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ČESKY

KF310

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tento dokument představuje uživatelskou příručku
k videomobilu LG KF310 3G. Společnost LG Electronics
si vyhrazuje veškerá práva k tomuto dokumentu.
Kopírování, změny a šíření tohoto dokumentu bez
souhlasu společnosti LG Electronics je zakázáno.

Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená
to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného
komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto
účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit
možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve
sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
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Pro vaši bezpečnost
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny.
Jejich nedodržení může být
nebezpečné nebo nezákonné.

VAROVÁNÍ!
• V letadle musí být mobilní
telefon vždy vypnutý.
• Při řízení nedržte telefon v ruce.
• Mobilní telefon nepoužívejte v blízkosti
čerpacích stanic, skladů paliv, chemických
výrobních zařízení nebo v prostorech
s nebezpečím výbuchu.
• V zájmu vlastní bezpečnosti používejte
POUZE určené ORIGINÁLNÍ baterie
a nabíječky.
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se ho
mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu
elektrickým proudem nebo k vážnému
poškození telefonu.
• Telefon uchovávejte na bezpečném místě
mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, při jejichž uvolnění hrozí riziko
spolknutí.

UPOZORNĚNÍ!
• Na všech místech, kde to vyžadují speciální
předpisy, telefon vypněte. Nepoužívejte ho
například v nemocnicích, protože to může
ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
• V některých mobilních sítích nemusejí být
tísňová volání dostupná. Proto byste se u
tísňových volání neměli spoléhat pouze na
svůj mobilní telefon.
• Používejte pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství,
předejdete tak poškození svého telefonu.
• Všechny rádiové vysílače představují riziko
rušení s elektronikou v bezprostřední
blízkosti. Menší rušení může ovlivnit
televizory, rádia, počítače atd.
• Baterie likvidujte v souladu s platnými
právními předpisy.
• Telefon ani baterii nerozebírejte.

Pro vaši bezpečnost
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny.
Jejich nedodržení může být nebezpečné
nebo protiprávní.

Vystavení
vysokofrekvenční energii
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Návod pro bezpečné a efektivní použití

Toto zařízení splňuje mezinárodní směrnice
pro vystavení osob rádiovým vlnám
Vaše mobilní zařízení je vysokofrekvenčním
vysílačem a přijímačem zároveň.
Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby
nepřesahovalo omezení kladená na
vystavení osob rádiovým vlnám (RF)
doporučená mezinárodními směrnicemi
(ICNIRP). Tato omezení jsou součástí
komplexních směrnic a stanovují povolené
hladiny vyzařování vysokofrekvenční
energie pro širokou veřejnost.
Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými
vědeckými organizacemi na základě
pravidelného a důkladného vyhodnocování
vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění
bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk
a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování
mobilních zařízení používá měrnou
jednotku označovanou jako Specifická míra
pohlcení (Specific Absorption Rate), neboli
SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních
směrnicích je 2.0 W/kg*. Testy SAR jsou
prováděny pomocí standardizovaných
metod tak, že zařízení vysílá se svým
nejvyšším ověřeným výkonem ve všech
používaných frekvenčních pásmech.
Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro
nejvyšší certifikovaný vysílací výkon,
skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při
běžném provozu může být výrazně nižší,
než je maximální hodnota. Důvodem je to,
že zařízení je navrženo tak, aby pracovalo
na několika úrovních výkonu a používalo
pouze takový výkon, jaký je potřeba
k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže
se nacházíte k základní stanici, tím nižší je
výstupní výkon zařízení.
Dříve, než je model telefonu v prodeji,
musí být předloženo prohlášení o shodě
s evropským nařízením R&TTE. Toto
nařízení obsahuje základní požadavky na
ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a
dalších osob.
Nejvyšší hodnota SAR naměřená pro
toto zařízení při testování u ucha je
0.562 W/kg.
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Pokyny pro bezpečné a efektivní
použití

Pokyny pro bezpečné a efektivní použití

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic
týkajících se vyzařování RF energie tehdy,
jestliže je používáno v normální provozní
poloze u ucha nebo když se nachází
alespoň 1.5 cm od těla. Pokud je zařízení
umístěno v obalu, na sponě na opasek
nebo v držáku na těle, nesmí takový
doplněk obsahovat kovové součásti a měl
by být umístěn alespoň 1.5 cm od těla. Pro
přenášení datových souborů nebo zpráv
toto zařízení vyžaduje kvalitní připojení
k síti.
V některých případech může být přenos
datových souborů nebo zpráv pozdržen
až do navázaní takového připojení.
Zajistěte, aby výše uvedené hodnoty
vzdálenosti zařízení od těla dodrženy až do
doby, kdy bude přenos dokončen. Nejvyšší
hodnota SAR naměřená pro toto zařízení
při testování u těla je 1.31 W/kg.
* Limitem SAR pro mobilní zařízení
používaná veřejností jsou 2.0 watty/
kilogram (W/ kg) v průměru na deset
gramů tkáně. Směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, zajišťující
dodatečnou ochranu veřejnosti
a eliminující případné odchylky při
měření. Hodnoty SAR se mohou lišit
podle státních požadavků na měření a
podle síťového pásma.
Informace o SAR v jiných regionech
naleznete v části s informacemi
o produktech na stránkách www.
lgmobile.com.

Péče o výrobek a jeho
údržba
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství, které jsou schváleny pro použití
s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití
jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení
platnosti schválení nebo záruky vztahující se
na telefon a mohlo by být nebezpečné.
v Tento přístroj nerozebírejte.

V případě nutnosti opravy jej odneste
kvalifikovanému servisnímu technikovi.

v Udržujte mimo dosah elektrických

zařízení, jakými jsou například televizory,
rádia a osobní počítače.
v Přístroj byste měli udržovat mimo
dosah zdrojů tepla, jakými jsou radiátory
nebo vařiče.
v Přístroj zabezpečte před pádem.
v Nevystavujte jej mechanickým vibracím
nebo otřesům.
v Na všech místech, kde to vyžadují
speciální předpisy, telefon vypněte.
Nepoužívejte jej například
v nemocnicích, protože může působit na
citlivé lékařské přístroje.
v Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se
ho mokrýma rukama. Mohlo by dojít
k zásahu elektrickým proudem
a vážnému poškození telefonu.
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v Telefon nenabíjejte v blízkosti hořlavého

Efektivní používání
telefonu
Elektronická a lékařská zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být
rušeny, což může ovlivnit výkon.

F310_Voda Czech_1.1_0611_���.in9 9

v Mobilní telefon nikdy nepoužívejte bez

povolení v blízkosti lékařských zařízení.
Poraďte se svým lékařem, zda používání
mobilního telefonu nemůže narušovat
činnost vašeho lékařského zařízení.
v Mobilními telefony mohou být rušena
některá naslouchátka.
v Menší rušení může ovlivnit televizory,
rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů doporučují
dodržovat minimální vzdálenost
15 cm mezi mobilním telefonem a
kardiostimulátorem, aby nedošlo
k možnému narušení jeho činnosti.
Používejte mobilní telefon na opačné
straně, než je umístěn kardiostimulátor, a
nenoste v náprsní kapse.

Bezpečnost na silnici
Zjistěte si zákony a předpisy týkající se
používání mobilních telefonů v oblasti,
kde řídíte.
v Při řízení nedržte telefon v ruce.
v Věnujte plnou pozornost řízení.
v Používejte sadu handsfree, pokud je
k dispozici.
v Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před
voláním zastavte a zaparkujte.

Pokyny pro bezpečné a efektivní použití

materiálu, protože může dojít k jeho
přehřátí a nebezpečí vzniku požáru.
v K čištění přístroje používejte suchou
tkaninu (nepoužívejte rozpouštědlo, jako
je benzen, ředidlo nebo alkohol).
v Nenabíjejte telefon ležící na
měkkém polstrování.
v Telefon je nutno nabíjet na dobře
větraném místě.
v Nevystavujte jej nadměrnému kouři
nebo prachu.
v Telefon nenoste společně s kreditními
kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických proužcích.
v Displeje se nedotýkejte ostrým
předmětem, jinak může dojít
k poškození telefonu.
v Telefon nevystavujte působení působení
tekutin ani vlhkosti.
v Příslušenství (například sluchátko)
používejte rozvážně. Nedotýkejte se
zbytečně antény.
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Pokyny pro bezpečné a efektivní použití
v Vysokofrekvenční energie může ovlivnit

Pokyny pro bezpečné a efektivní použití

elektronické systémy vozidla, například
autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
v Pokud je vozidlo vybaveno airbagem,
neumisťujte na něj žádné překážky
v podobě nainstalovaného nebo
přenosného bezdrátového zařízení. Může
dojít k selhání airbagu nebo vážnému
zranění z důvodu nesprávné funkce.
v Při poslechu hudby ve venkovních
prostorách zajistěte, aby byla hlasitost
nastavena na rozumnou úroveň a vy si
byli vědomi svého okolí. To je obzvláště
důležité při přecházení ulice.

Chraňte svůj sluch
K poškození vašeho sluchu může dojít při
dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.
Proto doporučujeme telefon nezapínat ani
nevypínat v blízkosti ucha.
Také doporučujeme nastavit hlasitost
hudby a volání na rozumnou úroveň.

Oblast, kde se odstřeluje
Telefon nepoužívejte na místech, kde
probíhají odstřelovací práce. Dodržujte
omezení a postupujte podle nařízení
a pravidel.

Prostředí s nebezpečím
výbuchu
v Telefon nepoužívejte na

čerpacích stanicích.

v Telefon nepoužívejte v blízkosti paliv

nebo chemikálií.

v Ve stejné části automobilu, v níž

je mobilní telefon a příslušenství,
nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé
plyny, kapaliny nebo explozivní materiály.

V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení
způsobovat rušení.
v Před nástupem do letadla mobilní
telefon vypněte.
v Na zemi jej nepoužívejte bez
povolení posádky.

Děti
Telefon uchovávejte na bezpečném místě
mimo dosah dětí. Obsahuje malé součásti,
při jejichž uvolnění hrozí riziko spolknutí.

10
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Nemocnice
Pokud je to v nemocnicích, na klinikách
nebo ve zdravotnických střediscích
vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové
zařízení. Tento požadavek má zamezit
možnému narušení činnosti citlivých
lékařských zařízení.

Tísňová volání

Informace o baterii a péče
v Před nabitím není nutné baterii zcela

vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií
nedochází k paměťovému efektu, který
by mohl snížit výkon baterie.
v Používejte pouze baterie a nabíječky
značky LG.
Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby
maximalizovaly životnost baterie.
v Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
v Dbejte na čistotu kovových
kontaktů baterie.
v Jakmile baterie přestane poskytovat
přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze
před výměnou přibližně stokrát nabít.

F310_Voda Czech_1.1_0611_���.in11 11

dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak
maximální výkon.
v Nabíječku nevystavujte přímému slunci
ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou
vlhkostí, jakým je koupelna.
v Baterii neponechávejte v místech s velmi
vysokou nebo nízkou teplotou. Může se
tak snížit její výkon.
v V případě výměny baterie za nesprávný
typ hrozí nebezpečí výbuchu.
v Při likvidaci použitých baterií postupujte
podle pokynů výrobce.
Pokud je to možné, recyklujte.
Nelikvidujte jako běžný komunální
odpad.
v Pokud potřebujete vyměnit baterii,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní místo společnosti LG Electronics
nebo na nejbližšího prodejce.
v Po úplném nabití telefonu vždy odpojte
nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak
nechtěnému odběru energie.

Pokyny pro bezpečné a efektivní použití

V některých mobilních sítích nemusí být
tísňová volání dostupná. Proto byste se
u tísňových volání neměli spoléhat pouze
na svůj mobilní telefon. Podrobnosti ověřte
u svého operátora.

v Nabijte baterii v případě, že jste ji

11
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Funkce modelu KF310
Části telefonu
Pohled na otevřený telefon
Sluchátko
Navigační tlačítka
v Vpohotovostním
režimu:
lPosílání zpráv
rKalendář
u Profily
d Seznam kontaktů
v Vmenu: Prochází
položky menu.

Funkce modelu KF310

Tlačítko OK
(Potvrdit)
Tlačítko Souběžné
zpracování úloh

Fotoaparát VGA
Displej LCD
vH
 orní část: Ikony zobrazující
sílu signálu, stav baterie
a různé jiné funkce
vS
 podní část: Indikace
kontextových tlačítek

Horká klávesa fotoaparátu
v Přejít na náhled Fotoaparát
Alfanumerická tlačítka
v Vpohotovostním režimu:
Zadejte číslo, které chcete
volat. Přidržte: 0pro
mezinárodní volání.
1Středisko hlasové pošty.
2az9pro rychlou
volbu.
v Vrežimu úpravy: Zadejte
čísla a znaky.

12
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Tlačítko Ukončení hovoru
v Slouží k ukončení hovoru.
v Stisknutím tohoto tlačítka při aktivaci
menu lze přejít zpět do
pohotovostního režimu.
Klávesa pro vymazání
Umožňuje smazat písmeno nebo přejít
zpět do předchozího menu.
Tlačítko Odeslat
v Vytočí telefonní číslo a přijme hovor.
v V pohotovostním režimu: vložit mezeru
zobrazí volané, přijaté a zmeškané
hovory.

Funkce modelu KF310

F310_Voda Czech_1.1_0611_���.in13 13

Levé / Pravé kontextové tlačítko
Provede funkci uvedenou ve spodní
části displeje.
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Funkce modelu KF310
Pohled zprava

Pohled zleva

Úchyt řemínku
Konektor sluchátek,
nabíječky, kabelu

Slot pro paměťovou
kartu microSD
Boční tlačítka

Funkce modelu KF310

14
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Pohled zezadu

Kryt baterie

Vnější objektiv
fotoaparátu
Baterie

F310_Voda Czech_1.1_0611_���.in15 15

Funkce modelu KF310

Patice pro kartu
USIM
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Začínáme
Instalace karty USIM
a baterie
Instalace karty USIM.
Karta USIM obsahuje vaše telefonní číslo,
informace o službách a kontakty a proto
musí být vložena do vašeho přístroje.
Pokud kartu vyjmete, přístroj se stane
nepoužitelným (s výjimkou tísňových
volání). Před vložením nebo vyjmutím karty
USIM odpojte zařízení od nabíječky a od
dalších příslušenství. Kartu USIM zasuňte
do držáku pro kartu USIM. Zkontrolujte,
jestli je karta USIM karta řádně zasunutá
a jestli její zlaté kontakty směřují dolů. Kartu
USIM vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte a
vytáhnete ji opačným směrem.

Vyjímání karty USIM

Poznámka
v Kovové kontakty karty USIM se

mohou snadno poškrábat. Zacházení
s kartou věnujte zvláštní pozornost.
Dodržujte pokyny dodávané ke kartě.

Začínáme

Vkládání karty USIM

16
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Instalace baterie.
Vsuňte baterii směrem nahoru a zatlačte na
ni, dokud nezapadne na své místo.

F310_Voda Czech_1.1_0611_���.in17 17

Začínáme

Vyjmutí baterie.
Vypněte telefon. (Pokud by zůstal zapnutý,
mohlo by dojít ke ztrátě uložených
telefonních čísel a zpráv).
Sejměte kryt baterie a jemně baterii
vyzvedněte u přihrádky.

17
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Začínáme

Nabíjení baterie
Před připojením síťového adaptéru vložte
do telefonu nejprve baterii.

Poznámka
v Používejte pouze

dodávanou nabíječku.

4. Jakmile je nabíjení dokončeno,
pohybující se dílky na ikoně baterie
se zastaví.
5. Před prvním použitím telefonu si ověřte,
zda je baterie plně nabita.

UPOZORNĚNÍ!
1. Nadzvedněte kryt konektor nabíječky na
pravé straně telefonu a odkryjte zásuvku.
2. Zasuňte užší konec síťového adaptéru do
zásuvky tak, jak ukazuje obrázek.
3. Druhý konec síťového adaptéru zapojte
do zásuvky elektrického napětí.

• Nezasunujte konektor silou, může dojít
k poškození telefonu a/nebo síťového
adaptéru.
• Při nabíjení telefonu v zahraničí vždy
používejte správný adaptér vidlice.
• Během nabíjení telefonu nevyjímejte baterii
ani kartu USIM.

VAROVÁNÍ!

Začínáme

• Během bouřky vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky, abyste zabránili zasažení
elektrickým proudem nebo požáru.
• Dbejte na to, aby s baterií nepřišly do styku
předměty s ostrými hranami, jako například
zuby nebo drápy, neboť může dojít ke vzniku
požáru.

1
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Odpojení nabíječky
Odpojte síťový adaptér od telefonu podle
níže uvedeného obrázku.

Používání paměťové
karty microSD

2. Zvedněte plastový kryt, který chrání slot
paměťové karty microSD

3. Do slotu vložte paměťovou kartu. Zlaté
kontakty se musejí dotýkat zadní strany
karty microSD. Kartu nezasunujte příliš
hluboko. Pokud nelze kartu do slotu
lehce zasunout, může být příčinou
špatná orientace karty nebo cizí předmět
ve slotu.

Paměťová karta microSD

F310_Voda Czech_1.3_0812.indd 19

Začínáme

Vkládání paměťové karty microSD
1. Vypněte telefon. Vložení nebo vyjmutí
karty microSD do zapnutého telefonu
může poškodit soubory uložené na
paměťové kartě.

19
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Začínáme
4. Po vložení kartu zatlačte, až se ozve
klapnutí, které signalizuje, že byla
správně vložena.

v Nepoužívejte jiné paměťové karty než

karty typu microSD.

v Je-li karta microSD formátovaná pomocí

FAT32, zformátujte ji opět pomocí FAT16.
Další informace o kartách microSD
naleznete v uživatelské příručce
k paměťové kartě.

Formátování paměťové
karty

Začínáme

5. Uzavřete plastový kryt slotu.
6. Před vyjmutím paměťové karty telefon
vypněte, otevřete kryt slotu a na kartu
microSD zatlačte, aby se odblokovala.
Poté kartu opatrně vytáhněte.
Upozornění:
v Paměťovou kartu microSD nepoužívejte,
pokud je kapacita baterie nízká.
v Jestliže probíhá zápis na kartu, počkejte,
až se zápis dokončí, a teprve potom kartu
vyjměte.
v Díky svému tvaru karta pasuje do
přístroje pouze jedním směrem.
v Kartu neohýbejte, ani ji do slotu
netlačte silou.

Před použitím je nutné paměťovou kartu
formátovat. Po vložení paměťové karty
zvolte položku Menu (tlačítkoO)→
Nastavení → Telefon → Výběr paměti
→ Externí paměť a poté stiskněte levé
kontextové tlačítko L.
Tuto operaci proveďte pokud možno pouze
po prvním vložení paměťové karty. Během
formátování se vytvoří různé složky pro
různé typy dat.

20
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Zapínání
a vypínání telefonu
Zapnutí telefonu
Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena karta
USIM a zda je baterie nabitá. Stiskněte
a přidržte tlačítko e, dokud se telefon
nezapne. Pokud je zapnut požadavek na
vložení kódu PIN, zadejte kód PIN dodaný
společně s kartou USIM.
Po několika sekundách budete
zaregistrováni do sítě.

Vypnutí telefonu
Stiskněte a přidržte tlačítko e, dokud se
telefon nevypne. Vypnutí přístroje může
trvat několik sekund. Během této doby
telefon znovu nezapínejte.

Funkce tísňového volání

F310_Voda Czech_1.1_0611_���.in21 21

Začínáme

I v případě, kdy nemáte pokrytí sítě nebo
v případě, kdy do telefonu není vložena
karta SIM, můžete přesto uskutečňovat
tísňová volání a to stisknutím pravého
kontextového tlačítka nebo volbou čísla
tísňového volání.
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Obecné funkce
Uskutečnění a příjem
hovoru
Uskutečnění hlasového hovoru
1. Zadejte číslo, včetně
kompletního předčíslí.
v Chcete-li číslici smazat, stiskněte
tlačítko c.
Chcete-li smazat všechny číslice,
stiskněte a přidržte tlačítko c.
2. Stisknutím tlačítka s zahájíte hovor.
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka e
nebo zavřením telefonu.

Poznámka
v Stisknutím tlačítka O

můžete v průběhu hovoru
zapnout reproduktor.

Obecné funkce

Uskutečnění hovoru ze záznamů
volání
1. V pohotovostním režimu stiskněte
tlačítko s a zobrazí se čísla posledních
příchozích, odchozích a zmeškaných
hovorů.
2. Požadované číslo vyberte tlačítky
d/u.
3. Stisknutím tlačítka s číslo vytočíte.

Uskutečnění videohovoru
Uskutečnit a přijmout videohovor můžete
pouze tehdy, jestliže se vy a další osoba
nacházíte v oblasti pokrytí 3G. Videohovor
uskutečníte nebo přijmete následujícím
způsobem.
1. Zadejte telefonní číslo klávesnicí nebo
zvolte telefonní číslo ze seznamů
volaných a přijatých hovorů.
v Chcete-li opravit chybu, krátkým
stisknutím tlačítka c smažte poslední
číslici nebo dlouhým stisknutím tlačítka
c smažte všechny číslice.
2. Pokud nechcete používat reproduktor,
zapojte sluchátka.
3.Funkci videohovoru spustíte stisknutím
levého kontextového tlačítka [Menu]
a volbou položky Provést videohovor.
v Před uskutečněním hovoru
videotelefonem se zobrazí se výzva
k ukončení ostatních aplikací.

Poznámka
v Spojení videohovoru může trvat

určitou dobu. Mějte strpení. Doba
spojování závisí také na tom, jak rychle
druhá strana přijme hovor. Když se
navazuje spojení videohovoru, vidíte
vlastní obraz, a jakmile druhá strana
hovor přijme, zobrazí se na obrazovce
její obraz.

22
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4. V případě potřeby změňte
polohu kamery.
5. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka e
nebo zavřením telefonu.

Uskutečnění hlasového hovoru/
videohovoru z Kontaktů
Zavolat někomu, jehož číslo máte uložené
v seznamu Kontakty, je velice snadné.
1. Stisknutím tlačítka d přejdete do
seznamu kontaktů.
2. Přejděte na kontakt, kterému
chcete zavolat.
3. Stisknutím tlačítka s zahájíte hlasový
hovor. Videohovor uskutečníte stisknutím
levé kontextové klávesy a volbou Provést
videohovor.
4. Stisknutím tlačítka e hovor ukončíte.

1. Mezinárodní předvolbu zvolíte stisknutím
a přidržením tlačítka 0. Znakem ‘+’
zvolte mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte kód země, předčíslí
a telefonní číslo.
3. Stiskněte tlačítko s.

Přijmutí hovoru
Při příjmu hovoru telefon zvoní a na displeji
se zobrazí blikající ikona telefonu. Pokud
lze volajícího identifikovat, na displeji se
zobrazí jeho telefonní číslo (nebo jméno,
pokud jej máte uložené v seznamu
Kontakty).
Otevřením telefonu přijměte
příchozí hovor.

Obecné funkce
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Mezinárodní volání
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Obecné funkce
Poznámka
v Příchozí hovor můžete odmítnout

stisknutím tlačítka e nebo
dvojnásobným stisknutím pravého
kontextového tlačítka.
v Nastavíte-li Režim přijetí hovoru
na stisknutí tlačítka Odeslat (menu
#.4.0.4), můžete po otevření telefonu
přijmout hovor stisknutím
tlačítka s .
v Pokud je režim pro přijetí hovoru
nastaven na stisknutí libovolné
klávesy, můžete hovor přijmout
stisknutím jakékoliv tlačítka, kromě
tlačítka Ukončení hovoru nebo
pravého kontextového tlačítka R.

Zkratka pro aktivaci
režimu vibrací
Režim Pouze vibrace lze po otevření
telefonu aktivovat stisknutím a podržením
tlačítka
.

Obecné funkce

Intenzita signálu
Intenzitu signálu lze zkontrolovat pomocí
indikátoru signálu na displeji. Intenzita
signálu může kolísat zejména v budovách.
Příjem se může zlepšit přemístěním blíž
k oknu.

Vkládání textu
Pomocí klávesnice telefonu můžete zadávat
alfanumerické znaky. Text musíte zadávat
například při ukládání jmen do Kontaktů,
při psaní zprávy, vytváření uvítací zprávy
nebo plánovaných událostí v kalendáři.

Změna režimu zadávání textu
1. Pokud se nacházíte v poli umožňující
zadávání znaků, v pravém horním
rohu displeje uvidíte indikátor režimu
zadávání textu.
2. Je-li T9 zapnuto, můžete stisknutím
tlačítka
měnit režim na T9Abc,
T9ABC, 123 a T9abc. Je-li T9 vypnuto,
režim se mění na Abc, ABC, 123, abc.

Použití režimu T9
Prediktivní režim vkládání textu T9
umožňuje snadné zadávání slov
s minimálním počtem stisknu tlačítek.
Při stisku každého tlačítka začne telefon
zobrazovat znaky, o nichž předpokládá, že
je píšete (na základě vestavěného slovníku).
Při přidání nového písmene se slovo mění
a tak reaguje na nejpravděpodobnějšího
kandidáta ze slovníku.

24
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Použití režimu ABC
1. Stiskněte tlačítko označené
požadovaným písmenem:
v Jednou pro první písmeno.
v Dvakrát pro druhé písmeno.
v A tak dále.
2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte jednou
tlačítko 0. Chcete-li písmena smazat,
stiskněte tlačítko c.
Další informace týkající se znaků
dostupných prostřednictvím
alfanumerických tlačítek naleznete
v následující tabulce.
Tlačítko

. ,? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _
ABC2ÁÄČ
DEF3ĎÉĚ
GHI4Í
JkL5
MNO6ŇÓÖ
PQRSŘŠ
T UV 8Ť Ú Ů Ü
W XY Z 9Ý Ž
Mezera, 0
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Malá písmena
. ,? ! ‘ “ 1 – ( ) @ / : _
abc2áčä
def3ďéě
ghi4í
jkl5
mno6ňóö
pqrsřš
tuv8ťúůü
wxyz9ýž
Mezera, 0

v Znaky přiřazené jednotlivým klávesám

a pořadí jejich zobrazování závisí na
jazyku nastaveném pomocí možnosti
Způsob vložení. Výše uvedená tabulka
obsahuje znakovou sadu pro češtinu.

Použití režimu 123 (Číslo)
Režim 123 vám umožní zadávat do
zpráv čísla (např. telefonní číslo). Před
ručním přepnutím do odpovídajícího
režimu zadávání textu stiskněte tlačítka
odpovídající požadovaným číslicím.

Používání režimu Symbol
Režim symbolů umožňuje zadávat různé
symboly a speciální znaky. Chcete-li vložit
symbol, vyberte položku Menu → Vložit →
Symboly. Pomocí navigačních a číselných
tlačítek vyberte požadovaný symbol a
stiskněte tlačítko O.

Obecné funkce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Znaky
Velká písmena

Poznámka
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Přehled funkcí menu
Menu můžete na nečinném displeji vyvolat stisknutím tlačítka O. Přejděte na
požadovanou položku a stisknutím tlačítka O vstupte do podmenu.
Z hlavního menu můžete do podmenu přejít také přímým stisknutím odpovídajících
číselných kláves. Hlavní menu se skládá z následujících horních menu a podmenu.

1. Zábava

3. Aplikace

1.1 Hry
1.2 TV

6.1 Obrázky

4. Fotoaparát
4.1 Fotoaparát

2. Vodafone live!

6. Moje soubory

4.2 Videokamera

Přehled funkcí menu

2.1 Vodafone live!

5. Zprávy

2.2 Zadání URL

5.1 Vytvořit novou

2.3 Záložky

5.2 Přijaté

2.4 Čtečka kanálů RSS

5.3 E-mail

2.5 Uložené stránky

5.4 Koncepty

2.6 Historie

5.5 K odeslání

2.7 Nastavení prohlížeče

5.6 Odeslané

6.2 Zvuky
6.3 Video
6.4 Hry
6.5 Aplikace
6.6 Obsah SVG
6.7 Ostatní
6.8 Externí paměť

5.7 Moje složky
5.8 Šablony
5.9 Emotikony
5.0 Nastavení zpráv

26
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*. Videohovor

7. Organizér

8. Kontakty

7.1 Budík

8.1 Přidat nový

7.2 Kalendář

8.2 Seznam kontaktů

7.3 Rychlé menu

8.3 Skupiny

0. Hudba

7.4 Vodafone-Services

8.4 Rychlé volby

0.1 Naposledy přehrané

7.5 Úkoly

8.5 Čísla volaní
asistenční služby

0.3 Hudební obchod

7.6 Poznámky
7.7 Záznam hlasu
7.8 Soukromá poznámka
7.9 Kalkulačka
7.* Stopky

7.# Světový čas
7.13 Nastavení organizéru
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8.6 Vlastní číslo
8.7 Moje vizitka
8.8 Nastavení kontaktu

9. Výpis volání

#. Nastavení
#.1 Profily
#.2 Telefon

9.1 Všechny hovory

#.3 Displej

9.2 Volaná čísla

#.4 Hovory

9.3 Přijaté hovory

#.5 Nastavení zpráv

9.4 Zmeškané hovory

#.6 Nastavení kontaktu
#.7 Připojení
#.8 Java

Přehled funkcí menu

7.0 Převodník jednotek

0.2 Moje hudba
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Zábava [Menu 1]
Hry

Menu 1.1

Menu umožňuje snadno stáhnout nové
hry a hrát hry stávající. Pokud chcete hry
stáhnout, vyberte v tomto menu položku
Stáhnout hry.

TV

Menu 1.2

Volbou tohoto menu lze přejít na položku
TV.

Zábava

28
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Vodafone live! [Menu 2]
Vodafone live!

Menu 2.1

Možnost spuštění webového prohlížeče
a přechodu na Vodafone live!
v Do služby Vodafone live! můžete
přímo vstoupit také stisknutím pravé
kontextové klávesy v režimu nečinnosti.

Zadání URL

Menu 2.2

Možnost manuálního zadání adresy URL
a přechodu na příslušnou webovou
stránku.
v Chcete-li vložit symbol, stiskněte levé
kontextové tlačítko [Menu] a zvolte
možnost 5. Vložte symbol pro zobrazení
tabulky symbolů.
v Chcete-li přepnout režim zadání,
stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu]
a zvolte možnost 6. Režim zadávání.

Záložky

Menu 2.3
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Menu 2.4

Čtečka RSS kanálů slouží k aktualizacím
stránek registrovaných v telefonu.
Tyto soubory čtete ve čtečce RSS,
která shromažďuje novinky ze stránek
registrovaných ve vašem telefonu,
a předává vám je v jednoduché formě.

Uložené stránky

Menu 2.5

Telefon dokáže uložit stránku na displeji
jako offline soubor. Takto lze uložit až
20 stránek.

Historie

Menu 2.6

Můžete zobrazit přehled stránek, které jste
již navštívili.

Nastavení prohlížeče
Menu 2.7
Možnost změny nastavení pro připojení
a zobrazení prohlížeče.

Profily (Menu 2.7.1)
Stisknutím tlačítka O vyberte příslušný
profil. Tak aktivujete profil a spuštění
prohlížeče.

Vodafone live!

Možnost uložení svých oblíbených nebo
často navštěvovaných adres URL nebo
stránek. V menu Záložky lze uskutečnit
operace Vytvořit novou, Přidat, Upravit,
Smazat, Přesunout, Odeslat nebo Označit/
Zrušit označení. Několik přednastavených
adres je již uloženo v podobě záložek
uloženo.

Čtečka kanálů RSS
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Vodafone live!
Nastavení vzhledu (Menu 2.7.2)

Původní nastavení (Menu 2.7.6)

Toto menu umožňuje nastavit výchozí
znakovou sadu prohlížeče, rychlost posuvu,
zobrazení snímku a JavaScript.

Tuto volbu vyberte pro obnovení výchozí
konfigurace prohlížeče.

Cache (Menu 2.7.3)
Zapnutím vyrovnávací paměti (cache)
umožníte ukládání navštívených stránek do
svého telefonu. Jakmile je stránka uložena
ve vyrovnávací paměti, její načítání při
opětovném navštívení se výrazně urychlí.

Cookies (Menu 2.7.4)
Zapnutím souborů cookie umožníte
ukládání souborů cookie poslaných
ze serveru. Pokud tuto funkci vypnete,
nebudou se ve vašem telefonu ukládat
žádné soubory cookie.

Zabezpečení (Menu 2.7.5)
Seznam certifikátů (Menu 2.7.5.1)
V tomto seznamu lze zobrazit certifikáty.

Smazat relaci (Menu 2.7.5.2)
Vodafone live!

Pomocí této volby lze smazat data
zabezpečené relace (WTLS/TLS). Před
vytvořením nové zabezpečené relace by se
měla data relace smazat.

30
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Aplikace [Menu 3]
Po zvolení odkazu v hlavním menu lze
snadno stáhnout další aplikace.
Pamatujte si, že používání služeb online
může být dále zpoplatněno. Pomocí levého
kontextového tlačítka [Menu] lze vytvořit
složku.

Aplikace
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Fotoaparát [Menu 4]
Fotoaparát

Menu 4.1

Tato aplikace umožňuje pořizovat snímky.
Obrázek můžete pořídit v požadované
velikosti a použít jej jako fotografii
u kontaktů, na hlavní obrazovce i pro další
účely. Pořízený snímek můžete odeslat
jako Zprávu, E-mail nebo prostřednictvím
Bluetooth.
1. Stisknutím levého kontextového tlačítka
otevřete menu Možnosti a nastavte
požadované prostředí.
v Mezi položkami možností menu se
pohybujte pomocí tlačítekl / r.
v Pomocí tlačítek u / d vyberte
požadovanou hodnotu a tlačítkem O
potvrďte výběr.

Menu

Popis

Přejít na

Otevře se složka Obrázky
a dostupné obrázky se zobrazí
jako miniatury.
Obrázky lze prohlížet stisknutím
tlačítka O. Vybraný snímek lze
prostřednictvím možností Zprávy,
E-mail nebo Bluetooth také odeslat
jinému účastníkovi.

Velikost

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Tapeta, 176x144, Kontakty

Kvalita

Maximální, Vysoká, Standard

Série
snímků

Jeden, Tři, Šest, Devět (Poznámka:
Dostupnost Série snímků závisí
na velikosti).

Jas

Od –2,0 do 2,0 v intervalech 0,5. Čím
vyšší hodnota, tím je displej jasnější.

Vyvážení
bílé

Možnost úpravy tónu pozadí
fotografie podle počasí.
Automaticky, Denní světlo,
Zataženo, Osvětlit, Interiér

Noční
režim

Zapnutím tohoto režimu zlepšíte
kvalitu snímků pořízených v noci.

Fotoaparát
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Menu

Popis

Záběr

Při pořizování snímku můžete
použít až 10 rámečkových efektů.
(dostupné pouze pro
velikost Tapeta)

Časovač

Spuštění spouště fotoaparátu
můžete zpozdit. Žádné, 3 s, 5 s, 10 s.
Při aktivaci časovače se
zobrazí symbol
.

Efekt

Žádný, Černobílý, Negativ, Sépie

Zvuk

Vyberte požadovaný zvuk závěrky.

Paměť

Vyberte požadovanou paměť, buď
v telefonu, nebo externí.

Zrcátko

Zapnutím této volby můžete
aktivovat efekt Zrcátka.

Přepnout
objektiv

Kameru lze přepnout a aktivovat
buď interní, nebo externí kameru.

Náhled

Vyberte požadovaný způsob
náhledu, buď Celý obrázek, nebo
Celá obrazovka.

Poznámka
v Stisknutím pravého kontextového

tlačítka [Zpět] se vrátíte do režimu
náhledu bez uložení obrázku.

Videokamera

Menu 4.2

Tato aplikace umožňuje natáčet videoklipy.
V tomto menu můžete přehrávat a sledovat
uložený soubor videa. Pořízený videoklip
můžete odeslat jako Zprávu, E-mail nebo
prostřednictvím Bluetooth.
1. Stisknutím levého kontextového tlačítka
otevřete menu Možnosti a nastavte
požadované prostředí.
v Mezi položkami možností menu se
pohybujte pomocí tlačítekl / r.
v Pomocí tlačítek u / d vyberte
požadovanou hodnotu a tlačítkem O
potvrďte výběr.

Fotoaparát
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2. Po dokončení úprav stiskněte pravé
kontextové tlačítko [Zavřít].
3. Fotoaparát zaměřte na fotografovaný
objekt a stiskněte tlačítko O.
4. Stisknutím tlačítka O obrázek uložíte.
Uloží se do složky Obrázky ve složce
Moje soubory.
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Fotoaparát
Menu

Popis

Menu

Popis

Přejít na

Otevře se složka Moje videa a
dostupné videozáznamy se zobrazí
jako miniatury. Videa lze prohlížet
stisknutím tlačítka O. Vybrané
video lze prostřednictvím možnosti
Zprávy, E-mail nebo Bluetooth také
odeslat jinému účastníkovi.

Paměť

Vyberte požadovanou paměť, buď
v telefonu, nebo externí.

Zrcátko

Zapnutím této volby můžete
aktivovat efekt Zrcátka.

Hlas

Zvolte, zda se bude nahrávat
také zvuk.

Velikost

176x144, 128x96

Kvalita

Maximální, Vysoká, Standard

Přepnout
objektiv

Kameru lze přepnout a aktivovat
buď interní nebo externí kameru.

Jas

Od –2,0 do 2,0 v intervalech 0,5. Čím
vyšší hodnota, tím je displej jasnější.

Vyvážení
bílé

Možnost úpravy tónu pozadí
videozáznamu podle počasí.
Automaticky, Denní světlo,
Zataženo, Osvětlit, Interiér

Noční
režim

Zapnutím tohoto režimu zlepšíte
kvalitu videa pořízeného v noci.

Efekt

Žádný, Černobílý, Negativ, Sépie

Trvání

Vyberte požadovanou dobu
nahrávání. MMS, 30 s, 1 min, 2 min,
5 min, 60 min.

2. Po dokončení úprav stiskněte pravé
kontextové tlačítko [Zavřít].
3. Videokameru zaměřte na snímaný
objekt a stisknutím tlačítka O začněte
natáčet. Natáčení zastavíte stisknutím
tlačítka O .
v Natáčení lze přerušit stisknutím levého
kontextového tlačítka [Pozastavit].
4. Videoklip uložíte stisknutím tlačítka O.
Uloží se do složky Videa ve složce Moje
soubory.

Poznámka

Fotoaparát

v Stisknutím pravého kontextového

tlačítka [Zpět] se vrátíte do režimu
náhledu bez uložení videoklipu.
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Zprávy [Menu 5]
Vytvořit novou

Menu 5.1

Zpráva (Menu 5.1.1)
Můžete psát a upravovat zprávu obsahující
kombinaci textu, obrazu, videa a zvuku.
1. Svou zprávu zadejte do pole Zpráva.
Menu v poli Zpráva
vV
 ložit: Můžete provádět
následující akce:
1. Obrázek: Můžete vložit obrázek.
(Existující obrázek/Fotografovat)
2. Video: Můžete vložit videoklip. (Jeden
videoklip na jeden snímek)
3. Zvuk: Můžete vložit zvukový soubor.
(Jeden zvuk na jeden snímek)
4. Symboly: Můžete vložit symboly. Po
zadání příslušných číselných kláves
stiskněte tlačítko O.
5. Šablonu: Můžete vložit textovou
šablonu uloženou v telefonu. Po
výběru šablony stiskněte tlačítko
O. Vybraná šablona se vloží do
okna Zpráva.
6. Emotikon: Při psaní zprávy můžete
vložit emotikon.

Zprávy
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7. Jméno a číslo: Po vyhledání jména
a čísla v telefonním seznamu můžete
vložit záznam.
8. Nový snímek: Volbou této položky
přidáte nový snímek.
9. Předmět: Vyberte, chcete-li
vložit předmět.
0. Další: Vyberte tuto možnost pro
přidání položek Vizitka, Plánovaná
akce, Poznámka, Úkoly a Moje vizitka.
v Uložit do konceptů: Vyberte, chcete-li
uložit zprávu do konceptů.
v Způsob vložení: Vyberte požadovaný
režim slovníku.
v Jazyk písma: Můžete vybrat jazyk pro
psaní zprávy.
v Přidat do slovníku: Můžete přidat
slovo do slovníku.
2. Chcete-li toto menu opustit, stiskněte
pravé kontextové tlačítko [Zpět].
3. Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte
možnost [Odeslat]. Zpráva se
automaticky uloží do složky Odeslané.
Jestliže se zpráva neodešle, zůstane ve
složce K odeslání a je označena statutem
selhání.
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Zprávy
E-mail (Menu 5.1.2)
Chcete-li odesílat a přijímat e-maily,
musíte si založit e-mailový účet. (Založení
e-mailového účtu viz strana 42 - 43).
1. Do polí Komu, Kopie, Skrytá kopie zadejte
e-mailové adresy příjemců. Kontakty lze
vyhledávat po stisknutí tlačítka O.

Poznámka
v Do pole Kopie zadejte referenční

e-mailovou adresu pro předání
e-mailu.
v Do pole Skrytá kopie zadejte skryté
e-mailové adresy pro předání e-mailu
bez uvedení údajů o předání.
v Do polí Příjemce (Komu), Referenční
adresa (Kopie) a Skrytá referenční
adresa (Skrytá kopie) je povoleno
zadat pouze platné e-mailové adresy.
Po zadání e-mailové adresy se ihned
objeví další pole, kam lze zadat další
adresu. Do pole Komu a Kopie a lze
zadat až 20 příjemců, do pole Skrytá
kopie až 10 příjemců.

Zprávy

2. Kurzorem přejděte do pole Předmět
a zadejte předmět zprávy.
3. Obsah zprávy můžete zadat přesunutím
kurzoru do pole Zpráva.
4. Následující funkce použijte pomocí
levého kontextového tlačítka [Menu].
v Vyhledávání vkontaktech: Toto menu
vyberte, pokud chcete vkládat e-mailové
adresy uložené v Kontaktech. (Zobrazuje
se pouze v menu Možnosti, pokud se
kurzor nachází v polích Komu/Kopie/
Skrytá kopie).
v Poslední použité: Můžete použít
poslední e-mailovou adresu, kterou jste
dočasně uložili. (Zobrazuje se pouze
Menu, pokud se kurzor nachází v polích
Komu/Kopie/Skrytá kopie).
v Vložte: Toto menu vyberte pro vkládání
zvláštních znaků, šablon a kontaktů.
Lze připojit také multimediální soubory
(obrázky, videa a zvuky).
v Uložit do konceptů: Toto menu vyberte
pro uložení zprávy do Konceptů.
v Zobrazit přílohu: Zobrazí přiložené
soubory. (Tato položka je dostupná
pouze tehdy, jsou-li připojené soubory).
v Odebrat: Smaže soubor přílohy. (Tato
položka je dostupná pouze tehdy, jsou-li
připojené soubory).
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vZ
 působ vložení: Vyberte požadovaný

režim slovníku.
v J azyk písma: Můžete změnit jazyk písma.
vP
 řidat do slovníku: Můžete přidat nové
slovo do slovníku T9.
vN
 astavit prioritu e-mailu: Můžete
konfigurovat prioritu e-mailu, který se
chystáte odeslat.
5. Když dokončíte psaní e-mailu, odešlete
jej stisknutím tlačítka O.

Hlasová zpráva (Menu 5.1.3)
Můžete odeslat nahranou hlasovou zprávu.
1. Přejděte do menu hlasové zprávy.
2. Záznam hlasové zprávy vytvořte
stisknutím prostředního tlačítka.
3. Nahrávání zastavíte stisknutím
prostředního tlačítka. Chcete-li zprávu
odeslat přímo, stiskněte znovu
prostřední tlačítko.
4. Chcete-li si zprávu prohlédnout nebo
ji uložit do konceptů, stiskněte levé
kontextové tlačítko [Menu].

Menu 5.2

1. Můžete prohlížet přijaté zprávy. Vyberte
zprávu a poté ji zobrazte stisknutím
tlačítka O.
2. Předchozí nebo následující zprávu
můžete prohlížet pomocí tlačítek
l / r.
3. Jestliže si chcete prohlédnout
multimediální zprávu (Oznámení),
vyberte v náhledu oznámení o zprávě
příkaz Načíst. Soubor se poté přenese do
telefonu a po dokončení přenosu jej
lze prohlédnout.

Poznámka
v Není podporováno pro multimediální

zprávy (Oznámení) a WAP zprávy
typu Push.

Zprávy
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Přijaté
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Zprávy
Email

Menu 5.3

1. Vyberte e-mailový účet a poté stisknutím
tlačítka O zobrazte přehled přijatých
e-mailů.
2. Následující funkce můžete použít
v přehledu e-mailů pomocí levého
kontextového tlačítka [Menu].
v Odpovědět: Vytvoří odpověď na
vybraný e-mail.
v Přeposlat: Předá vybrané e-mailové
zprávy ostatním.
v Načíst (pouze POP3): Načte nové
e-mailové zprávy.
v Kopírovat do (pouze IMAP): Zkopíruje
vybraný e-mail.
v Hledat: Vyhledá e-mail.
v Smazat: Smaže e-mail.
v Smazat ze serveru (pouze POP3): Smaže
zprávu nebo e-mail ze serveru.
v Synchronizace zpráv (pouze IMAP):
Synchronizuje email pro načítání pošty
ze serveru.
v Napsat novou: Vytvoří novou zprávu
nebo e-mail.
v Označit/Zrušit označení: Tuto volbu
použijte pro označení/zrušení označení
více položek.

v Nastavit jako přečtené/nepřečtené:

Vybraný e-mail můžete označit jako
přečtený nebo nepřečtený.
v Seřadit podle: E-mail můžete seřadit
podle podmínek.
v Trvale odstranit (pouze IMAP): Smaže
vybraná data e-mailu.
v Informace o zprávě: Krátká informace
o zprávě včetně velikosti, typu, datu, času
a názvu souborů.

Koncepty

Menu 5.4

Zprávy

Možnost prohlížení uložených zpráv.
Vyberte zprávu a poté ji upravte stisknutím
tlačítka O.
Následující funkce můžete zvolit pomocí
levého kontextového tlačítka [Menu].
v Odeslat: Odešle vybranou zprávu.
v Hovor: Můžete uskutečnit hlasové volání
nebo videohovor.
v Smazat: Smaže aktuální zprávu.
v Napsat novou: Můžete napsat novou
zprávu nebo e-mail.
v Označit/Zrušit označení: Můžete vybrat
jednu nebo více zpráv pro hromadné
vymazání.
v Filtr: Zobrazí zprávy podle
požadovaného typu zprávy.
v Informace o zprávě: V případě zprávy
SMS můžete zkontrolovat typ zprávy,
datum a čas a místo uložení.
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K odeslání

Menu 5.5
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typ zprávy, předmět, odesílatele, datum,
čas, velikost a místo uložení.
v Informace o zprávě: Můžete zkontrolovat
typ zprávy, předmět, odesílatele, datum,
čas, velikost a místo uložení.

Odeslané

Menu 5.6

Zobrazí Zprávy, Emaily, Pohlednice
a Hlasové zprávy, které jste odeslali.
Možnosti
v Odpovědět: Vytvoří odpověď pro
odesílatele nebo pro všechny příjemce
vybrané zprávy.
v Přeposlat: Předá vybranou zprávu dál.
v Upravit: Můžete upravit
vybranou zprávu.
v Hovor: Můžete uskutečnit hlasové volání
nebo videohovor.
v Smazat: Smaže aktuální zprávu.
v Napsat novou: Můžete napsat novou
zprávu nebo e-mail.
v Označit/Zrušit označení: Můžete vybrat
jednu nebo více zpráv pro
hromadné vymazání.
v Kopírovat/Přesunout: V případě zprávy
SMS můžete zprávu kopírovat na kartu
USIM nebo přesunout do Moje složky/
USIM

Zprávy

Složka K odeslání je dočasným úložištěm
pro zprávy, které čekají na odeslání.
Neodeslané zprávy se také uloží do
složky Odchozí. Příklad: Není-li správně
nakonfigurovaný e-mailový účet, jsou
e-maily umístěné ve složce K odeslání.
1. Vyberte zprávu.
2. Následující funkce můžete zvolit pomocí
levého kontextového tlačítka [Menu].
Pro odcházející / čekající zprávy
vH
 ovor: Můžete uskutečnit hlasové volání
nebo videohovor.
vZ
 rušit odeslání: Můžete zastavit stav
odesílání nebo čekání.
vN
 apsat novou: Můžete napsat novou
zprávu nebo e-mail.
v I nformace o zprávě: Můžete zkontrolovat
typ zprávy, předmět, odesílatele, datum,
čas, velikost a místo uložení.
Pro zprávu, kterou se nepodařilo odeslat
vO
 deslat: Vybranou zprávu můžete poslat
znovu.
vU
 ložit do konceptů: Zprávu můžete
odeslat do konceptů.
vH
 ovor: Můžete uskutečnit hlasové volání
nebo videohovor.
vS
 mazat: Vymaže aktuální zprávu.
vN
 apsat novou: Můžete napsat novou
zprávu nebo e-mail.

v Informace o zprávě: Můžete zkontrolovat
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Zprávy
v Filtr: Zobrazí zprávy podle požadovaného

typu zprávy.
v Informace: Můžete zkontrolovat typ
zprávy, předmět, odesílatele, datum, čas,
velikost a místo uložení.

Moje složky

Menu 5.7

Stávající zprávy můžete přesunout ze složky
Přijaté nebo Odeslané do Moje složky.
Kdykoli je můžete přesunout nazpět.

Šablony

Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)
Pomocí levého kontextového tlačítka
[Menu] můžete často používané užitečné
fráze přidávat, upravovat a mazat.

Poznámka
v Podle nastavení provedeného vaším

operátorem se tyto užitečné fráze
uloží jako výchozí.

MMS (Menu 5.8.2)
Při vytváření multimediálních zpráv
můžete vytvářet, upravovat a prohlížet
dostupné šablony. Výchozích šablon je pět
(Narozeniny, Pozdrav, Dovolená, Děkuji,
Omlouvám se).

Emotikony

Menu 5.9

Můžete přidávat, upravovat a mazat
emotikony. Poté je můžete přidat
k napsaným zprávám. Chcete-li si
emotikony prohlédnout, stiskněte
tlačítko O.

Nastavení zpráv

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

Zprávy

Můžete konfigurovat volby týkající se
textové zprávy.
1. S tředisko SMS: Zadejte adresu Střediska
SMS.
2. Doručenka: Aktivací této volby můžete
ověřit, zda se zpráva v pořádku odeslala.
3. Doba platnosti: Tato síťová služba vám
umožní nastavit dobu, po níž budou vaše
textové zprávy uloženy ve
středisku zpráv.
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4. Typy zpráv: Text, Hlas, Fax, X.400, E-mail
Typ textu je obvykle nastaven na
možnost Text. Svůj text můžete převést
na alternativní formáty. Další informace
vám poskytne váš poskytovatel služeb.
5. Kódování znaků: Automaticky/Výchozí
abeceda/Unicode.
vA
 utomaticky (výchozí): Zpráva
s jednobytovými znaky se běžně kóduje
ve Výchozí abecedě (GSM7). Zpráva
s dvoubytovými znaky se automaticky
kóduje jako Unicode (UCS2).
vV
 ýchozí abeceda: Upozornění:
Dvoubytové znaky s diakritikou se
mohou převést do jednobytových znaků
bez diakritiky.
vU
 nicode: Zpráva je kódovaná
dvoubajtově. Upozorňujeme, že vám
může být účtován dvojnásobný poplatek.
6. Z působ odeslání dlouhého textu:
Vyberte dlouhou textovou zprávu jako
Hromadnou SMS nebo MMS.

Můžete konfigurovat volby týkající se
multimediální zprávy.
1. Z působ přijetí: Způsob přijetí lze nastavit
pomocí Domácí sítě nebo Roamingové
sítě. Pokud vyberete možnost
Automaticky, budete multimediální
zprávy přijímat automaticky. Pokud
vyberete možnost Ručně, obdržíte pouze
oznámení o zprávě do složky Příchozí
zprávy a máte možnost se rozhodnout,
zda multimediální zprávu stáhnete či
nikoli.
2. Doručenka: Umožňuje rozhodnout, zda
budete od příjemce žádat potvrzovací
e-mail o doručení nebo zda povolíte
odeslání potvrzovacího e-mailu
o doručení odesílateli.
3. Číst odpověď: Umožňuje rozhodnout,
zda budete od příjemce žádat
potvrzovací e-mail o doručení nebo zda
povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu
o doručení odesílateli.
4. Priorita: Můžete vybrat prioritu zpráv
(Nízká, Normální, Vysoká).
5. Doba platnosti: Umožňuje konfigurovat
dobu platnosti zprávy při přenosu
multimediální zprávy. Zpráva bude na
serveru multimediální služby uložena
pouze po určenou dobu.

Zprávy
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Zprávy
6. T rvání snímku: Umožňuje konfigurovat
trvání každé stránky při psaní zprávy.
7. Režim vytváření: Umožňuje vybrat typ
obsahu podporovaný MMS. (Důvěrný,
Upozornění, Volné)
8. Doba doručení: Konfiguruje dobu
doručení zprávy příjemci. Středisko
multimediálních zpráv doručí zprávu po
uplynutí doby doručení.
9. Středisko MMS: Umožňuje konfigurovat
informace o síti, například MMSC
a internetový profil, pro odesílání
multimediálních zpráv.

E-mail (Menu 5.0.3)
Možnost konfigurovat nastavení pro příjem
a přenos e-mailů.
1. P ošta Vodafone: Přístup na Poštu
Vodafone.

Poznámka
v Tato služba není dostupná ve všech

zemích. Další informace vám poskytne
váš operátor.

2. Vodafone CPE
3. Stahování pošty CPE: Určuje, zda budete
stahovat e-maily při příchodu oznámení.
Při nastavení „Pouze oznámení“ nebudou
emaily staženy automaticky.

Poznámka
vD
 ostupné pouze v zemích, kde je

poskytována služba CPE.

Zprávy

4. E-mailové účty: Možnost vytvoření nebo
konfigurace e-mailového účtu včetně
e-mailového serveru a uživatelského ID.
5. Povolit odpověď na E-mail: Určuje,
zda povolíte odeslání potvrzovacího
e-mailu o přečtení v odpověď na žádost
o potvrzovací e-mail o přečtení.
6. Požadovat odpověď na e-mail: Určuje,
zda budete žádat potvrzovací e-mail
o přečtení.
7. Interval načtení: Možnost nastavení
intervalu pro automatické načítání
e-mailu z příchozího poštovního serveru.
Všimněte si, že funkce Interval načtení
může být dále zpoplatněna.
8. Zahrnout původní zprávu: Určuje, zda
se při předávání zprávy nebo v odpovědi
na zprávu zahrne původní zpráva.
9. Zahrnout přílohu: Určuje, zda se při
předávání zprávy zahrne soubor přílohy.
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0. A
 utomatické načítání při roamingu:
Automaticky načte e-mailový účet, když
se pohybujete v roamingové oblasti.
*. Nový e-mail - upoz: Příjem upozornění
na nové e-maily.
#. Podpis: Možnost vytvoření textového
podpisu, který se bude připojovat
na konec e-mailu. Text podpisu se
automaticky nebo ručně připojují na
konec e-mailu při jeho odesílání.
13. P riorita: Můžete vybrat priority zpráv
(Nízká, Normální, Vysoká).

Info služba (Menu 5.0.6)
1. I nformační služba: Můžete nastavit
stav příjmu.
2. Kanály: Můžete přidat nebo
upravit kanály.
3. Jazyky: Požadovaný jazyk můžete vybrat
pomocí tlačítka O .
Zprávy informační služby se následně
budou zobrazovat ve zvoleném jazyce.

Hlasová schránka (Menu 5.0.4)
Možnost konfigurace příjmu
hlasové zprávy.

Servisní zpráva (Menu 5.0.5)
Možnost konfigurace nastavení možností
zpráv např. Push (SI/SL).
vS
 ervisní zpráva: Při zapnutí budou
přijaty všechny servisní zprávy.
vZ
 abeezpečení služeb: Možnost úpravy
celkových možností příjmu týkajícího se
zpráv Push (SI/SL).

Zprávy
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Moje soubory [Menu 6]
Obrázky

Moje soubor y

Menu 6.1

v Kopírovat: Umožňuje zkopírování

Složka Obrázky obsahuje odkazy na
stahování obrázků přes Internet
a Výchozí obrázky.
Obrázky pořízené pomocí fotoaparátu se
ukládají do složky Obrázky a vy můžete
vytvářet další složky, do nichž si obrázky
roztřídíte. Obrázky můžete také odeslat
ostatním lidem.
Chcete-li vidět zobrazení obrázku v detailu,
stiskněte potvrzovací tlačítko.
Po vybrání souboru a stisku levého
kontextového tlačítka [Menu] se zobrazí
následující možnosti.
v Odeslat: Vybraný videoklip lze odeslat
prostřednictvím možnosti Zpráva, E-mail,
Bluetooth.
v Použít jako
- T apeta: Obrázek můžete nastavit jako
téma domovské obrazovky.
- Obrázek kontaktů: Přidání obrázku
ke kontaktu. Obrázek uvidíte, když vás
bude kontakt volat nebo když budete
volat jeho.
- Spuštění: Obrázek můžete nastavit
jako téma spouštěcí obrazovky.
- Vypnutí: Obrázek můžete nastavit jako
téma obrazovky při vypínání.
v Přesunout: Umožňuje přesun souboru
do jiné složky.

v Smazat: Smaže vybraný obrázek.
v Označit/Zrušit označení: Pomocí

souboru do jiné složky.

funkce Označit můžete odesílat, mazat,
přesunovat a kopírovat několik
souborů najednou.
v Soubor
- P řejmenovat: Můžete
přejmenovat video.
- Upravit: Umožňuje úpravu obrázku.

Poznámka
v Ve výchozí složce obrázků se

nezobrazuje menu Upravit.

- I nformace o souboru: Zobrazí
informace o vybraném obrazovém
souboru.
vV
 ytvořit novou složku: V aktuálně
vybrané složce můžete vytvořit
novou složku.
vP
 rezentace: Obrázky lze zobrazit formou
prezentace.
vS
 eřadit podle: Soubory můžete seřadit
podle Datum, Typ, Jméno.
vN
 áhled seznamu/Náhled tabulky:
Obrázky můžete prohlížet v zobrazení
seznamu nebo tabulky.
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vV
 ýběr paměti: Můžete zobrazit stav

paměti (v telefonu nebo na externí
paměťové kartě).

Zvuky

vybraném obrazovém souboru.

v Seřadit podle: Soubory můžete seřadit

podle Datum, Typ, Jméno.

Menu 6.2

v Výběr paměti: Můžete zobrazit stav

paměti (v telefonu nebo na externí
paměťové kartě).

Video

Menu 6.3

Zde můžete spravovat a odesílat stažené
nebo nahrané videoklipy.
Videosoubor můžete aktivovat stisknutím
tlačítka O.
Pomocí levého kontextového tlačítka
[Menu] jsou v seznamu Videa dostupné
následující funkce.
v Odeslat: Vybraný videoklip lze odeslat
prostřednictvím možnosti Zpráva, E-mail,
Bluetooth.
v Použít jako: Videosoubor můžete
nastavit jako vyzváněcí melodii
hlasového hovoru nebo videohovoru.
v Přesunout: Přesune soubor do paměti
telefonu nebo do externí paměti.
v Kopírovat: Zkopíruje soubor do paměti
telefonu nebo do externí paměti.
v Smazat: Smaže vybraný videozáznam.
v Označit/Zrušit označení: Pomocí
funkce Označit můžete odesílat, mazat,
přesunovat a kopírovat několik souborů
najednou.

Moje soubor y

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro
stahování vyzváněcích tónů a hudby
a také složky s Výchozími zvuky a Hlasovými
záznamy. Zde můžete zvuky spravovat,
odesílat nebo je nastavovat jako
vyzváněcí tóny.
Po vybrání souboru a stisku levého
kontextového tlačítka [Menu] se zobrazí
následující možnosti.
vP
 oužít jako
-V
 yzvánění hlasového hovoru:
Zvukový soubor můžete nastavit jako
vyzváněcí melodii pro příchozí volání.
- Vyzvánění videohovoru: Zvukový
soubor můžete nastavit jako vyzváněcí
melodii pro příchozí videohovory.
- Tón zprávy: Zvukový soubor můžete
nastavit jako upozornění na
příchozí zprávu.
- Spuštění: Zvukový soubor můžete
nastavit jako vyzváněcí tón při zapnutí
telefonu.
- Vypnutí: Zvukový soubor můžete
nastavit jako vyzváněcí tón při
vypnutí telefonu.

F310_Voda Czech_1.1_0611_���.in45 45

v Informace o složce: Zobrazí informace o

45

2008.6.11 5:21:3 PM

Moje soubory
v Soubor

- P řejmenovat: Můžete
přejmenovat video.
- Informace o souboru: Můžete
zkontrolovat údaje o videozáznamu.
v Vytvořit novou složku: Můžete vytvořit
novou složku.
v Seřadit podle: Soubory můžete seřadit
podle Datum, Typ, Jměno.
v Náhled seznamu/Náhled tabulky:
Obrázky můžete prohlížet v zobrazení
seznamu nebo tabulky.
v Výběr paměti: Zobrazí stav paměti
(telefon nebo externí paměťová karta).
Videozáznam lze zobrazit pomocí
videopřehrávače. Videosoubory se
v seznamu zobrazí jako miniatury.
Videozáznam lze zvolit pomocí tlačítek
u / d/l/ r, prohlížení
aktivujte příkazem Přehrát.
Při prohlížení videoklipů v programu Media
Player jsou dostupné následující možnosti:
v Na šířku: Video lze zobrazit
v širokoúhlém režimu.

Moje soubor y

Poznámka
v Video lze zobrazit v širokoúhlém

režimu také stisknutím tlačítka

v Zvuk, Ztlumit: Vypnutí

a zapnutí zvuku.

v Sejmout: Obsah pozastavené obrazovky

lze uložit jako obrazový soubor (pouze
v režimu Pauza).
v Opakovat: Možnost nastavit opakování
(Vypnuto, Jeden, Vše soubory).
v Informace o souboru: Můžete
zkontrolovat údaje o přehrávaných
souborech.
v Odeslat: Vybraný videoklip lze odeslat
prostřednictvím možnosti Zprávy, E-mail
nebo Bluetooth.
v Smazat: Smaže vybraný videozáznam.
v Použít jako: Videosoubor můžete
nastavit jako vyzváněcí melodii
hlasového hovoru nebo videohovoru.
Toto menu se liší podle typu
vybraného souboru.

Hry

Menu 6.4

Menu umožňuje snadno stáhnout hry
a hrát hry stávající. Pokud chcete hry
stáhnout, vyberte v tomto menu položku
Stáhnout hry.

.
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Aplikace

Menu 6.5

Po zvolení odkazu v hlavním menu lze
snadno stáhnout další aplikace. Pomocí
levého kontextového tlačítka [Menu] lze
vytvořit složku.

v V menu Hry a Aplikace může

být používání služeb online dále
zpoplatněno.

Menu 6.6

Menu 6.7

Do této složky se ukládají další soubory
kromě obrázků, zvuků, videa, her a aplikací.

Externí paměť

Menu 6.8

Zakoupením volitelné externí paměťové
karty microSD získáte nový prostor pro
svůj obsah. Prostudujte si oddíl Používání
paměťové karty microSD na straně 19 a 20,
kde se dozvíte, jak paměťovou kartu vložit
a vyjmout.

Moje soubor y

Složka SVG obsahuje všechny výchozí
a stažené soubory SVG.
Po vybrání souboru a stisku levého
kontextového tlačítka [Možnosti] se zobrazí
následující možnosti.
vP
 řehrát/Pozastavit: Pozastavení či
obnovení přehrávání.
vO
 deslat: Odeslat soubor jako Zpráva,
E-mail, Bluetooth.
vP
 řejít na seznam: Návrat na seznam
souborů SVG.
vN
 a šířku: Zobrazit své SVG v režimu
zobrazení na šířku. (Tato možnost se
zobrazí, pouze pokud vyberete položku
Možnosti bez pozastavení).
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Velikost, Datum, Typ, Ochrana,
Instalace souboru.
v Smazat: Odstranění souboru SVG.

Ostatní

Poznámka

Obsah SVG

v Ztlumit / Zvuk: Vypnutí a zapnutí zvuku.
v Informace o souboru: Zobrazí Jméno,
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Organizér [Menu 7]
Budík

Menu 7.1

Organizér

Pokud nastavíte alarm,
se objeví na
indikační liště. Zadaný alarm se rozezní
v plánovaném čase. Alarm zastavíte
stisknutím tlačítka O. Stiskněte levé
kontextové tlačítko [Odložit] a zvolte
interval odložení. Zvuk alarmu se přeruší
a zazní znovu po určené době přerušení.
Můžete nastavit až 5 alarmů.
1. Zvolte alarm. Pokud není žádný alarm
nadefinován, stiskněte levé kontextové
tlačítko [Přidat] a přidejte nový alarm.
2. Nastavení nebo zrušení alarmu.
3. V polích Hodina a Minuta zadejte
požadovaný čas buzení. Pokud je
v telefonu nastaven 12hodinový časový
formát, vyberte „dop.“ nebo „odp.“.
4. Pomocí tlačítek l/r vyberte požadovaný
režim opakování, nebo jej vyberte
ze seznamu po stisknutí levého
kontextového tlačítka [Seznam].
5. Vyberte zvonek, který se ozve
v nastaveném čase. Levým kontextovým
tlačítkem [Upravit] můžete otevřít
seznam.
6. Zadejte název alarmu.
7. Můžete nastavit dobu přerušení alarmu.

Poznámka
v Alarm zazní i tehdy, jestliže je

telefon vypnutý.

Kalendář

Menu 7.2

Dotazy a prohledávání v plánech
1. Prohlížení podle měsíců
Své plány můžete kontrolovat po
měsících. Když zvolíte toto menu, kurzor
bude na aktuálním datu.
Plán uložený k datu označenému
kurzorem je vyznačen šedým polem.
Stisknutím klávesové zkratky 1
se přesunete do předchozího roku,
stisknutím tlačítka 3 se přesunete
do následujícího roku a stisknutím
tlačítka 5 se přesunete na dnešní
den. Stisknutím tlačítka 7 nebo
* se přesunete do předchozího
měsíce a stisknutím 9 nebo
do
následujícího měsíce. Datum můžete
posouvat pomocí tlačítek u /
d/l/ r.
2. Podrobné prohlížení
Můžete nahlédnout do detailního
plánu, což je celý obsah uživatelsky
nakonfigurovaného plánu.
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Přidat novou událost
Můžete přidat novou událost. Můžete
nastavit datum začátku, datum konce, čas
začátku, čas konce, obsah, typ události,
opakování, alarm plánu.

Nastavit dovolenou
Můžete nastavit nebo zrušit dovolenou
uživatele. Stiskněte levé kontextové
tlačítko [Menu] a vyberte položku Nastavit
dovolenou. Vybrané datum se zobrazí
červeně.
Dovolenou zrušíte stisknutím levého
kontextového tlačítka [Menu] a volbou
položky Smazat dovolenou.

Rychlé menu

Menu 7.3

Do Rychlého menu můžete uložit funkce
podle své volby. Máte-li často používané
funkce uloženy v Rychlém menu, můžete
je rychle spustit pouhým stisknutím
příslušného tlačítka.

Menu 7,4

Toto menu se může lišit podle toho, zda
jsou na kartě USIM podpůrné služby SAT
(například USIM Application Toolkit).
Jestliže karta USIM podporuje služby
SAT, bude v tomto menu název služby
konkrétního operátora uložené na kartě
USIM, například „Zvláštní". V takovém
případě si v informacích dodaných
s kartou USIM prostudujte použití
souvisejících voleb.

Úkoly

Menu 7.5

Zde můžete zobrazovat, upravovat a
přidávat úkoly, které máte splnit. Úkoly se
zobrazují v časovém sledu. Splněné
a nesplněné úkoly se zobrazují různě.

Poznámky

Menu 7.6

Pomocí funkcí pro správu poznámek si
můžete zobrazovat a spravovat uložené
poznámky a přidávat nové.

Záznam hlasu

Menu 7.7

1. Stisknutím levé kontextové klávesy
[Menu] zobrazíte před nahráváním místní
menu.

Organizér
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Organizér

Organizér

2. Na požadovanou položku menu se
přesuňte pomocí tlačítek u/d
a stiskněte tlačítka O.
v Trvání: Délku nahrávání můžete nastavit
na velikost zprávy MMS, 30 s nebo 1 min
nebo Bez omezení.
v Kvalita: Můžete vybrat kvalitu nahrávání
Maximální, Vysoká a Normální.
v Používaná paměť: Zvolte, zda chcete
své hlasové záznamy ukládat do Paměť
telefonu, Externí paněť.
v Přejít na moje zvuky: Otevře složku
Hlasové záznamy ve složce Zvuky.
3. Stisknutím tlačítka O spustíte záznam.
Jakmile začne nahrávání, na displeji
se zobrazí doba nahrávání. Nahrávání
přerušíte stisknutím tlačítka[Zpět].
4. Po dokončení opustíte nahrávání
stisknutím tlačítka O. Nahraný
soubor se automaticky uloží do složky
Hlasové záznamy v Moje soubory. Pokud
stisknete tlačítko O znovu, začne se
nahrávat nový hlasový záznam.
5. Stisknutím levého kontextového
tlačítka vybírejte různé možnosti
hlasového záznamu.
6. Pomocí tlačítek u/d vyberte
požadované menu a stiskněte
tlačítko O.

v Přehrát: Můžete přehrát záznam hlasu.
v Odeslat: Chcete-li nahraný soubor

odeslat, vyberte jej pomocí tlačítek
u/d z možností Zpráva, E-mail,
Bluetooth.
v Soubory: Můžete změnit název souboru
a prohlížet informace.
v Smazat: Chcete-li nahraný soubor
smazat, vyberte toto menu.
v Použít jako: Nahraný soubor můžete
nastavit jako vyzváněcí melodii
hlasového hovoru nebo videohovoru.
v Přejít na moje zvuky: Otevře složku
Hlasové záznamy ve složce Moje soubory.

Soukromá poznámka
Menu 7.8
Můžete napsat soukromou poznámku
a ochránit ji proti nepovolaným osobám.
Použití tohoto menu je podmíněno
zadáním bezpečnostního kódu.

Kalkulačka

Menu 7.9

Modul kalkulačka vám umožňuje provádět
základní aritmetické operace, jako je sčítání,
odečítání, násobení a dělení plus některé
vědecké funkce. (sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg, rad)

50
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Stopky

Menu 7.*

Toto menu umožňuje nahrávat uplynulý
čas události.

Převodník jednotek

Menu 7.0

Pomocí tohoto menu mohou uživatelé
převádět měny, plochy, délky, váhy, teploty,
objemy a rychlosti.

Světový čas

Menu 7.#

Funkce Světový čas poskytuje informace
o čase ve velkých městech po celém světě.

Nastavení organizéru
Menu 7.13

Nastavení kalendáře (Menu 7.13.1)
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Prostřednictvím Bluetooth můžete odeslat
všechna data kalendáře a seznamu úkolů
ze svého telefonu do jiných telefonů.

Zálohovat kalendář a úkol
(Menu 7.13.3)

Když vložíte externí paměť, můžete
v telefonu vytvořit zálohovací soubory pro
kalendář nebo úkoly uložené v telefonu.

Obnovit kalendář a úkol
(Menu 7.13.4)

Prostřednictvím stejné paměťové karty lze
informace obnovit do vašeho kalendáře
a úkolů.

Informace o paměti (Menu 7.13.5)
Můžete zobrazit informace o dostupné
paměti pro Kalendář, Úkoly, Poznámky,
Soukromé poznámky.

Organizér

Konfiguraci umožňující
zobrazení kalendáře.
vV
 ýchozí zobrazení: Výchozí náhled
kalendáře můžete nastavit jako Zobrazit
po měsících nebo Zobrazit po týdnech.
v Týdenní doba zahájení: 1:00, 2:00, 3:00,
4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00
v Týden začíná v: Jako výchozí den
začátku týdne můžete nastavit: Neděle,
Pondělí.

Odeslat všechny plány a úkoly
přes Bluetooth (Menu7.13,2)
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Kontakty [Menu 8]
Přidat nový

Menu 8.1

Zde můžete zaregistrovat novou adresu
kontaktu. Můžete zadat jméno, různá
telefonní čísla a e-mailové adresy nového
kontaktu. Kontakt můžete přiřadit do
skupin, vložit do něj obrázek nebo avatar,
přiřadit mu určitý vyzváněcí tón nebo zadat
poznámku pro kontakt. Další dostupná
pole jsou Adresa domovské stránky,
Domácí adresa, Název společnosti, Pracovní
zařazení a Adresa společnosti. Můžete
zadávat a spravovat adresy kontaktů
v závislosti na využití paměti.

Seznam kontaktů

Menu 8.2

Umožňuje prohledávat adresy kontaktů.
Vyhledávací operace používá jako výchozí
kritérium vlastní jméno. Aktuální způsob
hledání a nalezené záznamy se zobrazí
v okně Vyhledávání. Na vybrané telefonní
číslo můžete zavolat nebo poslat zprávu.
Kontakty lze vyhledávat podle telefonního
čísla nebo podle informace o skupině.

Poznámka
v K vyhledání posledního jména lze

použít menu nastavení.

Skupiny

Menu 8.3

Pomocí tohoto menu můžete spravovat
informace o skupině (uložené v telefonu
nebo na kartě USIM). V paměti telefonu
je 5 výchozích skupin: Rodina, Přátelé,
Kolegové, Škola a VIP. Skupiny lze přidávat,
upravovat a mazat. Není-li u čísla určen
vyzváněcí tón, zazní při volání z tohoto čísla
vyzváněcí tón přiřazený skupině, do které
číslo náleží.

Rychlé volby

Menu 8.4

Pomocí tohoto menu můžete spravovat
nastavení rychlé volby. Rychlé volby jsou
přiřazeny tlačítkům 2-9. Jedné
adrese kontaktu lze přiřadit větší počet
rychlých voleb.

Kontakty
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Čísla volání
asistenční služby

Nastavení kontaktu
Menu 8.5

Můžete zobrazit seznam Čísel volání
asistenční služby (SDN) přidělená vaším
poskytovatelem služeb (je-li podporován
kartou USIM). Tato čísla zahrnují tísňová
volání, informace o telefonních číslech
a hlasovou poštu. Po výběru vytočíte číslo
službu stisknutím tlačítka s.

Vlastní číslo

Menu 8.6

Umožňuje zobrazit vaše telefonní číslo na
kartě USIM. Používaná vlastní čísla můžete
uložit na kartě USIM.

Moje vizitka

Menu 8.7

Stisknutím levého kontextového tlačítka
[Přidat] můžete vytvořit vlastní vizitku.
Po zadání jména, čísla, e-mailu a obrázku
můžete vizitku použít při zasílání zprávy.

Zobrazení kontaktů (Menu 8.8.1)
v Umístění kontaktů: Vyberte, které

informace o kontaktu se budou
zobrazovat (Telefone, USIM, Telefone a
USIM). Výchozím nastavením je možnost
Telefon a USIM.
v Způsob zobrazení: Pořadí zobrazení
můžete nastavit podle jména.
v Zobrazit obrázek: Zapnuto, Vypnuto.

Synchronizovat kontakty
(Menu 8.8.2)

Poznámka
v T ato služba není dostupná ve

všech zemích. Další informace vám
poskytne váš operátor.

Obsah telefonního seznamu můžete
odeslat přímo na server.

Kontakty
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Menu 8.8
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Kontakty
Kopírovat (Menu 8.8.3)

Smazat kontakty (Menu 8.8.8)

Kontakty můžete kopírovat z paměti
telefonu do karty USIM nebo z karty USIM
do paměti telefonu. Najednou lze kopírovat
všechny nebo vybrané položky.

Vymaže všechny informace o kontaktech.
Všechny kontakty uložené v paměti
mobilního telefonu i na kartě USIM
lze smazat.

Přesunout (Menu 8.8.4)

Informace o paměti (Menu 8.8.9)

Kontakty můžete přesunout z paměti
telefonu na kartu USIM nebo z karty
USIM do paměti telefonu. Najednou lze
přesunout všechny položky nebo
vybrané položky.

V tomto menu můžete zkontrolovat stav
paměti kontaktů.

Odeslat všechny kontakty přes
rozhraní Bluetooth (Menu 8.8.5)
Prostřednictvím Bluetooth můžete odeslat
všechna data telefonního seznamu ze
svého telefonu do jiných telefonů.

Zálohovat kontakty (Menu 8.8.6)
Všechna data telefonního seznamu
z telefonu můžete uložit na paměťovou
kartu ve formě vcard.

Obnovit kontakty (Menu 8.8.7)
Kontakty

Všechna data telefonního seznamu na
externí paměťové kartě můžete obnovit
do paměti telefonu ve formě vcard.

54
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Výpis volání [Menu 9]
Všechny hovory

Menu 9.1

Umožňuje zobrazit záznamy o zmeškaných,
přijatých a uskutečněných hovorech. Na
číslo, které si v tomto seznamu vyberete,
můžete zavolat nebo poslat zprávu. Číslo si
také můžete uložit do seznamu kontaktů.

Volaná čísla

Menu 9.2

Umožňuje zobrazit záznam
o uskutečněném hovoru, zahájit hovor,
odeslat zprávu a uložit číslo do
seznamu kontaktů.

Přijaté hovory

Menu 9.3

Umožňuje zobrazit záznam o přijatém
hovoru, zahájit hovor, odeslat zprávu
a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Zmeškané hovory

Menu 9.4

Umožňuje zobrazit záznam o zmeškaném
hovoru, zahájit hovor, odeslat zprávu
a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Výpis volání
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Videohovor [Menu *]
Pomocí tohoto menu můžete uskutečnit
hovor videotelefonem.
1. Zadejte číslo, které si přejete vytočit.
v Číslo můžete zadat klávesami.
v Číslo můžete vyhledat v kontaktech
pomocí levé kontextové klávesy
[Menu].
2. Chcete-li uskutečnit videohovor,
stiskněte prostřední tlačítko
[Videohovor].

Během videohovoru
Při hovoru videotelefonem displej
zobrazuje jméno kontaktu a délku hovoru,
obrázek kontaktu, úroveň hlasitosti, panel
ovládání obrazu a váš obraz.

Příchozí hovor můžete přijmout stisknutím
prostřední klávesy [Potvrdit]. Příchozí hovor
můžete také přijmout a zobrazit soukromý
obrázek stisknutím levého kontextového
tlačítka [Soukromé].
Vyzvánění příchozího hovoru lze ztišit
stisknutím pravé kontextové klávesy
[Potichu].
Hlasitost příchozího hovoru můžete ovládat
pomocí tlačítek na levé straně telefonu.
Pokud je vyzvánění ztišeno, hovor
odmítnete stisknutím pravého
kontextového tlačítka [Odmítnout].

Příchozí videohovor

Videohovor

Jestliže je přijat videohovor, zobrazí se tyto
informace o volajícím.
v Obrázek/Animace: Zobrazí ID obrázku,
grafický obrázek nakonfigurovaný
v Kontaktech nebo výchozí animaci
indikující příchozí hovor.
v Jméno a číslo volajícího: Zobrazí
číslo volajícího účastníka. Je-li číslo
uloženo v kontaktech, zobrazí se jméno
z kontaktů.
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Hudba [Menu 0]
Naposledy přehrané

Menu 0.1

Hudbu ze složky „Moje hudba“, kterou
jste nedávno poslouchali, si můžete
znovu přehrát.

Moje hudba

Menu 0.2

Všechny skladby (Menu 0.2.1)
Můžete prohlížet všechny hudební
soubory uložené v paměti telefonu nebo
v externí paměti.

Seznamy skladeb (Menu 0.2.5)
Výběrem skladeb ze seznamu Všechny
skladby můžete vytvářet vlastní
seznamy skladeb.

Promíchat stopy (Menu 0.2.6)
Tuto možnost zvolte, chcete-li přehrávat
hudbu nepřetržitě a s náhodným výběrem.

Hudební obchod

Menu 0.3

Připojí se ke stránkám společnosti Vodafone
pro stahování hudby.

Interpreti (Menu 0.2.2)
Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Interpreta.

Alba (Menu 0.2.3)
Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Alba.

Poznámka
v Při stahování hudby mohou být

účtovány zvláštní poplatky. Další
informace vám poskytne váš operátor.

Žánry (Menu 0.2.4)
Můžete prohlížet a přehrávat hudbu
seřazenou podle Žánru.

Hudba
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Nastavení [Menu #]
Profily

Menu #.1

Podle profilu lze vybrat vyzváněcí tón
nebo vibraci pro příchozí hovor a nastavit
zvuk a hlasitost vyzváněcího tónu, tón
tlačítek kláves a zvukový efekt. Mezi
dostupné profily patří [Normální], [Tichý],
[Venku], [Letový režim], [Vlastní 1], [Vlastní
2] a [Vlastní 3]. Vyberte profil a poté ho
aktivujte stisknutím tlačítka O. Chceteli konfiguraci změnit, po stisku levého
kontextového tlačítka [Menu] vyberte pro
profily [Normální], [Venku], [Vlastní 1],
[Vlastní 2] a [Vlastní 3] menu Upravit. Pro
každý profil vybraný k úpravě je dostupný
jiný seznam možností.

Telefon

Menu #.2

Datum a čas (Menu #.2.1)
Aktuální čas se automaticky nastavuje při
registraci telefonu do sítě, pomocí tohoto
menu však může uživatel nastavit čas
a datum přímo. Čas nastavený uživatelem
je platný pouze po dobu, po kterou je
telefon zapnutý.

Čas
1. V seznamu Datum a čas vyberte položku
Čas a stiskněte tlačítko O.
2. Pomocí navigačních tlačítek se přesuňte
na požadované pole Hodina, Minuta
nebo Dopoledne/Odpoledne. (Pokud
jste vybrali 12hodinový formát času)
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte hodinu
a minutu.
4. Pomocí tlačítek l/r vyberte
formát času.
5. Posuňte se dolů a vyberte formát časové
indikace, tzn. Vypnuto, Kukačkové hodiny
nebo Zvonkohra.
6. Stisknutím prostředního kontextového
tlačítka O nastavte konkrétní
hodnotu času.

Datum

Nastavení

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku
Datum a stiskněte tlačítko O.
2. Pomocí tlačítek l/r vyberte
formát data.
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte den,
měsíc a rok.
4. Stisknutím prostředního kontextového
tlačítka O nastavte konkrétní
hodnotu data.
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Automatická aktualizace
data a času

Poznámka

Pokud je zapnutá funkce Automatická
aktualizace, datum a čas se bude
automaticky upravovat podle aktuální
časové zóny. Pokud je vybrána volba
Nejprve potvrdit, změna času a data se
potvrdí před automatickou aktualizací.

v Po třech nesprávných zadáních kódu

Letní čas
Vyberte, zda chcete aktivovat funkci letního
času. Můžete nastavit rozdíl letního času
vybraného domovského města o 1 nebo
2 hodiny.

Jazyk (Menu #.2.2)
Vyberte si jazyk zobrazení. Chcete-li změnit
jazyk zobrazení na jazyk podporovaný
kartou USIM, vyberte možnost
Automaticky jazyk.

Automatické zamknutí kláves
(Menu #.2.3)

Pokud aktivujete tuto funkci, klávesnice
se po uplynutí předdefinované doby
automaticky zamkne.

Požadavek kódu PIN
Je-li funkce zapnutá, budete při každém
zapnutí telefonu vyzváni k zadání kódu PIN.
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předchozí krok vrátíte stisknutím
pravého kontextového tlačítka.

PIN dojde ke znehodnocení tohoto
kódu. V takovém případě musíte
zadat kód PUK (PIN Unblock Key)
a nastavit kód PIN znovu.
v Maximální počet pokusů o zadání
PUK kódu je 10. Pokud zadáte
10krát nesprávný kód PUK, dojde
k zablokování karty USIM a karta se
musí vyměnit).
v Jestliže není možné žádost o kód
PIN deaktivovat prostřednictvím
nastavením operátora, nelze tuto
položku menu zvolit.

Zámek telefonu
Svůj telefon můžete zamknout. K dispozici
jsou následující čtyři možnosti uzamčení.
• Při zapnutí
Zamkne telefon, kdykoliv jej zapnete.

• Při změně karty USIM

Telefon se uzamkne v okamžiku výměny
karty USIM.

• Ihned

Okamžitě zamkne telefon.

Nastavení

Zabezpečení (Menu #.2.4)

v V okně zadání kódu PIN se na
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Nastavení
• Žádné

Vypne funkci uzamčení. Jako potvrzení
této volby budete vyzváni k zadání
bezpečnostního kódu.

Chcete-li telefon odemknout, musíte zadat
bezpečnostní kód.

Změnit kódy
Můžete změnit kódy PIN, PIN2 a heslo
mobilního telefonu.
Kód PIN
PIN je zkratka výrazu Personal Identification
Number (Osobní identifikační číslo) a
brání používání telefonu neoprávněnými
uživateli.

Nastavení

Kód PIN2
PIN2 je zkratka výrazu Personal
Identification Number 2 (Osobní
identifikační číslo 2) a omezuje používání
telefonu neoprávněnými uživateli
stejně jako kód PIN. Postup změny kódu
PIN2 je stejný jako u PIN kódu. Po třech
nesprávných zadáních kódu PIN2 dojde
ke znehodnocení tohoto kódu. V takovém
případě musíte zadat kód PUK2, aby bylo
možné nastavit kód PIN2 znovu. Maximální
počet pokusů o zadání kódu PUK2 je
10, stejně jako u kódu PUK1. Po deseti
nesprávných zadáních PUK2 kódu dojde ke
znehodnocení tohoto kódu.

Bezpečnostní kód
Bezpečnostní kód se používá ke změně
hesla mobilního telefonu. Maximální počet
pokusů o zadání bezpečnostního kódu
není omezen jako v případě kódu PIN
a PIN2.

Úspora energie (Menu #.2.5)
Určete, zda se aktivuje režim
úspory energie.

Výběr paměti (Menu #.2.6)
Uživatelská paměť
Tato funkce zobrazuje stav uživatelské
paměti mobilního telefonu. Provedení
funkce může trvat několik sekund, protože
prochází celý souborový systém, aby zjistila
údaj o stavu paměti.

Paměť vyhrazená uživateli
Tato funkce zobrazuje stav paměti
mobilního telefonu vyhrazené uživateli.
Běžným obsahem jsou SMS, Kontakty,
Kalendář, Úkoly, Poznámky, Budík, Historie
hovorů a Záložky. U každé položky udává
názorně aktuální velikost v porovnání
s celkovou velikostí.

Paměť USIM
Tato funkce zobrazuje stav uživatelské
paměti karty USIM.
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Externí paměť

Domovská obrazovka

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské
paměti externí karty. Zobrazuje údaje
o použité a volné paměti.

v Tapeta: Můžete si vybrat obrázek, který

Volba paměti (Menu #.2.7)
Pro své soubory můžete cílové úložiště.
Paměť telefonu nebo externí paměť.

Informace o telefonu (Menu #.2.8)
Tato funkce zobrazuje telefonní číslo karty
USIM, název modelu a verzi softwaru
mobilního telefonu.

Původní nastavení (Menu #.2.9)
Tuto volbu vyberte, jestliže chcete obnovit
výchozí konfiguraci. Budete vyzváni
k zadání bezpečnostního kódu.

Displej

Menu #.3

Toto menu vám umožní přizpůsobit
možnosti zobrazování displeje a menu
celého grafického rozhraní.

Hlavní displej (Menu #.3.1)
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položky zobrazované na displeji:
Nezobrazovat, Kalendář + Hodiny,
Kalendář, Hodiny, Průvodce hodinami
a klávesami, Dualni hodiy, Průvodce
klávesami.
v Typ hodin: Můžete vybrat typ hodin.
v Barva písma u hodin: Můžete vybrat
barvu zobrazení hodin.

Obrázek při spuštění
Můžete zvolit obrázek, který se zobrazí při
zapínání telefonu.

Obrázek při vypnutí
Můžete zvolit obrázek, který se zobrazí při
vypínání telefonu.

Styl menu (Menu #.3.2)
Pomocí možností Styl tabulky a Styl
seznamu můžete nastavit požadovaný
styl menu.

Písmo (Menu #.3.3)
Pomocí tlačítek l / r můžete nastavit
styl písma, velikost písma vytáčení a barvu
písma vytáčení.

Nastavení

Můžete nastavit obrazovkové téma, které
se zobrazí na domovské obrazovce.

se zobrazí na hlavní obrazovce.

v Zobrazit položky: Můžete si zvolit
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Nastavení
Podsvícení (Menu #.3.4)
Možnost nastavení délky podsvícení a jasu
výchozí stránky a klávesnice.

Téma (Menu #.3.5)
Vyberte požadované téma telefonu –
k dispozici je Černá a Bílá.

Uvítací zpráva (Menu #.3.6)
Zvolte Zapnuto a můžete napsat
uvítací zprávu.

Hovory

Menu #.4

Doba volání (Menu #.4.1)
Délku trvání hovoru si můžete
zobrazit podle typů. Stisknutím levého
kontextového tlačítka [Menu] zvolte
částečnou nebo úplnou inicializaci. Před
inicializací budete požádáni o bezpečnostní
kód.

Blokování hovoru (Menu #.4.2)
Nastavení

Menu Blokování hovoru jsou k dispozici pro
hlasové hovory a videohovory.
Menu má tyto položky: Hlasové hovory,
Videohovory a Deaktivovat vše.
Hlasové hovory a Videohovory mají
následující podmenu.

Menu Blokování hovoru má tato podmenu:
Všechny odchozí, Odchozí mezinárodní,
Odchozí mezinárodní hovory kromě
domácích, Všechny příchozí a Příchozí
při roamingu.
Menu Všechny odchozí blokuje vytáčení
všech odchozích hovorů, menu Odchozí
mezinárodní blokuje vytáčení odchozích
mezinárodních hovorů a menu Odchozí
mezinárodní hovory kromě domácích
blokuje vytáčení odchozích mezinárodních
hovorů kromě hovorů pro domácí zemi
PLMN. Menu Všechny příchozí odmítne
všechny příchozí hovory a menu Příchozí
při roamingu odmítne příchozí hovory
při roamingu.

Hlasové hovory, Videohovory
1. Pokud chcete aktivovat blokování
hovorů, stiskněte tlačítko O a poté
zadejte heslo blokování. Telefon odešle
žádost o aktivaci blokování do operátora
sítě a přijme výsledek operace. Výsledek
se zobrazí po příjmu ze sítě.
2. Je-li vybráno Menu, aktivuje se menu
Odchozí hovory. Z kontextových menu
v nejnižším menu vyberte Menu.
Následně se zobrazí menu Deaktivovat,
Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Změnit
heslo. Menu Deaktivovat deaktivuje po
zadání uživatelského hesla blokování
službu blokování. Menu Deaktivovat vše
deaktivuje po zadání uživatelského hesla
blokování všechny služby blokování
konfigurované v síti.
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Menu Zobrazit stav umožňuje, aby si
uživatel zobrazil stav aktuální konfigurace
sítě. Po výběru menu Zobrazit stav se
zobrazí hlášení s požadavkem
a s animací a poté, co síť odpoví, výsledek
operace. Menu Změnit heslo umožňuje
uživatelům změnit aktuální heslo
blokování.
Deaktivovat vše
Můžete vybrat, zda se vše deaktivuje
či nikoli.

Pevná volba čísel (Menu #.4.3)
vZ
 apnout/vypnout
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Umožňuje zjistit objem odeslaných,
přijatých a veškerých přenesených dat.
Stisknutím levé kontextové klávesy
zvolíte úplnou inicializaci nebo inicializaci
vybraného typu hlasitosti.
Před inicializací budete požádáni
o bezpečnostní kód.

Cena hovorů (Menu #.4.5)
1. Tato funkce zobrazuje cenu Posledního
hovoru a Všech hovorů.
2. Chcete-li ji upravit, stiskněte prostřední
tlačítko [Upravit] a vložte kód PIN2.
3. Po položkou Nastavit cenu hovoru si
můžete vybrat jednotky nebo měnu.
V závislosti na nastavení, USIM
a operátorovi se cena hovoru zobrazí
v průběhu hovoru.
4. Pokud chcete stanovit limit ceny za
hovory, pod položkou Nastavit limit
vyberte možnost Zapnuto. Pokud
stanovíte limit ceny za hovory, a cena
za hovory dosáhne tohoto limitu, žádné
další hovory nebude možné uskutečnit.

Nastavení

– Z apnuto:Vyberte, zda chcete aktivovat
FDN nebo ne. Vyžaduje se ověření
kódu PIN2.
– Vypnuto:Vyberte, zda chcete aktivovat
FDN nebo ne. Vyžaduje se ověření
kódu PIN2.
vS
 eznam FDN (povolená čísla pro
vytáčení) Zobrazí aktuální seznam FDN.
Čísla s pevnou volbou můžete upravovat,
přidávat nebo mazat. Úpravy, přidávání
nebo mazání seznamu jsou podmíněny
ověřením kódu PIN2. Informace
o konfiguraci se uloží na kartu USIM.
Jestliže FDN omezuje odchozí hovory,
použijí se informace uložené na
kartě USIM.

Objem dat (Menu #.4.4)
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Nastavení
Přesměrování hovorů (Menu #.4.6)
K dispozici jsou menu přesměrování pro
hlasové hovory a videohovory.
1. Pokud žádné přesměrování
hovorů neexistuje
Číslo pro přesměrování hovoru lze zadat
přímo nebo jej vyhledat v telefonním
seznamu. Jestliže stisknete možnost
[Přesměrovat], telefon odešle po zadání
čísla žádost operátorovi. Během čekání
na příchod výsledku ze sítě se objeví
zpráva o probíhající žádosti a animace.
2. Pokud již bylo přesměrování hovorů
nastaveno
Prohlédněte si seznam již nastavených
přesměrování. Během čekání na příchod
výsledku ze sítě se objeví zpráva
o probíhající žádosti a animace.
3. Možnosti menu
Jestliže po aktivaci menu Všechny
hlasové hovory vyberete Menu
v dolní části menu, zobrazí se menu
Deaktivovat, Deaktivovat vše, Zobrazit
stav a Vymazat seznam.

Menu Zobrazit stav znázorňuje
nastavení v síti. Pokud zvolíte toto menu,
zobrazí se hlášení s požadavkem na
navázání hovoru a animace. Jakmile síť
doručí informace, zobrazí se nastavení
sítě. Pokud zvolíte menu Deaktivovat, po
potvrzení ze strany uživatele proběhne
vymazání čísel přesměrování hovoru
registrovaných v síti. Menu Vymazat
seznam vymaže seznam všech čísel
přesměrování.

Čekající hovor (Menu #.4.7)
Služba čekajících hovorů. Pokud zvolíte tuto
položku, zobrazí se hlášení s požadavkem
a animace. Jakmile síť odpoví, zobrazí se
výsledek této operace.

Hlasová schránka (Menu #.4.8)
Můžete přidat nebo upravit středisko
hlasové pošty.

Videohovory (Menu #.4.9)

Nastavení

Možnost nastavit zobrazení při odchozím/
příchozím videohovoru.
v Použít soukromý obrázek: Zapnuto,
Vypnuto.
v Zvolit soukromý obrázek: Vyberte
fotografii, která se má zobrazit.
v Zrcátko: Aktivace nebo vypnutí efektu.
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Společné nastavení (Menu #.4.0)

Minutové upozornění

Odmítnout hovor

Tato funkce určuje, jestli se vám bude
každou minutu hovoru ozývat zvukové
upozornění.

Můžete nastavit odmítnutí
příchozích hovorů.
1. Chcete-li aktivovat odmítnutí hovorů,
v menu Odmítnout vyberte možnost
Zapnuto. Zobrazí se menu Seznam
odmítnutých.
2. V menu Seznam odmítnutých nastavte
požadovanou volbu odmítnutí hovoru.

Odeslat vlastní číslo
vN
 astaveno podle sítě: Konfiguruje se

s výchozím nastavením vytvořeným
poskytovatelem služeb.
vZ
 apnuto: Telefon bude odesílat vlastní
telefonní číslo při odchozím hovoru.
vV
 ypnuto: Telefon nebude odesílat vlastní
telefonní číslo při odchozím hovoru.

Automatické opakování vytáčení
Umožňuje nastavení funkce automatického
opakování vytáčení pro případ, že hovor
nepodaří navázat.

Režim přijetí hovoru
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v Hands-free: Jsou-li připojena sluchátka,

můžete hovor přijmout pomocí
Bluetooth sluchátek.
v Telefon: Přijmete-li hovor stisknutím
tlačítka O na telefonu, můžete
hovořit přes telefon. Přijmete-li hovor
stisknutím klávesy Bluetooth sluchátko,
můžete hovořit přes sluchátka Bluetooth.
Toto je výchozí výběr režimu odpovědi. Při
hovoru můžete přepínat mezi telefonem
a sluchátky a naopak.

Uložit nové číslo
V tomto menu můžete po ukončení hovoru
uložit telefonní číslo (pokud ještě není
uložené v telefonním seznamu).

Nastav. zasunutí telefonu
Můžete nastavit, zda se hovor při zasunutí
ukončí či nikoliv.

Nastavení zpráv

Menu #.5

Podrobné informace naleznete na
straně 40.

Nastavení

Umožňuje nastavit režim odpovědi. Můžete
si vybrat mezi možnostmi Stisknout
Odeslat, Posunout a Stisknout libovolné
tlačítko.

Režim odpovědi BT

65

2008.6.11 5:21:7 PM

Nastavení
Nastavení kontaktu

Menu #.6

Podrobné informace naleznete na
straně 53.

Připojení

Menu #.7

Bluetooth (Menu #.7.1)
Připojení Bluetooth
Váš telefonní přístroj má vestavěnou
bezdrátovou technologii Bluetooth, která
umožňuje telefon bezdrátově připojit
k jinému Bluetooth zařízení, jako například
k sadě handsfree, počítači, PDA nebo
k jinému telefonu.
Můžete například hovořit pomocí
bezdrátové Bluetooth sady handsfree
nebo prohlížet internetové stránky
prostřednictvím bezdrátového připojení
mobilním telefonem. Můžete si také
vyměňovat navštívenky, položky kalendáře
a obrázky.

Poznámka

Nastavení

v Doporučujeme telefon a Bluetooth

zařízení, s nímž komunikujete,
udržovat ve vzájemné vzdálenosti
do 10 metrů. Připojení bude lepší,
pokud mezi telefonem a druhým
zařízením Bluetooth nebudou žádné
neprostupné předměty.

1. Začínáme
•M
 enu → Nastavení → Připojení →
Bluetooth → Zapnout/vypnout
Chcete-li použít funkci Bluetooth, musíte ji
nejprve zapnout.
2. Konfigurace nastavení Bluetooth
•M
 enu → Nastavení → Připojení →
Bluetooth → Nastavení
- Má viditelnost: Při nastavení položky
[Má viditelnost] na možnost [Viditelné]
mohou ostatní zařízení vyhledávající
zařízení Bluetooth detekovat váš telefon.
Zvolíte-li položku Skryté, ostatní zařízení
nebudou schopna při vyhledávání zařízení
Bluetooth detekovat váš telefon.
- Název mého zař.:Svůj telefon můžete
nazvat nebo přejmenovat. Tento název
se zobrazí na druhém zařízení. Název
telefonu se zobrazí na jiných zařízení
pouze v případě, že je položka Má
viditelnost nastavena na možnost
[Viditelné].
- Podporované služby: Můžete prohlížet
seznam zařízení (například sluchátka
a sady handsfree) podporovaných tímto
telefonem vybaveným technologií
Bluetooth.
- Moje adresa: Můžete si zkontrolovat
adresu zařízení Bluetooth.
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Poznámka
v Jestliže používáte zařízení Bluetooth

v telefonu, telefon je vystaven
bezpečnostnímu riziku. Proto
doporučujeme po konfiguraci
a spárování zařízení nastavit
viditelnost Bluetooth na hodnotu
Skryté. U souborů přicházejících
přes Bluetooth z párovaného nebo
nepárovaného zařízení můžete po
kontrole údajů o odesílateli určit, zda
připojení přijmete nebo odmítnete.
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Nastavení

3. Vyhledání a párování nového zařízení
Hledání nového zařízení
Nové zařízení můžete vyhledat takto.
•M
 enu → Nastavení → Připojení →
Bluetooth → Vyhledat nové zařízení
Párování zařízení
1. Chcete-li vyhledat zařízení Bluetooth a
spárovat jej, stiskněte Přidat
nové zařízení.
2. Na displeji se zobrazí zpráva Hledání
zařízení. Budou nalezena zařízení
Bluetooth do vzdálenosti 10 m.
3. Po detekci se Bluetooth zařízení zobrazí
v seznamu zařízení na displeji. Pokud
nebylo žádné zařízení Bluetooth
detekováno, zobrazí se dotaz, zda si
přejete vyhledání zopakovat.

4. Postup párování
Stiskněte tlačítko O. Na displeji se
okno s výzvou pro zadání vašeho hesla.
Po vytvoření hesla (v délce 1 až 16 číslic)
musí uživatel druhého zařízení zadat
toto heslo pro párování. Uživatel
druhého zařízení musí heslo předem
znát, jinak nelze uživatele ověřit.
Mazání zařízení
1. Na stránce Spárovaná zařízení vyberte
zařízení, které se smaže.
2. Zařízení můžete smazat stisknutím
tlačítka Smazat nebo volbou Možnosti
→ Smazat. Všechna spárovaná zařízení
smažete volbou Možnosti → Smazat vše.
Přenos dat prostřednictvím Bluetooth
1. Chcete-li přenést data ze svého telefonu
na jiné zařízení Bluetooth, nejprve
vyberte aplikaci, do níž se cílová data
uloží. Chcete-li například odeslat data ze
složky Moje soubory do jiného zařízení,
vyberte Menu → Moje soubory →
Obrázky / Zvuky/ Videa/ Další / Externí
paměť → Vybrat data k přenosu →
Odeslat → Bluetooth.
2. Přenos dat
1) Zobrazí se nalezená spárovaná
zařízení. Jestliže požadované
zařízení není v seznamu, zvolte
položku [Aktualizovat].
2) Ze zobrazeného seznamu zařízení
vyberte zařízení, do něhož chcete
data přenést a stiskněte tlačítka O.
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Nastavení
3) Jakmile druhá strana vydá souhlas pro
[Požadavek připojení], data
se přenesou.

Synchronizace (Menu #.7.2)
Poznámka
v Tato služba není dostupná ve všech

zemích. Další informace vám poskytne
váš operátor.

Jestliže váš síťový operátor podporuje
službu synchronizace, tato funkce
synchronizuje prostřednictvím bezdrátové
sítě data v telefonu a data na serveru,
například Kontakty, Kalendář, Úkoly
a Poznámky.

Režim připojení USB (Menu #.7.3)

Nastavení

Připojení USB vašeho telefonu lze aktivovat
pro různé účely.
Pokud používáte hromadné úložiště
(například paměťovou kartu USB), zvolte
v tomto menu položku Mass storage. Mass
storage je dostupné pouze pro externí
paměťovou kartu.
Pokud používáte datové služby (např.
aplikaci PC suite), vyberte v tomto menu
položku Datové služby. Pokud používáte
Synchronizaci hudby s přehrávačem
Windows Media Player, vyberte v tomto
menu položku Synchronizace hudby.

Synchronizace hudby je dostupná pouze
pro hudební obsah. Pokud není do telefonu
vložena externí paměť, při připojení
telefonu k PC budete používat pouze
interní paměť.
Pokud však váš telefon obsahuje externí
paměť, můžete použít externí i interní
paměť.Pokud chcete provést synchronizaci
s externí pamětí, jako Přednostní úložiště
můžete použít možnost Externí paměť.
Pokud chcete provést synchronizaci
s interní pamětí, jako Přednostní úložiště
můžete použít možnost Interní paměť.

Použití telefonu jako
modemu
Společnost Vodafone nyní umožnila
snadné prohlížení webu a příjem e-mailů
na notebooku nebo počítači.Zapojte
jen kabel USB, poté použijte telefon a
vytvořte rychlé připojení k síti Internet.

Upozornění:
Nejprve se ujistěte, že máte vhodný tarif!
V opačném případě vám mohou být při
stahování velkých objemů dat, např. hudby
nebo videa účtovány vyšší poplatky.
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v Jednoduše připojte telefon k počítači

Síť (Menu #.7.4)

v Vyberte možnost Start a nainstalujte

Vybrat síť

pomocí kabelu USB.

do počítače internetový software pro
počítač PC Internet a jeho ovladače, poté
se řiďte pokyny na obrazovce.
v Zabudovaná aplikace ve vašem telefonu
Vodafone Mobile Connect pomocí
softwaru telefonu se nainstaluje a spustí
automaticky.
Po nalezení dobrého datového připojení
Vodafone můžete klepnout na možnost
Připojit
v Nyní můžete používat webový prohlížeč
a e-mailové aplikace tak, jak jste zvyklí.Po
skončení klepněte na možnost Odpojit.
v Při příštím připojení k síti Internet
pouze zapojte kabel. Software se spustí
automaticky a jste připraveni!

Poznámka

Zvolte možnost Automaticky nebo Ručně.
v Automaticky:Automaticky vyhledá síť
a zaregistruje telefon do sítě. Tato volba
se doporučuje pro dosažení služeb
nejvyšší kvality.
v Ručně: Zobrazí se všechny momentálně
dostupné sítě 2G (GSM) a 3G (UMTS)
a máte možnost vybrat, do které se
telefon zaregistruje. Není-li registrace
v síti úspěšná, zobrazí se seznam sítí
znovu a můžete vybrat jinou síť pro
registraci.

Poznámka
v Jestliže přístroj v ručním režimu ztratí

síť, na nečinném displeji se zobrazí
místní zpráva s výzvou k výběru
dostupné sítě.

v Jestliže se software nespustí

Režim sítě
V nabídce Volba sítě můžete nastavit typ
sítě, který se má vyhledat při hledání sítí.

Seznamy preferovaných
Jestliže se síť vyhledává automaticky,
můžete přidat preferovanou síť
pro připojení.

Nastavení

automaticky, zkontrolujte, zda je režim
připojení USB mobilního telefonu
nastaven na možnost Internet na
počítači. Podrobnosti naleznete na
straně 68. Více informací najdete
na webové stránce www.support.
vodafone.com.
v počítači je vyžadován operační
systém Microsoft® Windows Vista®
nebo Microsoft XP® SP2.
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Nastavení
Profily internetu (Menu #.7.5)

Nastavení streamingu (Menu #.7.9)

Tato nabídka zobrazuje profily internetu.
Pomocí Menu můžete vytvářet nové profily,
mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat
a upravovat výchozí nastavení závislé na
regionálním provedení podle země.

Chcete-li nastavit různá síťová nastavení
pro přehrávání streamovaného obsahu,
můžete je zde nastavit.

Přístupové body (Menu #.7.6)
Toto menu obsahuje seznam přístupových
bodů. Pomocí Menu můžete vytvářet nové
profily, mazat je a upravovat. Nemůžete
však mazat a upravovat výchozí konfigurace
závislé na regionálním nastavení podle
země.

Java

Menu #.8

Profily
Můžete zobrazit seznam profilů a můžete
přidat profil pro aplikaci Java.

Seznam certifikátů
Můžete zobrazit Seznam certifikátů pro
aplikace Java.

Paketové připojení (Menu #.7.7)
Pokud zvolíte menu „Je-li dostupné“,
telefon bude při zapnutí automaticky
zaregistrován do sítě GPRS. Pokud zvolíte
položku „Když je potřeba“, připojení GPRS
bude navázáno při připojení WAP nebo
aplikace a ukončeno při ukončení připojení
WAP nebo aplikace.

Nastavení prohlížeče (Menu #.7.8)
Podrobné informace naleznete v Menu 2.7.

Nastavení
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Příslušenství
Pro váš telefon je k dispozici nejrůznější příslušenství. Můžete si jej zvolit podle svých
požadavků na komunikaci.

Cestovní adaptér

Ovládání
L

Tato nabíječka
umožňuje nabíjet
baterii, když nejste
doma nebo ve své
kanceláři.

Poznámka
v Vždy používejte originální

příslušenství LG.

Standardní
baterie

znamenat ukončení platnosti záruky.

v Příslušenství se může lišit podle

regionů: máte-li dotazy, obraťte se
na naši regionální servisní společnost
nebo zástupce.

Příslušenství
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v Pokud tak neučiníte, může to
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Technické údaje
Všeobecné
Název produktu: KF310
Systém: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA
Čistá hmotnost: 67,5 g (bez baterie)

Okolní teplota
Maximum: +55 °C (Normální) /
+45 °C (Nabíjení)
Minimum: -10 °C

LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF310 je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/
ES [NV č.426/2000Sb.]

Technické údaje

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním
a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené
změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora,
Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly
způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené
výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za
vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and
fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can place
a scale on the cutoff line and cut as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.
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Parts of the phone
1

1. Earpiece

5 2. Navigation keys
v
In standby mode:
6
l Messaging

r Calendar
u Profiles popup
d Contacts list

KF310

v
In menu: Navigates menus.

QUICK REFERNCE GUIDE
2

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Left soft key/ Right soft key
Performs the function indicated at
the bottom of the display.
Call End key
v You can end a call.
v You can go back to standby
mode by pressing this key when
in a menu.
Clear key
Press once to delete a character.
Send key
v Dials a phone number and
answers a call.
v In standby mode: Shows a
history of calls made, received,
and missed.

F310 Voda_QRG_3P�����������_0423 3

3
4

3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. 	LCD screen
7. Camera Hot key
7 8. Alpha numeric keys
8

Entering Text
You can enter alphanumeric characters using the
keypad. For example, storing names in Contacts,
writing a message, creating a personal greeting or
scheduling events in the calendar all require entering
text.
The following text input methods are available with
the handset.

T9 mode
Each key on the keypad has more than one
letter. The T9 mode automatically compares your
keystrokes with an internal dictionary to determine
the correct word, thus requiring far fewer keystrokes
than the traditional ABC mode. This is sometimes
known as predictive text. If you press # key for a
long time, you can activate or cancel T9 mode.

2008.5.8 11:52:4 AM

ABC mode

Playlists

This mode lets you enter letters by pressing the key
labelled with the required letter once, twice, three or
four times until the letter is displayed.

You can create your own playlists by choosing tracks
from the All tracks menu list.

123 mode (Number mode)

You can view and play music sorted by Artists.

Type numbers using one keystroke per number.

Albums

Artists

You can view and play music sorted by Albums.

Music
Recently played
A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

Genres
You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks
If you want to play the music continuously and
randomly, select

You can view all the music files stored in the phone/
external memory.

this option.

Browser

Saved pages

Home

The phone can save the page on display as an offline
file. Up to 20 pages can be saved.

You can launch the web browser and access the
homepage of the activated profile on Browser
settings.

History

Enter address
You can manually enter a URL address and access
the associated web page.

Bookmarks

You can view the list of the pages you’ve already
connected.

Settings
You can change the settings for browser
connectivity and display.

You can store frequently accessed or favourite URLs/
Pages.
Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete
operations can be performed on Bookmarks. Several
preconfigured URLs are stored as bookmarks.
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST
MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:
CZ
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762
Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho
vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen
a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se
spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude
realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG
Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:
• Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
• Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
• Neodborným nebo neoprávněným zásahem
• Závady způsobené používaním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném
nebo jinak nevhodném prostředí
• Při přímém kontaktu s kapalinou
• Mechanické poškození
• Závady způsobené používaním jiného než doporučeného příslušenství
• Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
• Poškození vzniklé používaním přístroje či jeho opotřebovaním
• Živelné pohromy
Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz
Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
http://cz.lgmobile.com
V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší infolinku :
810 555 810
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:
DATUM PŘÍJMU:

Razítko a podpis:

UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

DATUM PŘÍJMU:
UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST
MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:
VÝROBNÉ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DÁTUM PREDAJA:
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:
SK
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:
Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho
vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený,
zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu,
poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná
oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk
spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:
• Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
• Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
• Neodborným alebo neoprávneným zásahom
• Závady spôsobené používaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom ,prašnom
,alebo inak nevhodnom prostredí
• Pri priamom kontakte s kvapalinou
• Mechanické poškodenie
• Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
• Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
• Poškodeníe vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
• Živelné pohromy
Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk
Ďaľšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
http://cz.lgmobile.com
Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
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