jednoducho stlačte tlačidlo C).

AAk máte aktívny hovor, pridržaný hovor a čakajúci hovor, 
nemôžete čakajúci hovor prijat’, kým neukončíte buď 
aktívny hovor alebo pridržaný hovor alebo kým nespojíte 
aktívny a podržaný hovor.

Správy služieb Podržania hovoru v poradí a Čakajúci hovor
Pri manipulácii s pridržaným alebo čakajúcim hovorom sa na 
displeji telefónu môže objavit’ jedno alebo niekoľko 
nasledujúcich hlásení:

Skïíam

Bola podaná žiadost’ o pridržanie aktívneho hovoru, 
vzájomnú výmenu aktívneho a pridržaného hovoru alebo 
o pridanie nového účastníka ku konferenčnému hovoru

1. Rýchlejší spôsob ako uskutočnit’ ďalší hovor je zadat’ volané číslo 
priamo a stlačit’ O. Váš telefón podrží aktuálny hovor a pokúsi sa 
zavolat’ zadané číslo.
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alebo

bola vydaná požiadavka na nové pripojenie pridržaného 
hovoru v poradí.

Pridrñanie zlyhalo

Pridržanie hovoru v poradí bolo neúspešné.

Nemoñno pridrñaî druhð

Jeden hovor už je pridržaný v poradí. Dva hovory súčasne 
sa nedajú pridržat’ v poradí.

Pripojenie zlyhalo

Hovor podržaný v poradí sa nedal znovu aktivovat’.

Obsadenä - skïs neskêr

Telefón stále spracováva predchádzajúci príkaz. Pred 
opakovaním ďalšieho príkazu chvíľku počkajte.

Anonymnð

Volajúca osoba zablokovala indikáciu svojho telefónneho 
čísla na vašom telefóne.

Nie je k dispozåcii

Siet’ nedokáže zistit’ číslo volajúceho.

Konferenânð neïspeínð

Žiadost’ o konferenčný hovor bola neúspešná.

Odovzdanie hovoru

Bola podaná žiadost’ o odovzdanie hovoru.

Odovzdanie neïspeínä

Žiadost’ o odovzdanie hovoru bola neúspešná.
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Uskutočnenie konferenčného hovoru
Táto voľba spojí aktívny hovor s hovorom pridržaným v poradí. 
Pomocou funkcie Konferenčný hovor môžete viest’ 
konferenčný hovor až s piatimi ďalšími telefónmi. Počas 
hovoru môžete kedykoľvek pridat’, odpojit’ alebo oddelit’ 
jednotlivých účastníkov konferenčného hovoru pomocou 
ďalšej voľby menu Hovor.

AAby ste mohli tieto funkcie používat’, musíte si predplatit’ 
služby Konferenčný hovor a Doplnkové služby pre čakajúce 
hovory.

Iniciovanie konferenčného hovoru
Ak chcete iniciovat’ konferenčný hovor, pridržte aktívny hovor 
a vytočte iné telefónne číslo. Potom budete mat’ jeden aktívny 
hovor a jeden pridržaný hovor.

Stlačte tlačidlo [ alebo ], aby ste sa dostali do menu 
Hovor, a zvoľte Konferenânð hovor. Súčasný aktívny hovor 
a pridržaný hovor sa potom spoja do jedného konferenčného 
hovoru.

Správa konferenčného hovoru
Počas konferenčného hovoru budete mat’ možnost’ pripojit’ 
nové hovory ku konferenčnému hovoru alebo oddelit’ jedného 
z účastníkov od konferenčného hovoru.

Pripojenie nového hovoru
Nový hovor môžete ku konferenčnému hovoru pripojit’ rôznymi 
spôsobmi:

• Zadaním čísla.
• Pomocou voľby Uskutoâ. noväho hovoru z menu 

Hovor.

• Opakovanou voľbou záznamu v telefónnom zozname 
pomocou Skráteného prístupu.

• Prijatím čakajúceho hovoru.
Bez ohľadu na to, ktorú metódu pridania nového hovoru 
zvolíte, pri pripojovaní nového hovoru bude pôvodný 
konferenčný hovor najprv pridržaný. Potom musíte vstúpit’ do 
menu Hovor a zvolit’ Konferenânð hovor, aby ste spojili 
nový hovor s pôvodným prebiehajúcim konferenčným 
hovorom.

Oddelenie jedného účastníka konferencie
Počas konferenčného hovoru budete mat’ tiež možnost’ oddelit’ 
vybraného účastníka od hlavného konferenčného hovoru.

AAby ste mohli oddelit’ účastníka od hlavného 
konferenčného hovoru, nesmú byt’ žiadne hovory 
pridržané.

Počas konferenčného hovoru stlačte [ alebo ] a zvoľte 
Rozdeliî hovor. Potom vám budú ponúknuté telefónne 
čísla alebo mená všetkých účastníkov konferenčného hovoru. 
Na vyhľadanie vybraného účastníka konferenčného hovoru 
použite listovacie tlačidlá. Keď je požadovaný účastník 
vybraný, stlačte tlačidlo O a zvoľte Rozdeliî hovor.

V tomto okamihu bude vybraný hovor oddelený od hlavného 
konferenčného hovoru a je možná súkromná konverzácia 
medzi vami a vybraným účastníkom.

Na opätovné pripojenie všetkých účastníkov zvoľte 
Konferenânð hovor z menu Hovor.

amio_sk.bk : usephone.fm5  Page 22  Wednesday, September 20, 2000  1:36 PM



Orientácia v menu 23 Slovensky

Orientácia v menu
Menu a submenu

Pred prvými pokusmi o prístup do menu si láskavo pozorne 
prečítajte túto čast’.

Menu je jednoducho usporiadaný zoznam funkcií. Niektoré 
voľby slúžia na prístup do ďalšieho zoznamu funkcií 
nazývaného submenu (podmenu).

Vstup menu
[ alebo ] sprístupòuje možnosti menu.

E sprístupňuje menu Skrátený prístup.

Ak ste vstúpili do menu, na prístup a zmeny jednotlivých volieb 
sa používajú tlačidlá [, ], O a C obvyklým 
spôsobom.

Odchod z menu
Z ktorékoľvek menu môžete kedykoľvek odíst’ buď podržaním 
C alebo opakovaným stlačením C.

Vyhľadanie a výber položky z menu
Na pohyb medzi položkami tej istej úrovne použite tlačidlá 
posunu: ] smerom dopredu a [ smerom dozadu. 
Nájdenú požadovanú položku potvrdíte stlačením O.

Vybraná voľba môže spôsobit’:

• zobrazenie krátkeho hlásenia, potvrdzujúceho akciu, napr. 
Koniec,

• alebo zobrazenie výzvy, požadujúcej zadanie informácie, 
napr. Zadajte PIN alebo Zadajte meno,

• alebo zobrazenie prvej položky submenu. Túto položku 
môžete potvrdit’ tlačidlom O alebo prehľadávat’ ostatné 
voľby tlačidlami posunu.

Na opustenie voľby a návrat do nadradeného menu slúži C.

Položky menu s bezpečnostným kódom
Niektoré položky menu sú proti zneužitiu chránené tým, že 
vyžadujú zadanie jedného z bezpečnostných kódov. Ak 
chcete tieto voľby použit’, musíte najprv zadat’ požadovaný 
kód.

Základné, rozšírené a upravené menu
Schematické zobrazenia jednotlivých menu uvádzané v tejto 
príručke zobrazujú východiskové nastavenie menu po prvom 
zapnutí telefónu. Niektoré položky patria do základného menu 
a sú vytlačené tučným písmom. Položky rozšíreného menu sú 
vytlačené tieňovanou kurzívou a tieto voľby sa pri prvom 
prezeraní menu nezobrazia.

Zobrazenia položiek v základnom a v rozšírenom menu 
môžete zmenit’, a takto si prispôsobit’ menu podľa osobných 
potrieb.

Ak chcete položku presunút’ zo základného do rozšíreného 
menu (alebo naopak, z rozšíreného do základného menu), 
prejdite na túto položku a potom stlačte a podržte O, až 
kým sa nezobrazí výzva, ktorá vám ponúkne na výber tieto 
možnosti:

• pridat’ aktuálnu voľbu do základného alebo rozšíreného 
menu,

• ponechat’ aktuálnu voľbu v základnom alebo rozšírenom 
menu.

Zadajte svoju voľbu stlačením O.

ANastavenie niektorých položiek menu sa nedá zmenit’.
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Použitie menu Voľby
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Použitie menu Telefónny zoznam

Mená a telefónne čísla si môžete uložit’ do elektronického 
telefónneho zoznamu. Tieto údaje sa ukladajú do zoznamu 
Osobných čísel a do zoznamu Pevných volieb na karte SIM.

Možný počet osobných čísel sa líši podľa typu karty, ktorú vám 
prevádzkovateľ rádiotelefónnej siete pridelil.

Zoznam čísel pevnej voľby, ak máte možnost’ použit’ túto 
funkciu, môže obsahovat’ max. 40 čísel. Pevná voľba takisto 
umožňuje obmedzit’ možnost’ použitia telefónu iba na určité čísla.

Každý záznam v telefónnom zozname obsahuje:

• Telefónne číslo s dĺžkou do 20 znakov*.

• Meno - dlhé max. 50 znakov*. Typická dĺžka je 10 znakov 
alebo menej.

• Označenie miesta od 1 do 155* v zozname osobných čísel 
alebo od 1 do 40* v zozname Pevnej voľby.

* Závisí od karty SIM.
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Vkladanie alfanumerických znakov
Tlačidlá 0, 1,... ...,8 a 9 slúžia na zadávanie 
alfanumerických znakov, napr. pri ukladaní mien do 
telefónneho zoznamu alebo pri písaní krátkych správ.

Ak stlačíte napr. 5, zobrazí sa najprv písmeno J. Ak to nie 
je požadovaný znak, po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazí 
písmeno K. Po ďalšom stlačení sa zobrazí L a po ďalšom číslo 
5. Po každom stlačení tlačidla sa zobrazí ďalší spomedzi 
znakov priradených danému tlačidlu.

Podržaním ktoréhokoľvek tlačidla sa všetky písmená budú 
zobrazovat’ ako malé, ďalšie podržanie prepne na 
zobrazovanie veľkých písmen.

Ďalší znak zadáte stlačením príslušného tlačidla. Ak je ďalší 
znak na tom istom tlačidle ako predchádzajúci, musíte najprv 
stlačit’ #. Ďalším stlačením tlačidla # vložíte do textu 
medzeru.

Ak pri zadávaní textu urobíte chybu, môžete sa na nesprávny 
znak vrátit’ tlačidlom *.

Znak vymažete stlačením C.

Znak pod alebo pred kurzorom (Ö) sa vymaže.

Stlačením O vložené informácie uložíte.

Dostupné znaky
Stlačením príslušných tlačidiel získate ďalej uvedené znaky:

1 Medzera .1 ? ! , Ÿ Ä & : " ( ) ' ` @ % ¡ ¢
Medzera .1 ? ! , Ÿ Ä & : " ( ) ' ` @ % ¡ ¢

2 A B C 2 [ ® ± ¼ ¾ ©
a b c 2 { ¯ ± ½ ¾ ©

3 D E F 3 ° ¿ ¤ ² 
d e f 3 ° ¥ ¤ ²

4 G H I 4 À §
g h i 4 À §

5 J K L 5 Á
j k l 5 Á

6 M N O 6 ] \ « ¨ µ
m n o 6 } | ¬ ¨ µ

7 P Q R S 7 Â ¾ ¸
p q r s 7 Â ¾ ¸

8 T U V 8 ¹ ^ ¦
t u v 8 ¹ ~ ¦

9 W X Y Z 9 º ·
w x y z 9 º ·

0 + - 0 x * / = > < #
+ - 0 x * / = > < #

V hornom riadku sú pri každom tlačidle uvedené veľké 
písmená, v dolnom riadku malé písmená.
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Osobné čísla
Vyhľadanie záznamu podľa mena

Stlačte O a zadajte prvé tri písmená hľadaného mena.
Prehľadá sa telefónny zoznam a na displeji sa zobrazí prvé 
meno začínajúce sa na zadané písmená. Nasledujúci 
a predchádzajúci záznam v telefónnom zozname zobrazíte 
tlačidlami [ alebo ].

Vyhľadanie záznamu podľa pozície
Stlačte O, zadajte číslo pozície a znovu stlačte O.
Prehľadá sa telefónny zoznam a na displeji sa zobrazí 
príslušný záznam. Nasledujúci a predchádzajúci záznam 
v telefónnom zozname zobrazíte tlačidlami [ alebo ].

Volat’ číslo, Upravit’ meno alebo číslo a Vymazat’ meno a 
číslo

Po výbere položky z telefónneho zoznamu tieto voľby 
umožňujú uskutočnit’ hovor alebo zmenit’ či vymazat’ zvolenú 
položku.

Pridat’ záznam
Táto voľba slúži na pridávanie (ukladanie) záznamov do 
telefónneho zoznamu.

Kontrola kapacity pamäte
Táto voľba slúži na zistenie počtu voľných miest telefónneho 
zoznamu na karte SIM.

Blokovanie prístupu
Táto funkcia umožňuje blokovanie prístupu k osobnému 
telefónnemu zoznamu.

Zobrazenie služieb
Táto funkcia zobrazí zoznam telefónnych čísel a služieb, ktoré 
poskytuje váš prevádzkovateľ rádiotelefónnej siete.

Pamät’ 10 posledných hovorov
Voľba slúži na vyvolanie desiatich naposledy volaných 
a desiatich prijatých čísel.

Po označení tejto voľby môžete pomocou tlačidiel [ alebo 
] prezerat’ zoznam týchto telefónnych čísel. Stlačením 
O sa zobrazené číslo zavolá.

Vymazanie všetkých čísel
Voľba vymaže všetky čísla uložené v zozname posledných 
desiatich uskutočnených hovorov a v zozname posledných 
desiatich prijatých hovorov.

Moje telefónne číslo (čísla)
Táto voľba slúži na vyvolanie čísla vášho mobilného telefónu.

Pri zadávaní alebo úprave čísla si najprv vyhľadajte jeho 
miesto a stlačte O. Budete vyzvaní, aby ste zadali najprv 
číslo telefónu a potom meno. Informácie uložíte stlačením 
O.

Pevná voľba
AMožnost’ použitia menu Pevná voľba závisí od typu 

použitej karty SIM.

Táto funkcia slúži na obmedzenie možnosti použitia telefónu 
na vopred definované telefónne čísla (okrem čísel tiesňového 
volania).
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Po aktivovaní funkcie Pevná voľba môžete telefónom zavolat’ 
iba čísla, ktoré sú uložené (alebo ktorých volací kód bol 
uložený) v zozname Pevnej voľby. Pri pokuse o volanie 
ľubovoľného iného čísla (okrem tiesňových volaní) sa na 
displeji zobrazí hlásenie Obmedzenä. Nie sú dovolené ani 
faxové či dátové prenosy.
Pri aktivovanej funkcii Pevná voľba sa číslo volí buď manuálne 
alebo výberom zo zoznamu Pevnej voľby a stlačením O.
Kapacita zoznamu Pevnej voľby je až 40 čísel. Tento zoznam 
sa ukladá na kartu SIM.
!Táto voľba môže byt’ ovplyvnená nastavením 

Blokovanie hovorov.

Prezeranie zoznamu Pevnej voľby
Táto voľba slúži na prezeranie čísel v zozname Pevnej voľby. 
Zvolené číslo zavoláte stlačením O.

Nastavenie Pevnej voľby
Táto voľba slúži na aktivovanie a zrušenie Pevnej voľby 
a takisto na zadávanie alebo úpravy záznamov v Zozname 
pevnej voľby.
Po zvolení tejto voľby budete vyzvaní, aby ste zadali svoj 
bezpečnostný kód PIN2.

Zapnuté
Aktivuje Pevnú voľbu.

Vypnuté
Deaktivuje Pevnú voľbu.

Úprava záznamu
Upravuje alebo maže záznam v zozname Pevnej voľby.
Po výbere tejto voľby sa zobrazí prvé neobsadené miesto 
v zozname. Nájdite záznam, ktorý chcete upravit’ a stlačte 
O. Budete vyzvaní, aby ste pozmenili telefónne číslo 
a meno. Stlačením C sa záznam vymaže.

Pridanie záznamu
Pridáva telefónne číslo a meno do zoznamu Pevnej voľby. Po 
výbere tejto voľby budete vyzvaní, aby ste zadali telefónne 
číslo, meno a číslo pozície. Ak nezadáte číslo pozície, číslo sa 
uloží na prvú neobsadenú pozíciu v zozname.

APri nastavovaní zoznamu Pevnej voľby si pravdepodobne 
vyhradíte prvých devät’ miest na telefónne čísla, ktoré 
chcete volat’ stlačením jedného tlačidla. Pozrite aj 
Nastavenie volania pomocou jedného tlačidla.

Nastavenie volania pomocou jedného tlačidla
Táto voľba určuje telefónny zoznam, ktorý bude slúžit’ na 
volanie stlačením jedného tlačidla.

Pamät’ na karte SIM
Funkcia uskutočnenia hovoru stlačením jedného tlačidla bude 
používat’ pamät’ové pozície od 1 do 9 na karte SIM.

Zoznam Pevnej voľby
Prepína volanie stlačením jedného tlačidla na zoznam Pevnej 
voľby (pozície 1 až 9).

ATáto voľba je dostupná, iba ak vaša karta SIM umožňuje 
Pevnú voľbu.
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Použitie menu Funkcie hovoru

* Funkcia závislá od siete a predplatného.

APoložky zobrazené kurzívou sú k dispozícii, len ked’ je 
zapnuté Rozšírené menu.

Indikátor kapacity batérie
Táto voľba zobrazí približnú hodnotu zostávajúcej kapacity 
batérie.

Nevyslanie vlastného čísla
Funkcia Nevyslanie vlastného čísla je funkcia siete. Musíte si 
však u prevádzkovateľa rádiotelefónnej siete predplatit’ funkciu 
Zatajenie identifikácie volajúceho.

Táto funkcia sa používa na vysielanie alebo zatajenie 
vlastného telefónneho čísla.
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Presmerovanie hovorov

Presmerovanie hovorov je funkcia siete. Ak nie ste dostupní 
alebo ak si neželáte prijímat’ hovory, môžu byt’ prichádzajúce 
hovory presmerované na iné telefónne číslo.

Táto funkcia umožňuje ovládat’ nasledujúce presmerovania:

• nepodmienené presmerovanie všetkých prichádzajúcich 
hovorov

• presmerovanie prichádzajúcich hovorov, keď nie ste 
dostupní, vaše číslo je obsadené, je mimo oblasti signálu 
alebo neodpovedáte

• presmerovanie prichádzajúcich faxových prenosov
• presmerovanie prichádzajúcich dátových prenosov
• zrušenie presmerovania.
ANastavenie tejto voľby sa nedá zmenit’, ak sa nachádzate 

na mieste, ktoré nie je pokryté signálom siete GSM.

Po výbere niektorej z volieb presmerovania nastane krátka 
prestávka, počas ktorej telefón požiada siet’ o aktuálne 
nastavenie.

Presmerovanie hlasových hovorov
Táto voľba vám umožní nastavit’ telefón na Presmerovanie, 
keď nie ste dostupní, Presmerovanie všetkých hlasových 
hovorov alebo Podmienené presmerovanie.

Presmerovanie, keď nie ste dostupní
Táto voľba vám umožní presmerovat’ všetky prichádzajúce 
hlasové hovory na jedno telefónne číslo vždy, keď váš telefón 
nie je dostupný.

Voľba má dva stavy: Zapnutä alebo Vypnutä.

Ak nastavíte voľbu na Zapnutä, budete požiadaní o zadanie 
čísla, na ktoré majú byt’ hovory presmerované.

ANastavenie voľby Presmerovanie, keď nie ste dostupní na 
Zapnuté bude mat’ rovnaký účinok ako nastavenie 
všetkých volieb Podmieneného presmerovania na 
Zapnuté.

AKeď je voľba nastavená na Zapnutä, má funkcia 
Presmerovanie, keď nie ste dostupní prednost’ pred 
nastavením Podmieneného presmerovania.
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Presmerovanie všetkých hovorov
Táto voľba umožňuje nepodmienene presmerovat’ všetky 
prichádzajúce hovory na jedno telefónne číslo.

Voľba má dva stavy: Zapnutä alebo Vypnutä.

Ak nastavíte voľbu na Zapnutä, budete požiadaní o vloženie 
čísla, na ktoré majú byt’ hovory presmerované.

AAk nastavíte túto voľbu na Zapnutä, všetky hovory budú 
automaticky presmerované.

Podmienené presmerovanie
Tieto voľby vám umožnia presmerovat’ hlasové hovory na 
rôzne telefónne čísla v závislosti od aktuálneho stavu telefónu.

Všetky ďalej opisované voľby pracujú rovnakým spôsobom.

Každá voľba má dva stavy: Zapnutä alebo Vypnutä.

Ak voľbu nastavíte na Zapnutä, budete požiadaní o vloženie 
čísla, na ktoré majú byt’ hovory presmerované.

ANastavenie podmieneného presmerovania sa bude 
ignorovat’, keď sú voľby Presmerovanie všetkých 
hlasových hovorov alebo Presmerovanie, keď nie ste 
dostupní nastavené na Zapnutä.

Ak ste obsadenð

Po označení tejto voľby budú všetky prichádzajúce hovory 
presmerované v tom prípade, ak práve telefonujete.
Ak nie ste dostupnð

Po označení tejto voľby budú všetky prichádzajúce hovory 
presmerované v prípade, že váš telefón nie je v sieti 
zastihnuteľný.

Ak nepreberàte hovor

Po označení tejto voľby budú všetky prichádzajúce hovory 
presmerované v tom prípade, že na hovor neodpovedáte.

Presmerovanie faxových prenosov
Táto služba umožňuje presmerovanie všetkých faxových 
prenosov na jedno telefónne číslo.

Voľba má dve nastavenia: Zapnutä alebo Vypnutä.

Ak voľbu nastavíte na Zapnutä, budete požiadaní o vloženie 
čísla, na ktoré majú byt’ prenosy presmerované.

Presmerovanie dátových prenosov
Táto služba umožňuje presmerovanie všetkých dátových 
prenosov na jedno telefónne číslo.

Voľba má dve nastavenia: Zapnutä alebo Vypnutä.

Ak voľbu nastavíte na Zapnutä, budete požiadaní o vloženie 
čísla, na ktoré majú byt’ prenosy presmerované.

Zrušenie presmerovania
Táto voľba umožňuje zrušit’ všetky presmerovania 
prichádzajúcich hovorov.

!Táto voľba nastaví stav všetkých presmerovaní na 
Vypnutä a vymaže všetky čísla presmerovania.
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Hovory a faxové prenosy
Toto je služba siete umožňujúca hovorit’ a potom poslat’ alebo 
prijat’ faxový prenos v jedinom hovore.

AVáš telefón podporuje prenosové rýchlosti údajov a faxov 
do 9600 bit/s.

Skôr ako uskutočníte hovor a faxový prenos, presvedčte sa, že:

• Váš telefón je pripravený na faxovanie (vypli ste ho, pripojili k 
faxu pomocou doplnkového príslušenstva pre faxové a 
dátové prenosy a potom opät’ zapli). Pripojenie telefónu k 
faxu počas trvania hovoru nie je možné.

• Voľba Hovory a faxové prenosy je nastavená na Zapnutä.
Hovor a faxový prenos sa automaticky prepne na faxový 
prenos, keď začnete posielat’ fax. Počas prenosu faxu sa 
zobrazuje hlásenie Prebieha faxovð prenos. Hovor sa 
automaticky ukončí po dokončení prenosu. Prepnutie spät’ do 
hlasového režimu v tom istom hovore nie je možné.

APočas hovoru a faxového prenosu budú služby pre 
prichádzajúce hovory ako Čakajúce hovory a Pridržanie 
hovoru v poradí dočasne pozastavené.

Ak prijímate hovor a faxový prenos, keď:

• váš telefón nie je pripravený na faxový prenos - môžete iba 
hovorit’.

• váš telefón je pripravený na faxový prenos, ale režim Hovor a 
faxový prenos je vypnutý - volanie bude automaticky 
presmerované na faxový prenos (nemôžete hovorit’).

Zapnuté
Zapína režim Hlasový hovor a faxový prenos pre nasledujúci 
a pre všetky ďalšie hovory.

Vypnuté
Vypína režim Hlasový hovor a faxový prenos pre nasledujúci 
a pre všetky ďalšie hovory.

Pridržanie hovoru v poradí a čakajúci hovor
Tieto funkcie umožňujú dočasne pridržat’ prebiehajúci hovor a 
buď prijat’ prichádzajúci hovor alebo uskutočnit’ ďalší hovor.
Ak je voľba Signalizácia čakajúceho hovoru Zapnutä, budete 
o čakajúcom hovore informovaní zvukovým signálom a 
správou Âakajïci hovor - Odpovedaî? Čakajúci hovor 
môžete prijat’ stlačením O alebo použit’ [ alebo ] na 
nalistovanie alternatívnej možnosti a stlačit’ O.
AAk máte predplatenú funkciu Identifikácia linky 

volajúceho, namiesto správy čakajúci hovor sa zobrazí 
čislo alebo meno volajúceho.

Blokovanie hovorov
Blokovanie hovorov je služba siete GSM umožňujúca 
selektívne zablokovat’ odchádzajúce a prichádzajúce hovory.
Po zmene tejto voľby môžete byt’ požiadaní o zadanie 
blokovacieho hesla. Po potvrdení nasleduje krátke 
oneskorenie, pretože telefón zabezpečuje nové nastavenie 
v sieti. Keď sa zmena nastaví v sieti, na displeji sa zobrazí 
potvrdzujúce hlásenie.
Pôvodné heslo vám pridelí prevádzkovateľ rádiotelefónnej 
siete pri objednávaní tejto služby.
ATáto služba môže byt’ ovplyvnená nastavením 

Presmerovania hovorov alebo Pevnej voľby.
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Použitie menu Krátke správy

* Funkcia závislá od siete a predplatného.

Krátke textové správy SMS
Ide o krátke textové správy adresované priamo vášmu 
telefónnemu číslu.
Ak telefón prijme krátku správu:
1 Vydá tri krátke výstražné tóny (v závislosti od nastavenia 

voľby Typ vyzváňacieho tónu).
2 Zobrazí znak krátkej správy o.
3 Ak je v pamäti miesto, krátka správa sa uloží na neskoršie 

prečítanie. Ak nemáte dostatok miesta, bude znak o 
blikat’. Pred uložením krátkej správy musíte zrušit’ jednu 
alebo viac krátkych správ.

Prevádzkovateľ rádiotelefónnej siete bude vysielat’ krátku 
správu iba počas obmedzeného času. Ak neuvoľníte miesto v 
pamäti pred uplynutím tohto času, nebudete ju môct’ prijat’ ani 
prečítat’.

Správy vysielané operátorom
V tomto prípade ide o všeobecné správy rozosielané skupine 
telefónov, ktoré je možné prijímat’, iba ak je telefón v 
pohotovostnom režime.
Tieto krátke správy sú vysielané na spoločných číslovaných 
informačných kanáloch určených na rozosielanie informácií 
rôzneho druhu.
Zoznam kanálov a typ informácií, ktoré prinášajú, vám 
poskytne prevádzkovateľ siete.
Po zobrazení celej krátkej správy na displeji sa bude 
zobrazovat’ začiatok krátkej správy, až kým túto krátku správu 
nezrušíte alebo kým nepríde nová krátka správa.
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Ako čítat’ krátke správy SMS
Na prezeranie krátkych správ zo zoznamov prijatých alebo 
odchádzajúcich krátkych správ slúžia tlačidlá [ alebo ].
Určitú správu zobrazíte zadaním čísla krátkej správy. Napr. 
piatu krátku správu zobrazíte stlačením 5. Ak táto krátka 
správa neexistuje, zobrazí sa hlásenie Nespràvne â. kràt. 
spràvy.
Alternatívnou možnost’ou je zobrazenie nasledujúcej krátkej 
správy stlačením O a výberom voľby Prejsî na ãalíiu 
spr.

Vytvorenie a úprava krátkych správ SMS
Na vytváranie a úpravy textových krátkych správ slúži Editor 
krátkych správ. Pri vyvolaní režimu úpravy sa zobrazí 
naposledy upravovaná krátka správa. Stlačením a podržaním 
tlačidla C môžete túto krátku správu vymazat’ a začat’ písat’ 
novú krátku správu alebo upravit’ zobrazenú krátku správu.
Po skončení úpravy krátkej správy stlačte O. Budú vám 
ponúknuté tieto voľby:

Odoslaî kràt. spràvu - Po označení tejto voľby budete 
vyzvaní zadat’ telefónne číslo; zadajte toto číslo a potom 
stlačením O krátku správu odošlite.

Uloñiî kràt. spràvu - Označením tejto voľby uložíte 
upravenú krátku správu do zoznamu odchádzajúcich 
krátkych správ.

AAk si krátku správu po úprave neuložíte do pamäte, po 
výbere inej krátkej správy na upravovanie stratíte všetky 
neuložené zmeny.

Volanie odkazovej služby
Táto funkcia uskutoční hovor na aktuálne číslo odkazovej 
služby.
Číslo odkazovej služby zadáte pomocou voľby Číslo 
odkazovej služby v menu Nastavenie krátkych správ.

Prijaté krátke správy SMS
Táto voľba slúži na prezeranie a správu krátkych správ SMS 
odoslaných na vaše telefónne číslo. Po výbere tejto voľby sa 
zobrazí hlásenie indikujúce celkový počet krátkych správ a 
počet nových krátkych správ.
Počas čítania ktorejkoľvek krátkej správy stlačenie O 
aktivuje submenu Prejst’ na ďalšiu správu, Vymazat’ krátku 
správu, Volat’ spät’ a Upravovat’ krátku správu.

Odchádzajúce krátke správy
Táto voľba sa používa na prezeranie a spravovanie 
odchádzajúcich krátkych správ. Tieto krátke správy budú 
uložené na karte SIM. Po výbere tejto voľby sa zobrazí celkový 
počet krátkych správ, nasledovaný prvou krátkou správou v 
zozname.
AOdchádzajúcu krátku správu nie je možné odoslat’, ak nie 

je nastavené číslo strediska služby krátkych správ. Pozri 
Nastavenie krátkych správ.

Počas čítania ktorejkoľvek krátkej správy sa stlačením O 
aktivuje submenu Prejst’ na ďalšiu správu, Odoslat’ krátku 
správu, Upravovat’ krátku správu a Vymazat’ krátku správu.
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Editor krátkych správ
Editor krátkych správ slúži na upravovanie aktuálnej vybranej 
krátkej správy a buď na následné odoslanie upravenej krátkej 
správy alebo na jej uloženie do zoznamu odchádzajúcich 
krátkych správ.

Rozosielanie správ operátorom
Ak chcete informáciu o rôznych kanáloch a o tom, aké 
informácie poskytujú, kontaktujte svojho prevádzkovateľa 
rádiotelefónnej siete.
Krátku správu postupne sa zobrazujúcu na displeji môžete 
zastavit’ a znovu spustit’ stlačením *. Stlačením # 
spustíte zobrazenie krátkej správy znovu od začiatku.
AAk je nutné používat’ tlačidlá * alebo # na ich 

normálny účel počas prijímania správy vysielanej 
operátorom, musíte správu najprv odstránit’.

Nastavenie krátkych správ
Číslo odkazovej služby

Táto funkcia sa používa na zadanie telefónneho čísla, ktoré 
bude používat’ funkcia Volanie odkazovej služby.
Ak nechcete okamžitý prístup k odkazom, možno túto službu 
naprogramovat’ tak, aby volala akékoľvek iné číslo.

Číslo služobného strediska SMS
Ešte pred odoslaním akejkoľvek krátkej správy musíte použit’ 
túto voľbu na zadanie čísla strediska služobného strediska 
krátkych správ. Toto číslo vám poskytne prevádzkovateľ 
rádiotelefónnej siete.
Túto službu môže naprogramovat’ a zablokovat’ 
prevádzkovateľ rádiotelefónnej siete. V takomto prípade sa 
táto voľba na displeji neobjaví.

Čas uchovania
Táto voľba slúži na určenie maximálneho počtu hodín pred 
zrušením vašich nedoručených krátkych správ v stredisku 
služieb krátkych správ.

Typ odchádzajúcej krátkej správy
Táto voľba je závislá od konkrétnej siete a slúži na určenie 
formátu vašich odchádzajúcich krátkych správ. Máte na výber 
spomedzi týchto typov krátkych správ: Text (vopred 
nastavený), Fax, X400, Paging, E-mail, ERMES alebo Hlas.
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Menu Nastavenie telefónu
Voľba telefónnej linky

Táto funkcia vám umožní prepínanie medzi linkou 1 a 
linkou 2.

Hlasitost’ vyzváňania
Voľba sa používa na nastavenie hlasitosti vyzváňacieho tónu.

Vyzváňanie zapnuté/vypnuté
Voľba slúži na nastavenie spôsobu signalizácie 
prichádzajúceho hovoru: vyzváňacím tónom alebo hlásením 
na displeji.

Zadat’ tón vyzváňania
Voľba slúži na nastavenie tónu, ktorým telefón zvoní pri prijatí 
prichádzajúceho hovoru.

Zadat’ tón vyzváňania 2
Táto voľba nastavuje tón, ktorým telefón zvoní pri prijatí 
prichádzajúceho hovoru na linke 2.

Blokovanie telefónu
Voľba sa používa na nastavenie a zmenu blokovacieho kódu.
Blokovací kód je štvormiestne číslo, ktoré je výrobcom 
nastavené na hodnotu 1234. Dá sa však kedykoľvek zmenit’ 
voľbou Zmenit’ blokovací kód.

Vyberte Automatickä blokovanie a telefón sa zablokuje 
zakaždým, keď ho zapnete.
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Žiadat’ kód PIN karty SIM
Voľba sa používa na nastavenie a zmenu kódu PIN.

!Ak trikrát po sebe nesprávne zadáte kód PIN, karta SIM sa 
automaticky zablokuje a na displeji sa objaví hlásenie 
Zablokovanà karta.

Odblokovanie telefónu
Ak sa objaví na displeji Zablokovanà karta, musíte pred 
použitím telefónu zadat’ odblokovací kód bezpečnostný kód, a 
nižšie uvádzanú postupnost’ tlačidiel.

AOsemmiestny kód PUK karty sa dodáva spolu s kartou 
SIM.

Na odblokovanie karty SIM musíte stlačit’ nasledujúcu 
sekvenciu tlačidiel:

* * 0 5 *

 

 Kód PUK O Nový kód PIN

 

 O 
Nový kód PIN

 

 O

Nový kód PIN musí obsahovat’ štyri až osem číslic.

!Ak sa táto operácia vykoná nesprávne desat’krát za 
sebou, vaša karta SIM sa natrvalo zablokuje.

Zmenit’ kód PIN2 karty SIM 
Táto voľba slúži na zmenu kódu PIN2 karty SIM.

!Ak sa bezpečnostný kód PIN2 zadá nesprávne trikrát za 
sebou, objaví sa hlásenie Zablokovanà karta.

Odblokovanie vášho telefónu. 
Ak sa objaví Zablokovanà karta, pred tým, ako môžete svoj 
telefón použit’, budete ho musiet’ odblokovat’ a zmenit’ kód.

A8-miestny odblokovací kód vám poskytne s vašou kartou 
SIM prevádzkovateľ mobilnej siete.

Dostupnost’ kódu PIN2 karty SIM závisí od použitej karty SIM.

* * 0 5 2 * Odblokovací kód O Nový 
kód PIN2 O Nový kód PIN2 O

!Ak sa odblokovanie kódu PIN2 vykoná nesprávne 
desat’krát za sebou, váš kód PIN2 sa trvalo zablokuje.

Nový bezpečnostný kód
Voľba slúži na zmenu bezpečnostného kódu nastaveného 
výrobcom na hodnotu 000000. Bezpečnostný kód sa používa 
na kontrolu prístupu k niektorým voľbám v menu.

Rozšírené menu
Voľba slúži na Zapnutie alebo Vypnutie rozšíreného menu.

Voľba jazyka
Táto voľba slúži na zmenu jazyka, v ktorom sa zobrazujú 
hlásenia.
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Zmena uvítania
Zmení zobrazené hlásenie, keď svoj telefón zapnete. Nemusí 
byt’ k dispozícii, ak ho predprogramoval prevádzkovateľ vašej 
siete.

Úsporný režim
Voľba úsporného režimu batérie. Funkcia známa aj pod 
názvom DTX (Prerušované vysielanie) umožňuje, aby v čase, 
ked’ nehovoríte, telefón pracoval v úspornom režime.

Voľba tónov klávesnice
Umožňuje vám zmenit’ alebo vypnút’ akustické tóny stlačením 
tlačidla.

Nastavený režim
Aktuálne nastavenie

Táto voľba sa používa na zobrazenie aktuálneho nastavenia 
volieb v menu.

Čiastočné vynulovanie
!Použitie tejto voľby si vyžaduje opatrnost’.
Voľba sa používa na obnovenie pôvodného nastavenia 
určitých volieb.

Po označení voľby budete požiadaní o zadanie 
bezpečnostného kódu. Táto voliteľná možnost’ vykoná 
nasledovné: 

• Zruší sa nastavenie volieb: Automatická odpoveď, 
Akustická indikácia, Zobrazovat’ počas hovoru, Úsporný 
režim (DTX), Automaticky bez zdvihnutia mikrotelefónu, 
Automatické blokovanie, Vysielanie správ operátorom.

• Obnoví sa východiskové nastavenie voľby jazyka.

• Obnoví sa nastavenie volieb Tóny tlačidiel na Normálne, 
Typ vyzváňacieho tónu na Štandardný, Hlasitost’ na 
hodnotu Stred a Opakovanie frekvencie registrácie na 
Stred.

• Nastaví sa doba platnosti krátkych správ 24 hodín a Typ 
krátkej správy na Text.

Úplné vynulovanie
!Použitie tejto voľby vyžaduje maximálnu opatrnost’.
Voľba sa používa na obnovenie pôvodného nastavenia 
určitých volieb telefónu.

Budete požiadaní o zadanie bezpečnostného kódu. Táto 
voliteľná možnost’ vykoná rovnaké operácie ako Čiastočné 
vynulovanie plus nasledovné:

• Vymaže sa zoznam posledných volaných čísel a 
posledných prijatých hovorov.

• Vymažú sa všetky krátke správy SMS.

• Vynulujú sa vynulovateľné časové merače hovorov.

Úplné vynulovanie nevynuluje:

• Zoznam pevných volieb

• Zoznam Moje čísla

• Počítadlá nákladov hovorov

• Zoznam prijatých a odchádzajúcich krátkych správ.
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Použitie menu Výber siete

Aby telefón mohol vysielat’ a prijímat’ hovory, musí byt’ 
pripojený do siete GSM 900.

Všetky siete
Po označení voľby budú prehľadané všetky siete 
dosiahnuteľné na danom mieste. Po skončenom prehľadávaní 
môžete stlačením tlačidla [ alebo ] prezerat’ zoznam 
sietí.

Ak sa zobrazí siet’, v ktorej sa chcete zaregistrovat’ alebo 
ktorú chcete uložit’ do zoznamu preferovaných sietí, stlačte 
tlačidlo O.

Vyhľadanie siete
Táto voľba určuje, ako často sa telefón bude pokúšat’ 
o registráciu v sieti a akým spôsobom sa registrácia bude 
uskutočňovat’.

!Pri rýchlom a trvalom opakovaní sa výrazne zvýši odber 
energie z batérie.

Preferované siete
Pridat’ siet’ do zoznamu

Voľba umožňuje pridat’ siete do zoznamu preferovaných sietí. 

Zoznam sietí
Táto voľba sa používa na zobrazenie sietí, ktoré ste uložili do 
zoznamu preferovaných sietí. Stlačením tlačidla O okrem 
toho označíte aktuálnu zobrazenú siet’ a vyvoláte submenu na 
jej presun alebo odstránenie.

Hľadat’ novú siet’ 
Po výbere tejto voľby bude uskutočnený pokus o registráciu 
bežným spôsobom v dostupných siet’ach okrem tej, v ktorej 
ste práve prihlásení. V prípade, že sa telefón nedokáže 
zaregistrovat’ v inej sieti, zostáva zaregistrovaný v danej sieti.
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Použitie menu Počítadlá hovorov
Zobrazenie výšky nákladov hovorov

AInformácie o výške nákladov hovorov máte k dispozícii, 
iba ak máte možnost’ využívat’ službu Informácie o sadzbe.

Táto voľba slúži na zobrazenie výšky nákladov hovorov alebo 
výšky zostávajúceho kreditu. Číselné hodnoty sa udávajú 
v tarifných jednotkách alebo priamo v peňažnej mene 
v závislosti od nastavenia voľby Nastaviî druh sadzby.

Zobrazenie trvania hovorov
Táto funkcia vám umožní zobrazit’ trvanie hovorov a vynulovat’ 
počítadlá hovorov.

Akustická indikácia
Telefón je vybavený dvoma programovateľnými počítadlami s 
akustickou indikáciou.

• Počítadlo Nastavený interval pípaním oznámi počas hovoru 
vypršanie vopred nastaveného časového intervalu.

• Počítadlo Opakovaný interval bude pípat’ počas hovoru vo 
vopred nastavených časových intervaloch.

V obidvoch prípadoch začnú počítadlá pípat’ 10 sekúnd pred 
uplynutím nastaveného časového intervalu.

Nastavit’ zobrazovanie
Táto funkcia určuje, či sa bude zobrazovat’ dĺžka trvania 
hovoru alebo výška nákladov hovorov. Ak nemáte možnost’ 
využívat’ službu Informácie o sadzbe, máte k dispozícii iba 
počítadlo dĺžky trvania hovoru.
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Nastavit’ tarify
ATáto voľba je dostupná, iba ak máte možnost’ využívat’ 

službu Informácie o sadzbe.

Táto funkcia slúži na prispôsobenie parametrov služby 
Informácie o sadzbe. Jednotlivé voľby sú prístupné iba po 
zadaní bezpečnostného kódu PIN2.

Súhrnné počítadlo
Táto voľba sa používa na zobrazenie celkovej dĺžky trvania 
všetkých hovorov uskutočnených z vášho telefónu. Toto 
počítadlo sa nedá vynulovat’.
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Použitie menu Nastavenie doplnkov

‡ Tieto voľby sa vzájomne vylučujú. Podrobné informácie 
o možnosti dodávky vám oznámi miestny predajca.

Automatická odpoveď
Táto voľba umožňuje, aby telefón automaticky po dvoch 
zazvoneniach prijal hovor.
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Použitie menu Skrátený prístup

AHore uvedené menu predstavuje pôvodné nastavenie, 
ktoré dostanete s telefónom.

Aj keď sú funkcie telefónu dostupné cez ľahko prístupné 
menu, niektoré najčastejšie používané funkcie sú tiež 
dostupné v menu Skrátený prístup. Každej funkcii v menu je 
pridelené číslo 1 až 9.

Ak chcete použit’ funkcie skráteného prístupu, stlačte tlačidlo 
skráteného prístupu (E) a potom zadajte číslo funkcie alebo 
stlačte [ alebo ], aby ste mohli listovat’ v menu, 
a potom stlačte O.

Vyhľadat’ podľa mena
Na displeji sa objaví výzva Zadajte meno. Zadajte prvé tri 
znaky mena a stlačte O. Na displeji sa zobrazí prvý 
zodpovedajúci záznam telefónneho zoznamu. Číslo zavoláte 
stlačením O.

Pridat’ záznam do SIM
Budete požiadaní o vloženie telefónneho čísla a mena.

AAk máte na displeji zobrazené číslo, toto číslo sa 
automaticky zobrazí aj po zvolení tejto funkcie.

Číslo sa uloží na prvé voľné miesto v pamäti karty SIM. Bližšie 
informácie pozrite v časti Pridanie záznamu.

Odkazová služba
Váš telefón bude volat’ na číslo odkazovej služby.

AAby ste mohli používat’ tieto funkcie, musíte zadat’ číslo 
odkazovej služby.

Bližšie informácie pozri v časti Odkazová služba.
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Batérie
Zobrazí sa stĺpcový graf indikujúci približnú úroveň nabitia 
batérie. Čím viac stĺpcov sa zobrazuje, tým väčšia je kapacita 
batérie.

Bližšie informácie pozri v odseku Indikátor kapacity batérie.

Ihneď zablokovat’
Okamžite zablokuje telefón. Pokiaľ nezadáte odblokovací kód, 
nebudete môct’ svoj telefón používat’. Ďalšie informácie sú 
uvedené v časti Blokovanie telefónu.

Stíšenie telefónu zapnút’ alebo vypnút’ 
Táto voľba vám umožní viest’ rozhovor bez toho, aby vás druhý 
účastník mohol počut’.

Prečítat’ správy?
Zobrazí sa najnovšia správa; môžete ju prečítat’, vymazat’ alebo 
upravovat’ ako obyčajne. Bližšie informácie pozri v časti Prijaté 
správy.

Vyzváňanie
Táto voľba vám umožní vypnút’ vyzváňanie telefónu.

Presmerovanie
Táto voľba vám umožní presmerovat’ všetky typy hovorov na 
alternatívne číslo.

Ďalšie informácie pozri Presmerovanie hovorov.
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Schválené príslušenstvo
Ďalej uvádzané príslušenstvo bolo vyvinuté pre prácu s vaším 
telefónom a balí sa samostatne. Bude dodávané aj ďalšie 
príslušenstvo. Bližšie informácie vám poskytne 
prevádzkovateľ rádiotelefónnej siete alebo predajca telefónov.

Štandardná cestovná nabíjačka pre Veľkú Britániu
Štandardná cestovná nabíjačka pre Európu
Kožené vrecko - čierne
Adaptér na zapaľovač cigariet v automobile/Náhlavná 

súprava s púzdrom
Karty PC
CELLect™ 1+
CELLect™ 3

Batérie

.

Typ Kapacita
Hlavné batérie NiMh 600 mAh
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Čo robit’, ak...
Telefón sa nedá zapnút’ Skontrolujte batériu. Je nabitá, správne zasunutá a sú kontakty čisté a suché? Pozri čast’ Dôležité informácie 

o nabíjaní.

Volanie nie je možné Skontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Ak je signál slabý, vyjdite na otvorené priestranstvo alebo 
ak ste vnútri budovy, prejdite bližšie k oknu.

Skontrolujte nastavenie volieb Výber siete. Skúste Režim manuálneho vyhľadávania siete alebo inú siet’. 
Pozri Vyhľadanie siete.

Skontrolujte mapku pokrytia signálom vášho prevádzkovateľa rádiotelefónnej siete.

Zobrazuje sa hlásenie Obmedzenä? Skontrolujte nastavenie volieb Blokovanie hovorov a Pevná voľba.

Nebol dosiahnutý limit nákladov hovorov? S použitím PIN2 kódu opätovne nastavte limit alebo sa spojte 
s prevádzkovateľom mobilnej siete. Pozri Nastavit’ celkový limit nákladov hovorov.

Nebola vložená nová SIM karta? Skontrolujte, či neboli zavedené nové obmedzenia.

Nemôžete prijímat’ hovory Skontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Ak je signál slabý, vyjdite na otvorené priestranstvo alebo 
ak ste vnútri budovy, prejdite bližšie k oknu.

Skontrolujte nastavenie volieb Presmerovanie hovorov a Blokovanie hovorov.

Skontrolujte nastavenie voľby Typ vyzváňacieho tónu alebo Vibračné vyzváňanie. Ak sú obe vypnuté, telefón 
nevydáva žiaden zvukový či vibračný signál. Pozri Vyzváňat’ alebo vibrovat’ a Vyzváňanie zapnút’ alebo 
vypnút’.

Odblokovanie telefónu nie je 
možné

Nevložili ste novú kartu SIM? Zadajte nový kód PIN. Pozri Zadanie kódu PIN vašej karty SIM.

Nemáte náhradný telefón? Zadajte blokovací kód nastavený výrobcom - 1234.

Zabudli ste blokovací kód? Blokovací kód zmeníte stlačením [ alebo ] (budete musiet’ zadat’ váš 
bezpečnostný kód).

Váš kód PIN je blokovaný Zadajte kód na odblokovanie PIN dodávaný spoločne s vašou kartou SIM (pozri Odblokovanie telefónu).

Váš kód PIN2 je blokovaný Zadajte kód na odblokovanie PIN2 dodávaný spoločne s vašou kartou SIM (pozrite Zmenit’ kód PIN2 karty 
SIM).

 Karta SIM je nefunkčná Je karta vložená správnym smerom? Pozri Vloženie SIM karty.

Nie je pozlátený čip viditeľne poškodený alebo poškriabaný? Vrát’te kartu prevádzkovateľovi mobilnej siete.

Skontrolujte kontakty na karte SIM a v telefóne. V prípade znečistenia použite na čistenie antistatickú 
handričku.
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Batéria sa nenabíja Skontrolujte nabíjačku. Je správne pripojená? Sú jej kontakty čisté a suché? Pozrite čast’ Batéria.

Skontrolujte kontakty batérie. Sú čisté a suché?

Skontrolujte teplotu batérie. Ak je horúca, nechajte ju pred dobíjaním vychladnút’.

Nie je batéria stará? Po niekoľkých rokoch prevádzky sa kapacita batérie znižuje. Vymeňte batériu za novú.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako 
obyčajne

Nenachádzate sa v oblasti s premenlivým pokrytím signálom? Zvyšuje sa tým prúdový odber z batérie.

Nemáte úplne novú batériu? Nová batéria si vyžaduje dva až tri nabíjacie a vybíjacie cykly, aby dosiahla 
normálnu kapacitu. Pozri Nabíjanie novej batérie.

Nemáte príliš starú batériu? Po niekoľkých rokoch používania sa kapacita batérie zníži. Vymeňte batériu.

Nemáte nedostatočne vybitú batériu? Batériu treba nechat’ úplne vybit’ (až kým sa telefón sám nevypne) 
a potom ju nechat’ nabíjat’ cez noc.

Skontrolujte, či voľba Opakovanie registrácie v menu Vyhľadanie siete nebola nastavená na Rðchle alebo 
Trvalä vyhçadàvanie. Pozri Vyhľadanie siete.

Skontrolujte, či nebola funkcia Úsporný režim batérie nastavená na Vypnutä.

Nepoužíva sa telefón v prostredí s extrémnymi teplotami? Pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách sa 
kapacita batérie výrazne znižuje..

Zrušenie presmerovania hovorov 
alebo blokovania hovorov nie je 
možné

Skúste znovu, keď sa vrátite do oblasti pokrytej signálom siete.

Bliká symbol o Nemáte dostatok miesta v pamäti na uloženie ďalšej priamej krátkej textovej správy SMS. Pomocou menu 
Krátke správy odstráňte jednu, resp. niekoľko krátkych správ z pamäte.

Nemôžete uskutočnit’ 
medzinárodné volanie

Niektorí z poskytovateľov služieb siete automaticky blokujú možnost’ uskutočnenia medzinárodných volaní. 
Spojte sa s poskytovateľom služieb siete.

Zadali ste správne kódy? Podržte stlačené tlačidlo 0, až kým sa nezobrazí kód medzinárodnej predvoľby 
(+). Potom zadajte príslušný kód štátu a číslo telefónu.
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