âESKY

Mobilní telefon s
podporou GPRS a MMS
UÎIVATELSK¯ MANUÁL
MODEL: L1100
NeÏ zaãnete mobilní telefon pouÏívat, pﬁeãtûte si
pozornû tento manuál. Uschovejte jej, pokud byste jej
v budoucnu potﬁebovali k dal‰ímu studiu.

Úvod
Blahopﬁejeme ke koupi vyspûlého a kompaktního mobilního telefonu
L1100, navrÏeného k provozu s nejnovûj‰í technologií digitálních
mobilních komunikací.

Tato pﬁíruãka obsahuje dÛleÏité informace o pouÏívání a obsluze
telefonu. âtûte prosím v‰echny informace peãlivû, abyste zajistili
co nejlep‰í funkci a abyste zabránili jak˘mukoli po‰kození nebo
chybnému pouÏívání telefonu. Jakékoli zmûny nebo úpravy, které
nejsou vyslovenû povoleny v tomto návodu, mohou vést k zániku
záruky na toto zaﬁízení.

Vliv energie rádiového záﬁení
Pﬁeãtûte si tyto jednoduché pokyny. Poru‰ení pravidel mÛÏe b˘t
nebezpeãné nebo nezákonné. Podrobnûj‰í informace jsou v tomto
manuálu.

PÛsobení vysokofrekvenãní energie
Informace o pÛsobení rádiov˘ch vln a specifické
míﬁe absorpce (SAR)
Tento mobilní telefon L1100 byl konstruován tak, aby vyhovûl
pﬁíslu‰n˘m bezpeãnostním poÏadavkÛm t˘kajícím se vlivu rádiov˘ch
vln. Tento poÏadavek je zaloÏen na vûdeck˘ch zásadách, které
obsahují takové ochranné mezní hodnoty, které zaji‰Èují bezpeãnost
v‰ech osob, bez ohledu na vûk nebo zdravotní stav.
• Standard vyzaﬁování pro bezdrátové telefonní pﬁístroje pracuje s
mûrnou jednotkou známou jako specifická míra absorpce (SAR,
Specific Absorption Rate). Testy na SAR jsou provádûny za
pouÏití standardních metod s telefonem pracujícím na nejvy‰‰í
povolené v˘konové úrovni ve v‰ech pouÏívan˘ch frekvenãních
rozsazích.
• Mezi rÛzn˘mi modely telefonÛ LG mohou b˘t rozdíly v úrovni
SAR. Av‰ak v‰echny jsou navrÏeny tak, aby splnily pﬁíslu‰né
smûrnice pro pÛsobení rádiov˘ch vln.
• Mezní úroveÀ SAR doporuãená Komisí pro ochranu pﬁed
neionizujícím záﬁením (ICNIRP) je 2,0 W/kg prÛmûrnû pÛsobící
na 10 gramÛ tkánû.
• Nejvy‰‰í úroveÀ hodnoty SAR pro tento model telefonu zkou‰ená
laboratoﬁí DASY3 pro pouÏívání v oblasti u‰í ãiní 0,691 W/kg
(10g).
• Pro obyvatele zemí, které pﬁijaly mezní hodnotu SAR
doporuãenou institutem IEEE, se tato hodnota rovná intenzitû 1,6
W/kg prÛmûrnû pÛsobící na jeden gram tkánû.
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Vliv energie rádiového záﬁení
Péãe o v˘robek a údrÏba
Upozornûní: PouÏívejte pouze baterie, nabíjeãky a pﬁíslu‰enství
schválené k pouÏívání s pﬁíslu‰n˘m modelem telefonu.
PouÏívání jak˘chkoli jin˘ch typÛ mÛÏe zru‰it platnost povolení
nebo záruk tohoto telefonu a mÛÏe b˘t nebezpeãné.
• Nerozebírejte pﬁístroj. (Pokud vyÏaduje opravu, svûﬁte jej
kvalifikovanému servisnímu technikovi).
• NepouÏívejte jej v blízkosti elektrick˘ch spotﬁebiãÛ, jako je
televizor, rádio nebo osobní poãítaã.
• NepﬁibliÏujte tento pﬁístroj ke zdrojÛm tepla, jako jsou radiátory
nebo vaﬁiãe.
• Nenechte telefon spadnout na zem.
• Nevystavujte jej mechanick˘m vibracím nebo nárazÛm.
• Povrch telefonu mÛÏe b˘t po‰kozen, pokud jej vloÏíte do
nevhodného obalového materiálu nebo vinylu.
• Pro ãi‰tûní vnûj‰ku telefonu pouÏívejte suchou tkaninu.
(NepouÏívejte rozpou‰tûdla jako benzen, ﬁedidla nebo alkohol.)
• Nevystavujte telefon nadmûrnému kouﬁi nebo prachu.
• Neukládejte telefon do blízkosti kreditních karet ãi jízdenek s
magnetick˘mi prouÏky; mÛÏe ovlivnit informace uloÏené na
magnetick˘ch prouÏcích.
• Nedot˘kejte se displeje ostr˘mi pﬁedmûty; telefon by se tak mohl
po‰kodit.
• Nevystavujte telefon kapalinám nebo vlhku.
• Pﬁíslu‰enství k telefonu, napﬁ. sluchátko, pouÏívejte opatrnû.
Nedot˘kejte se zbyteãnû antény.
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Správné pouÏívání telefonu
Abyste spokojenû uÏívali telefon s co nejmen‰í spotﬁebou:
• Pﬁi mluvení drÏte pﬁístroj jako kter˘koli jin˘ telefon. Mluvte pﬁímo
do mikrofonu, anténu drÏte natoãenou svisle a nad rameny.
Pokud je anténa zasunovací, pﬁi hovoru ji vysuÀte.
• Pﬁi telefonování se nedot˘kejte antény. Mohlo by to ovlivnit
kvalitu hovoru, telefon by mohl zv˘‰it v˘kon a tak zkrátit dobu, po
kterou byste jinak mohli hovoﬁit nebo mít telefon v pohotovostním
stavu.
• Je-li mobilní telefon vybaven infraãerven˘m pﬁenosem, nikdy
nikomu nemiﬁte paprskem do oãí.

Elektronická zaﬁízení
V‰echny mobilní telefony mohou pÛsobit ru‰ení, které by mohlo
ovlivnit ãinnost okolních zaﬁízení.
• Bez povolení nepouÏívejte mobilní telefon poblíÏ lékaﬁsk˘ch
pﬁístrojÛ. NeumísÈujte telefon ke kardiostimulátoru, napﬁ. do
náprsní kapsy.
• Mobilními telefony mohou b˘t ru‰ena nûkterá naslouchadla pro
nedosl˘chavé.
• Men‰í ru‰ení mÛÏe ovlivÀovat televizní a rozhlasové pﬁijímaãe,
poãítaãe apod.
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Vliv energie rádiového záﬁení
Bezpeãnost silniãního provozu
Pouãte se o místních právních a správních pﬁedpisech o pouÏívání
mibilních telefonÛ pﬁi ﬁízení vozidla.
• ¤ídíte-li vozidlo, nedrÏte pﬁi telefonování mobilní telefon v ruce.
• Vûnujte plnou pozornost ﬁízení vozidla.
• Pokud máte mobilní telefonní sadu do auta, uÏívejte ji.
• Zaparkujte vozidlo dﬁíve neÏ odpovíte na volání, pokud to
vyÏadují podmínky k ﬁízení vozidla.
• Energie radiového vysílání telefonu mÛÏe ovlivnit elektronická
zaﬁízení, jako je autorádio a bezpeãnostní vybavení.
• Je-li vozidlo vybaveno airbagy, nezabraÀujte jejich ãinnosti
instalovan˘m nebo pﬁenosn˘m bezdrátov˘m zaﬁízaním. Mohlo by
to zpÛsobit váÏné zranûní.

V˘bu‰ná prostﬁedí
NepouÏívejte telefon pﬁi trhacích pracích. DodrÏujte omezení a
respektujte v‰echny smûrnice a pravidla.

Prostﬁedí s moÏností v˘buchu
• NepouÏívejte telefon u ãerpacích stanic ani v blízkosti paliva
chemikálií.
• NepﬁeváÏejte ani neskladujte hoﬁlavé plyny, kapaliny nebo
v˘bu‰niny v prostoru vozidla, kde je mobilní telefon a jeho
pﬁíslu‰enství.

V letadle
Bezdrátová zaﬁízení mohou v letadle zpÛsobovat ru‰ení.
• Vypnûte mobilní telefon pﬁed vstupem na palubu letadla.
• NepouÏívejte jej ani na zemi bez svolení posádky.
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Dûti
Telefon uchovávejte na bezpeãném místû mimo dosah dûtí. Malé
souãástky vyjmuté z telefonu mohou zpÛsobit du‰ení.

TísÀová volání
TísÀová volání nemusí b˘t dostupná ve v‰ech mobilních sítích.
Proto se pﬁi tísÀov˘ch voláních nikdy nespoléhejte jen na mobilní
telefon. Informujte se u místního poskytovatele sluÏeb.

Baterie – informace, péãe
• Pﬁed dobíjením není tﬁeba baterii úplnû vybít. Na rozdíl od jin˘ch
napájecích systémÛ, u této baterie nenastává pamûÈov˘ efekt,
kter˘ by mohl ohrozit v˘konnost baterie.
• PouÏívejte v˘hradnû baterie a nabíjeãky od LG. Nabíjeãky LG jsou
navrÏeny tak, aby maximálnû zv˘‰ily Ïivotnost baterie.
• Baterii nerozebírejte ani nezkratujte.
• Kovové kontakty baterie udrÏujte ãisté.
• Jakmile baterie nemá pﬁijatelnou v˘konnost, vymûÀte ji.
• Baterie mÛÏe b˘t znovu nabita nûkoliksetkrát, neÏ je tﬁeba ji
vymûnit.
• Pokud jste baterii del‰í dobu nepouÏívali, znovu ji nabijte, aby
mûla co nejvût‰í v˘konnost.
• Nevystavujte nabíjeãku pﬁímému sluneãnímu svûtlu a
nepouÏívejte ji v prostﬁedí s vysokou vlhkostí, napﬁíklad v
koupelnû.
• Nenechávejte baterii na hork˘ch nebo chladn˘ch místech; mohlo
by to sníÏit její v˘konnost.
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Vá‰ telefon
Souãásti telefonu

Sluchátko

LCD

Potvrzovací tlaãítko
Navigaãní tlaãítka
Levé kontextové
tlaãítko
Tlaãítko kalendáﬁe

Tlaãítko odeslat

Pravé kontextové
tlaãítko
Tlaãítko fotoaparátu
Tlaãítko pro ukonãení /
zapínání a vypínání
Tlaãítko pro mazání
Tlaãítka znakÛ a ãíslic

Tlaãítko *
Mikrofon
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Tlaãítko #

Popis souãástí telefonu
Tlaãítko

<>

Popis
Levé kontextové tlaãítko / Pravé kontextové tlaãítko
KaÏdé z tûchto tlaãítek vykonává funkci, která je
uvedena na displeji bezprostﬁednû nad tlaãítkem.
Navigaãní tlaãítka
PoÏívají se pro rychl˘ pﬁístup k funkcím telefonu.
• Horní navigaãní tlaãítko
Stisk tohoto tlaãítka v pohotovostním reÏimu
umoÏÀuje vyhledávat v Kontaktech podle jména.
• Dolní navigaãní tlaãítko
Nabízí pﬁím˘ vstup do menu nahrávání hlasov˘ch
poznámek. Del‰í stisk tlaãítka zahájí nahrávání.
• Levé navigaãní tlaãítko
Zjednodu‰ené vyvolání menu reÏimÛ.
• Pravé navigaãní tlaãítko
Zjednodu‰ené vyvolání pﬁijat˘ch zpráv.
OK key (=Potvrzovací tlaãítko)
Vybírá moÏnosti z menu a potvrzuje úkony.

S
0
~

9

E

Tlaãítko Odeslat
Vytáãí telefonní ãíslo a pﬁijímá pﬁíchozí hovory. Stisk
tlaãítka v pohotovostním reÏimu nabízí také rychl˘
pﬁístup
Tlaãítka ãíslic a znakÛ
Vkládají ãísla, písmena a nûkteré speciální znaky.
Tlaãítko pro ukonãení / zapínání a vypínání
PouÏívá se k ukonãení hovoru nebo odmítnutí hovoru
a téÏ k návratu do pohotovostního reÏimu. Del‰í stisk
tohoto tlaãítka telefon zapne nebo vypne.
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Vá‰ telefon
Tlaãítko

Popis

C

Tlaãítko pro mazání
KaÏd˘m stiskem maÏe znaky, del‰ím stiskem vymaÏe
cel˘ vloÏen˘ text. PouÏívá se také k návratu do
pﬁedchozí obrazovky.

Q

Tlaãítko fotoaparátu
Stisk tohoto tlaãítka umoÏÀuje vyuÏít funkci
fotoaparátu. Pﬁímo aktivuje reÏim fotoaparátu.

T

Tlaãítko kalendáﬁe
Tlaãítko pro rychl˘ vstup do menu kalendáﬁe.

Postranní tlaãítka
Tlaãítko

Popis
Postranní tlaãítka:
• Upravují hlasitost tónu tlaãítek v pohotovostním
reÏimu pﬁi otevﬁené klávesnici.
• When a flip is closed, pressing one of these
displays the current time and date by turns.
• Controls the volume of the key tone in standby
mode with opening flip.
Tlaãítko fotoaparátu
This key is used to take a picture and save it.
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Informace na displeji
Následující tabulka popisuje rÛzné indikátory a ikony, které se
objevují na displeji telefonu.

On-Screen Icons
Ikona

Popis
Informuje vás o síle signálu sítû.
Probíhá hovor.
MÛÏete pouÏívat sluÏby GPRS.
PouÏíváte roaming v jiné síti.
Byl nastaven budík a je v ãinnosti.
Informuje vás o stavu baterie.
ObdrÏeli jste textovou zprávu.
ObdrÏeli jste hlasovou zprávu.
Ukazuje, Ïe jste obdrÏeli multimediální zprávu (MMS).
Nastaveny vibrace.
ObdrÏeli jste e-mailovou zprávu.
Ukazuje, Ïe je nastaven profil Hlasit˘.
Ukazuje, Ïe je nastaven profil Potichu.
Ukazuje, Ïe je nastaven profil Sluchátka.
Ukazuje, Ïe je nastaven profil Auto.
Ukazuje, Ïe je nastaven profil BûÏn˘.
MÛÏete pouÏívat sluÏbu push zpráv.
Ukazuje, Ïe v menu kalendáﬁe máte harmonogram
na vybran˘ den.
Ukazuje, Ïe telefon pﬁistupuje k WAPu.
Ukazuje, Ïe pouÏíváte GPRS.
Ukazuje, Ïe jste otevﬁeli bezpeãnou stránku.
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První seznámení s telefonem
PouÏíváme baterii, nabíjeãku a SIM kartu
1. Pﬁed vyjmutím baterie se pﬁesvûdãte, Ïe je telefon vypnut˘.
Stisknûte západku baterie a baterii vyjmûte z telefonu pod úhlem
45 stupnÛ.

Upozornûní
• Pokud baterii vyjímáte ze zapnutého telefonu, mÛÏete
zapﬁíãinit jeho ‰patné fungování.
2. VloÏte SIM kartu do jejího drÏáku a zasuÀte ji. Ujistûte se, Ïe je
vloÏena správnû a Ïe pozlacené kontakty smûﬁují dolÛ k
telefonu. Chcete-li vyjmout SIM kartu, zlehka na ni zatlaãte a
vytáhnûte ji opaãn˘m smûrem.

VloÏení SIM karty

Vyjmutí SIM karty

Upozornûní
• Kovové kontakty na SIM kartû se mohou snadno
po‰krábat, ãímÏ se po‰kodí. Pﬁi manipulaci se SIM
kartou si prosím dávejte velk˘ pozor. DodrÏujte
instrukce dodané se SIM kartou.
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3. Uchytky na spodním okraji baterie vloÏte do jejich drÏáku. Pak
tlaãte na horní polovinu baterie ve snaze ji správnû usadit, dokud
neusly‰íte klapnutí.

Nabíjení baterie
PouÏívejte v˘hradnû nabíjeãku dodanou s telefonem. V telefonu
musí b˘t vloÏena baterie.
1. Do zásuvky ve spodní ãásti telefonu zasuÀte konektor pﬁívodu
nabíjeãky. ·ipka na konektoru musí míﬁit k telefonu, jak ukazuje
obrázek.
2. Druh˘ konec nabíjeãky zapojte do zásuvky.

Varování
• PouÏívání nepovoleného pﬁíslu‰enství mÛÏe zpÛsobit
po‰kození telefonu a neplatnost záruky.
• S konektorem nemanipulujte násilím, mÛÏete po‰kodit
telefon nebo nabíjeãku.
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První seznámení s telefonem

Upozornûní
• Po pﬁipojení cestovního adaptéru se na displeji objeví
nápis “Dobíjení baterie”. Bez nápisu “Dobíjení baterie”
se svûtlo indikátoru rozsvítí, jen je-li baterie zcela
vybitá.

Odpojování nabíjeãky
1. Po ukonãení nabíjení se zastaví pohybující se ãárky ikony baterie
a na displeji se zobrazí nápis Baterie nabitá.
2. Vytáhnûte nabíjeãku ze zásuvky. Odpojte nabíjeãku od telefonu
stiskem ‰ed˘ch tlaãítek na obou stranách konektoru a vytaÏením
konektoru z telefonu

Upozornûní
• Pﬁed prvním pouÏitím telefonu musí b˘t baterie plnû
nabitá.
• Bûhem nabíjení nevyjímejte ani baterii, ani SIM kartu.
• Pokud není baterie správnû nabitá, zkuste ji nabít je‰tû
jednou, poté, co jste telefon vypnuli a zapnuli pomocí
tlaãítka pro zapínání a vypínání. Po vyjmutí a
opûtovném vloÏení baterii prosím znovu nabijte.
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Zapínání a vypínání telefonu
Zapínání telefonu
1. VloÏte do telefonu baterii a telefon
pﬁipojte k externímu napájecímu
zdroji, jako je nabíjeãka, adaptér pro
automobilov˘ zapalovaã nebo sada
hands-free do auta. Dal‰í moÏností
je vloÏit do telefonu nabitou baterii.
2. Stisknûte E na nûkolik sekund,
dokud se nezapne LCD.
3. Podle toho, zda jste nastavili
PoÏadavek kódu PIN, musíte nebo
nemusíte zadat svÛj kód PIN.

Upozornûní
• Stejnû jako u jin˘ch rádiov˘ch pﬁístrojÛ se vyhnûte
zbyteãnému kontaktu s anténou zapnutého telefonu.

Vypínání telefonu
1. Stisknûte E na nûkolik sekund, dokud se nevypne LCD.
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První seznámení s telefonem
Pﬁístupové kódy
Pﬁístupové kódy popisované v této ãásti manuálu mÛÏete pouÏít k
tomu, abyste zamezili neoprávnûnému uÏívání va‰eho telefonu.
Pﬁístupové kódy (s v˘jimkou kódÛ PUK a PUK2) mÛÏete zmûnit
pomocí volby Zmûnit kódy [Menu 9-4-5].

Kód PIN (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PIN (Personal Identification Number - Osobní identifikaãní ãíslo)
chrání va‰i SIM kartu proti neoprávnûnému pouÏívání. Kód PIN
zpravidla obdrÏíte se SIM kartou. Pokud je aktivován poÏadavek
kódu PIN, telefon bude vyÏadovat vloÏení kódu PIN po kaÏdém
zapnutí. Naopak, je-li PoÏadavek kódu PIN deaktivován, telefon se
k síti pﬁipojí pﬁímo, aniÏ by vyÏadoval kód PIN.

Kód PIN2 (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PIN2, kter˘ je dodáván s nûkter˘mi SIM kartami, je vyÏadován,
pokud chcete pﬁistupovat k nûkter˘m funkcím, k nimÏ patﬁí napﬁíklad
Tarifikace hovoru a Omezení odchozích ãísel. Tyto funkce jsou k
dispozici jen tehdy, pokud je podporuje va‰e SIM karta. Dal‰í
informace si ovûﬁte u provozovatele va‰í sítû.

Kód PUK (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PUK (PIN Unblocking Key - Klíã k odblokování PIN) je
vyÏadován ke zmûnû zablokovaného kódu PIN. Kód PUK mÛÏe b˘t
dodán se SIM kartou. Pokud není dodán, poÏádejte o nûj svého
místního síÈového operátora. Pokud kód ztratíte, rovnûÏ kontaktujte
svého síÈového operátora.

Kód PUK2 (4 aÏ 8 ãíslic)
Kód PUK2, dodávan˘ s nûkter˘mi SIM kartami, je vyÏadován ke
zmûnû zablokovaného kódu PIN2. Pokud tento kód ztratíte, také
kontaktuje svého síÈového operátora.
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Bezpeãnostní kód (4 aÏ 8 ãíslic)
Bezpeãnostní kód chrání vá‰ telefon pﬁed neoprávnûn˘m uÏíváním.
Standardní nastavení je ‘0000’. Tento kód je poÏadován pﬁi
vymazání v‰ech poloÏek v telefonu a pﬁi aktivaci menu PÛvodní
nastavení. Také je poÏadován, pokud chcete povolit nebo zakázat
funkci zamknutí telefonu, abyste zamezili jeho neoprávnûnému
uÏívání. PÛvodní nastavení bezpeãnostního kódu mÛÏete zmûnit z
menu Bezpeãnostní nastavení.

Heslo pro blokování hovoru
Heslo pro blokování hovoru je vyÏadováno, pokud chcete vyuÏít
sluÏbu Blokování hovoru. Heslo obdrÏíte od svého síÈového
operátora, kdyÏ si tuto sluÏbu objednáte. BliÏ‰í podrobnosti viz
strana 92.
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Obecné funkce
Volání a pﬁijmutí hovoru
Volání
1. Ujistûte se, Ïe je telefon zapnut˘.
2. VloÏte telefonní ãíslo vãetnû pﬁedvolby. âíslo zobrazené na LCD
mÛÏete upravovat pomocí pravého a levého navigaãního tlaãítka,
kter˘mi pohybujete kurzorem na k˘Ïenou pozici, nebo jednodu‰e
stiskem tlaãítka pro mazaní (C) vymaÏete vÏdy jednu ãíslici.


Celé ãíslo vymaÏete del‰ím stiskem tlaãítka pro mazání (C).

3. Stisknûte tlaãítko Odeslat (S) pro vytoãení ãísla.
4. Hovor ukonãíte stiskem (E) nebo pravého kontextového
tlaãítka. You can also end the call by closing the flip.

Volání pomocí tlaãítka Odeslat
1. V pohotovostním reÏimu stisknûte tlaãítko Odeslat (S) a
zobrazí se telefonní ãísla posledních pﬁíchozích, odchozích a
zme‰kan˘ch hovorÛ.
2. Vyberte k˘Ïené ãíslo pomocí horního a dolního navigaãního
tlaãítka.
3. Stisknûte S.

Mezinárodní hovory
1. Stisknûte a drÏte tlaãítko 0. Tak se zobrazí mezinárodní
pﬁedvolba. Znak „+“ mÛÏete nahradit mezinárodním pﬁístupov˘m
kódem.
2. VloÏte kód zemû, oblasti a telefonní ãíslo.
3. Stisknûte S.

Ukonãení hovoru
Hovor ukonãíte stiskem tlaãítka Ukonãit (E).
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Volání pomocí telefonního seznamu
âasto volaná jména a telefonní ãísla mÛÏete uloÏit na SIM kartu
a/nebo do pamûti telefonu, která se jmenuje Telefonní seznam.
âíslo mÛÏete vytoãit jednodu‰e poté, co jej vyhledáte v telefonním
seznamu. Dal‰í informace o vlastnostech telefonního seznamu viz
stránka 50-56.

Úprava hlasitosti
Pokud chcete upravit hlasitost sluchátka bûhem hovoru, pouÏijte
postranní tlaãítka ( ). Horním tlaãítkem hlasitost zv˘‰íte a dolním
sníÏíte.

Pﬁijmutí hovoru
Pﬁi pﬁíchozím hovoru telefon zvoní a na displeji se zobrazí blikající
ikonka telefonu. Pokud je volající identifikován, jeho telefonní ãíslo
(name or photo if saved in the Phonebook) se zobrazí na displeji.
1. To answer an incoming call, open the flip.

Upozornûní


Hovor mÛÏete pﬁijmout i pokud právû pouÏíváte
telefonní seznam nebo jiné moÏnosti menu.

2. To end the call, close the flip or press the E.
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Obecné funkce
Síla signálu
MÛÏete si ovûﬁit sílu signálu pomocí indikátoru signálu (
) na
LCD telefonu. Síla signálu se mÛÏe mûnit, zejména uvnitﬁ budov.
Pﬁíjem se mÛÏe zlep‰it v blízkosti okna.

Vkládání textu
Znaky a ãíslice mÛÏete vkládat pomocí klávesnice telefonu.
Vkládání textu vyÏaduje napﬁ. ukládání jmen do telefonního
seznamu, psaní zprávy, vytváﬁení osobního uvítání nebo plánování
událostí v kalendáﬁi. Telefon nabízí následující metody vkládání
textu.
Telefon umoÏÀuje tyto metody vkládání textu.

ReÏim T9
Tento reÏim vám umoÏÀuje vkládat slova jedním stisknutím
klávesy. KaÏdá klávesa na klávesnici má více neÏ jedno
písmeno. ReÏim T9 automaticky porovná stisknutá tlaãítka s
vnitﬁním slovníkem a urãí správné slovo. Proto mÛÏete pouÏít
daleko ménû stiskÛ tlaãítek neÏ v tradiãním reÏimu ABC.
Nûkdy se tomu ﬁíká prediktivní vkládání textu.

ReÏim ABC
Tento reÏim vám umoÏÀuje vkládat písmena stisknutím
tlaãítka, ke kterému je toto písmeno pﬁiﬁazeno. Tlaãítko
stisknete jednou, dvakrát, tﬁikrát nebo ãtyﬁikrát, dokud se
písmeno nezobrazí.

ReÏim 123 (ãíseln˘ reÏim)
Pí‰e ãíslice jedním stiskem tlaãítka. Zmûnu pole, do nûhoÏ
vkládáte text, provedete stiskem tlaãítka #, dokud se
nezobrazí reÏim 123.
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Zmûna reÏimu vkládání textu
1. Pokud se nalézáte v poli, do nûhoÏ je moÏné vkládat znaky, v
pravém dolním rohu LCD je indikátor reÏimu vkládání textu.
2. ZmûÀte reÏim vkládání textu stiskem #. OkamÏit˘ reÏim
vkládání textu si mÛÏete ovûﬁit v pravém dolním rohu LCD.


PouÏívání reÏimu T9

ReÏim prediktivního vkládání textu T9 vám umoÏÀuje vkládat slova
snadnûji a s pomocí men‰ího poãtu stiskÛ tlaãítek. Se stiskem
kaÏdého tlaãítka telefon zobrazuje znaky, o nichÏ se domnívá, Ïe
pí‰ete. PouÏívá k tomu vnitﬁní slovník, do kterého mÛÏete pﬁidávat
nová slova. S kaÏd˘m pﬁidan˘m slovem se slovo mûní tak, aby
odpovídalo nejpravdûpodobnûj‰ímu kandidátu ze slovníku.
1. Pokud jste v reÏimu prediktivního vkládání textu T9, zaãnûte
vkládat slova stiskem tlaãítek 2 9. Pro kaÏdé písmeno
stisknûte jedno tlaãítko.
– Slovo se mûní s kaÏd˘m napsan˘m znakem. Nev‰ímejte si
toho, co se zobrazuje na displeji, dokud slovo není dopsáno.
– Pokud je slovo po ukonãení psaní stále nesprávné, stisknûte
dolní navigaãní tlaãítko, jednou nebo vícekrát, a vyberte si z
dal‰ích moÏností.

Pﬁíklad
• Tisknete tlaãítka 4 6 6 3, abyste napsali
slovo Good
• Stisknete tlaãítka 4 6 6 3 a dolní navigaãní
tlaãítko, abyste napsali slovo Home
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Obecné funkce
– Pokud k˘Ïené slovo v seznamu moÏností chybí, doplÀte jej v
reÏimu ABC
– Zde mÛÏete vybrat jazyk reÏimu T9. Stisknûte levé kontextové
tlaãítko [MoÏnosti], potom vyberte Jazyky T9, or press the
* key on your keypad to switch the language. Vyberte
k˘Ïen˘ jazyk pro reÏim T9. ReÏim T9 mÛÏete také vypnout
zvolením moÏnosti T9 Vypnuté. V telefonu je standardnû
nastaveno zapnutí reÏimu T9.
2. VloÏte celé slovo, neÏ jej zaãnete upravovat nebo mazat znaky.
3. KaÏdé slovo zakonãete mezerou, kterou napí‰ete stiskem
tlaãítka 0. Písmena maÏete stisknutím C. Del‰ím stiskem
C maÏete celá slova.

Upozornûní
• Z reÏimu vkládání textu, aniÏ byste vloÏen˘ text uloÏili,
odejdete stiskem E. Telefon se vrátí do
pohotovostního reÏimu.



PouÏívání reÏimu ABC

Pro vkládání textu pouÏívejte tlaãítka 2 - 9.
1. Stisknûte tlaãítko oznaãené poÏadovan˘m písmenem:
– jednou pro první písmeno
– dvakrát pro druhé písmeno
– a tak dále
2. Mezeru vloÏíte jedním stiskem tlaãítka 0. Písmena mÛÏete
mazat tlaãítkem C Stisknûte a drÏte tklaãítko C, abyste
vymazali cel˘ displej.
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Upozornûní
• Více informací o znacích, které máte k dispozici pod
tlaãítky ãísel a znakÛ, naleznete v následující tabulce.

Tlaãítko



Znaky v poﬁadí, v jakém se zobrazují na displeji
Horní sada

Dolní sada

1

.,-?!'@:1

.,-?!'@:1

2

ABC2

abc2

3

DEF3

def3

4

GHI4

ghi4

5

JKL5

jkl5

6

MNO6

mno6

7

PQRS7

pqrs7

8

TUV8

tuv8

9

WXYZ9

wxyz9

0

Mezera

Mezera

PouÏití reÏimu 123 (ãíseln˘ reÏim)

ReÏim 123 vám umoÏÀuje vkládat ãísla do textov˘ch zpráv (napﬁ.
telefonní ãíslo).
Stisknûte tlaãítko, které odpovídá poÏadované ãíslici, a pak se
mÛÏete ruãnû pﬁepnout zpût do odpovídajícího reÏimu vkládání
textu.
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Obecné funkce
Telefonní seznam
Telefonní ãísla a odpovídající jména mÛÏete ukládat do pamûti va‰í
SIM karty.
Navíc mÛÏete uloÏit aÏ 255 ãísel a jmen do pamûti telefonu.
S pamûtí SIM karty a telefonu se v menu telefonního seznamu
zachází stejnû. (Refer to page 50-56 for details.)

Menu Bûhem hovoru
Vá‰ telefon nabízí mnoÏství ﬁídících funkcí, které mÛÏete vyuÏít
bûhem hovoru. K tûmto funkcím se mÛÏete bûhem hovoru dostat
stisknutím levého kontextového tlaãítka [MoÏnosti].

Bûhem hovoru
Menu zobrazené na displeji telefonu bûhem hovoru se li‰í od
standardního menu zobrazeného na displeji v pohotovostním
reÏimu. Jeho moÏnosti jsou popsány níÏe.

Uskuteãnûní druhého hovoru
K˘Ïené ãíslo si mÛÏete vybrat z telefonního seznamu a uskuteãnit
druh˘ hovor. Stisknûte pravé kontextové tlaãítko a vyberte Hledat.
Pokud chcete vytoãené ãíslo uloÏit do telefonního seznamu bûhem
hovoru, stisknûte pravé kontextové tlaãítko a pak Pﬁidat nov˘.

Pﬁepínání mezi dvûma hovory
Pokud chcete pﬁepnout mezi dvûma hovory, stisknûte levé
kontextové tlaãítko a pak vyberte Vymûnit.
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Pﬁijmutí pﬁíchozího hovoru
KdyÏ telefon zvoní, mÛÏete pﬁíchozí hovor jednodu‰e pﬁijmout
stisknutím tlaãítka S. Telefon vás také mÛÏe upozornit na pﬁíchozí
hovor, kdyÏ uÏ telefonujete. Ve sluchátku zazní tón a na displeji se
zobrazí, Ïe na lince ãeká druh˘ hovor.
Tato moÏnost, nazvaná Dal‰í hovor na lince, je k dispozici pouze
tehdy, kdyÏ ji podporuje va‰e síÈ. Dal‰í podrobnosti, jak aktivovat a
zru‰it tuto moÏnost, naleznete v menu Dal‰í hovor na lince
[Menu 9-3-4].
Pokud je volba Dal‰í hovor na lince aktivní, mÛÏete první hovor
pﬁidrÏet a druh˘ pﬁijmout. Uãiníte tak stiskem tlaãítka S nebo
levého kontextového tlaãítka a potom PﬁidrÏet a pﬁijmout. Aktuální
hovor mÛÏete ukonãit a pﬁijmout druh˘ stisknutím levého
kontextového tlaãítka a Ukonãit a odpovûdût.

Odmítnutí pﬁíchozího hovoru
Pﬁíchozí hovor mÛÏete odmítnout, aniÏ byste jej pﬁijmuli, stisknutím
tlaãítka E.
Bûhem hovoru mÛÏete odmítnout pﬁíchozí hovor stisknutím levého
kontextového tlaãítka [Menu] a v˘bûrem moÏnosti Konference /
Odmítnout nebo stisknutím E.

Ztlumení mikrofonu
Bûhem hovoru mÛÏete ztlumit mikrofon stisknutím tlaãítka [Menu] a
v˘bûrem Ztlumeno. Telefon mÛÏete volbou Neztlumeno znovu
vrátit do pÛvodního nastavení. KdyÏ je telefon ztlumen˘, volající vás
nemÛÏe sly‰et, ale vy jej ano.

Zapínání a vypínání tónÛ DTMF bûhem hovoru
Zapnout tóny DTMF bûhem hovoru mÛÏete stiskem levého
kontextového tlaãítka a v˘bûrem DTMF zap. Tóny DTMF mÛÏete
stejn˘m zpÛsobem vypnout. Tóny DTMF umoÏÀují va‰emu telefonu
vyuÏívat automatickou telefonní ústﬁednu.
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Obecné funkce
Konferenãní hovory
SluÏba konferenãních hovorÛ vám nabízí moÏnost hovoﬁit zároveÀ s
více neÏ jedním volajícím, pokud va‰e síÈ tuto moÏnost podporuje.
Konferenãní hovor mÛÏe b˘t vytvoﬁen pouze tehdy, kdyÏ máte jeden
aktivní a jeden pﬁidrÏen˘ hovor a oba jste pﬁijali. Jakmile je
konferenãní hovor vytvoﬁen, hovory mohou b˘t pﬁidávány,
odpojovány nebo oddûlovány (odstranûny z konferenãního hovoru,
ale stále spojeny s vámi) tou osobou, která konferenãní hovor
vytvoﬁila. Tyto moÏnosti jsou k dispozici v menu Bûhem hovoru.
Maximální poãet úãastníkÛ konferenãního hovoru je pût. Jakmile
hovor zaãne, kontrolujete jej a jedinû vy do nûj mÛÏete pﬁidávat
volající.

Uskuteãnûní druhého hovoru
Pﬁi hovoru mÛÏete uskuteãnit dal‰í hovor. VloÏte druhé ãíslo a
stisknûte tlaãítko S. KdyÏ je druh˘ hovor spojen, první je
automaticky pﬁidrÏen. Mezi hovoru se mÛÏete pﬁepínat stiskem
levého kontextového tlaãítka, po nûmÏ následuje volba Vymûnit.

Vytvoﬁení konferenãního hovoru
PﬁidrÏte jeden hovor a zatímco probíhá aktivní hovor, stisknûte levé
kontextové tlaãítko a pak vyberte Konference / Pﬁipojit se ke
v‰em.

PﬁidrÏení konferenãního hovoru
Stisknûte levé kontextové tlaãítko a pak vyberte Konference /
PﬁidrÏet v‰e.

Aktivace pﬁidrÏeného konferenãního hovoru
Stisknûte levé kontextové tlaãítko a pak vyberte Konference /
Pﬁipojit se ke v‰em.
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Pﬁidávání hovorÛ ke konferenãnímu hovoru
Pro pﬁidání hovoru k existujícímu konferenãnímu hovoru stisknûte
levé kontextové tlaãítko a pak vyberte Konference / Pﬁidat se ke
v‰em.

Zobrazení volajících úãastníkÛ konferenãního hovoru
Pomocí horního a dolního navigaãního tlaãítka mÛÏete procházet
ãísla volajících úãastníkÛ konferenãního hovoru.

Uskuteãnûní soukromého hovoru bûhem konferenãního
hovoru
Pokud chcete soukromû hovoﬁit s jedním z volajících úãastníkÛ
konferenãního hovoru, zobrazte jeho ãíslo na displeji a stisknûte
levé kontextové tlaãítko. Vyberte Konference / Soukromé a ostatní
volající tím pﬁidrÏíte.

Ukonãení konferenãního hovoru
Právû zobrazen˘ volající úãastník konferenãního novoru mÛÏe b˘t
odpojen stisknutím tlaãítka E. Pro ukonãení Konference stisknûte
levé kontextové tlaãítko Konference / Ukonãit. Po stisknutí levého
kontextového tlaãítka vyberte Konference / Ukonãit konferenãní
hovor a tím ukonãíte v‰echny aktivní i pﬁidrÏené hovory.
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Strom menu

1 Profiles
1
2
3
4
5
6

Pouze vibrace
Tich˘
BûÏn˘
Hlasit˘
Sluchátka
Auto

3 Zábava a nástroje
1
2
3
4
5
6
7

Budík
Kalkulaãka
Moje sloÏka
Pﬁevodník
Svûtov˘ ãas
Hlasov˘ záznamník
Infraãerven˘ port

2 V˘pis volání
1
2
3
4
5
6
7
8

Zme‰kané hovory
Pﬁijaté hovory
Odchozí hovory
Smazat poslední hovory
Trvání hovoru
Cena hovoru
Nastavení cen
Informace o GPRS

4 Organizér
1 Kalendáﬁ
2 Poznámky
3 Telefonní seznam

5 Zprávy
1 Textové zprávy
2 Multimediální zprávy
(MMS)
3 Hlasové zprávy
4 Info sluÏba
5 ·ablony
6 Memory status
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6 Fotoaparát
1 Fotografovat
2 Gallery

7 Games & Apps
1
2
3
4

9 Nastavení
1
2
3
4
5
6
7

Datum a ãas
Nastavení telefonu
Nastavení hovoru
Bezpeãnostní nastavení
Nastavení sítû
Nastavení GPRS
PÛvodní nastavení

Hry
Aplikace
Stáhnout
Information
0 SluÏba SIM
Toto menu závisí na SIM
kartû a síÈov˘ch sluÏbách.

8 Internet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DomÛ
ZáloÏky
Push zprávy
Profily
Pﬁejít na URL
Nastavení cach
Bezpeãnostní certifikace
Obnovit profily
Informace o WAPu
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V˘bûr funkcí a moÏností
Vá‰ telefon nabízí ‰kálu funkcí, které vám umoÏní si jej pﬁizpÛsobit.
Tyto funkce jsou uspoﬁádány do menu a podmenu, do kter˘ch se
dostanete pomocí dvou kontextov˘ch tlaãítek oznaãen˘ch < a >.
KaÏdé menu a podmenu vám umoÏní vidût a mûnit nastavení urãité
funkce.
Funkce kontextov˘ch tlaãítek se li‰í podle aktuálního kontextu;
popiska na spodní stranû displeje nad kaÏd˘m tlaãítkem ukazuje
jejich aktuální úlohu.

Pro vstup do menu,
které je k dispozici,
stisknûte levé
kontextové tlaãítko.
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Stisknûte pravé
kontextové tlaãítko,
abyste provedli
pﬁíslu‰nou akci.
V tomto pﬁípadû tímto
tlaãítkem vyvoláte
Jména.

Profily [Menu 1]
V Profilech mÛÏete upravit a pﬁizpÛsobit tóny telefonu pro rÛzné
pﬁíleÏitosti, prostﬁedí nebo skupiny volajících.
Existuje tûchto ‰est pﬁednastaven˘ch profilÛ: Pouze vibrace,
Tich˘, BûÏn˘, Hlasit˘, Sluchátka a Auto. Each profile can be
personalised except Vibrate only and Silent.
Stisknûte tlaãítko Menu (<) a pomocí navigaãních tlaãítek vyberte
Profily.

Zmûna profilÛ [Menu 1-x-1]
1. Otevﬁe se seznam profilÛ.
2. Procházejte seznamem Profily, dokud nenaleznete profil, kter˘
chcete aktivovat a stisknûte levé kontextové tlaãítko [Zvolit] nebo
tlaãítko OK.
3. Pak vyberte Aktivovat.

Úprava profilÛ – PﬁizpÛsobení [Menu 1-x-2]
Procházejte seznamem profilÛ tak, abyste vyhledali poÏadovan˘
profil. Po stisknutí tlaãítka OK nebo levého kontextového tlaãítka
vyberte PﬁizpÛsobit. Objeví se volba nastavení profilu. Nastavte
volbu podle potﬁeby.
Ohlá‰ení pﬁíchozího hovoru: Nastaví typ ohlá‰ení pro pﬁíchozí
hovory.
Vyzvánûcí tón: Vybere poÏadovan˘ vyzvánûní tón ze seznamu.
Seznamem procházejte pomocí horního a dolního navigaãního
tlaãítka. Pﬁed v˘bûrem usly‰íte vybran˘ tón.
Hlasitost vyzvánûní: Nastaví hlasitost vyzvánûcího tónu.
Typ ohlá‰ení zprávy: Nastaví typ ohlá‰ení zprávy.
Tón zprávy: Vybere tón ohlá‰ení zprávy.
Tón klávesnice: Vybere k˘Ïen˘ tón klávesnice.
Hlasitost klávesnice: Nastaví hlasitost tónu klávesnice.
Flip tone: Set the flip tone for flip open and close.
Hlasitost zvukového efektu: Nastaví hlasitost zvukov˘ch efektÛ.
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Profily [Menu 1]
Hlasitost vyp/zap.: Nastaví hlasitost vyzvánûcího tónu pﬁi
zapínání nebo vypínání telefonu.
Automatická odpovûì: (pouze v reÏimu Auto) MÛÏete aktivovat
funkci automatické odpovûdi. Zde vyberete dobu, po jejímÏ
uplynutí bude hovor automaticky pﬁijat.

PﬁizpÛsobení profilÛ – Pﬁejmenovat [Menu 1-x-3]
Profil mÛÏete pﬁejmenovat a dát mu jakékoli vámi poÏadované
jméno. Profily Pouze vibrace, Sluchátka a Auto nelze pﬁejmenovat
1. Chcete-li zmûnit jméno profilu, procházejte seznamem profilÛ,
abyste vyhledali poÏadovan˘ profil, a po stisknutí tlaãítka OK
vyberte Pﬁejmenovat.
2. Napi‰te poÏadované jméno a stisknûte tlaãítko OK nebo levé
kontextové tlaãítko [UloÏit].
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V˘pis volání [Menu 2]
Zde mÛÏete procházet záznamy o zme‰kan˘ch, pﬁijat˘ch a
odchozích hovorech, pouze kdyÏ va‰e síÈ podporuje sluÏbu
Identifikace volajícího (Calling Line Identification – CLI).
âíslo a jméno (pokud je k dispozici), and the picture (pokud je k
dispozici) se zobrazí spoleãnû s datem a ãasem, kdy byl hovor
uskuteãnûn. MÛÏete také zjistit ãas hovoru a jeho cenu.
Stisknûte tlaãítko Menu (<) a pomocí navigaãních tlaãítek vyberte
V˘pis volání.

Zme‰kané hovory [Menu 2-1]
Zde máte moÏnost vidût posledních 10 nepﬁijat˘ch hovorÛ. Po
stisknutí levého kontextového tlaãítka [MoÏnosti], mÛÏete rovnûÏ:
• Zobrazit ãíslo (pokud je k dispozici), zavolat na nû nebo je uloÏit do
telefonního seznamu.
• VloÏit nové jméno pro ãíslo a obojí uloÏit do telefonního seznamu.
• Zaslat zprávu na dané ãíslo.
• Smazat hovor ze seznamu.

Poznámka
• MÛÏete vymazat v‰echny záznamy o hovorech ze
seznamu pomocí menu Smazat poslední hovory

• Edit the name saved in the phonebook.

Poznámka
• It is possible for only a number in the Phonebook to edit
a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can’t edit
names.
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V˘pis volání [Menu 2]
Pﬁijaté hovory [Menu 2-2]
Zde máte moÏnost vidût posledních deset pﬁíchozích hovorÛ. Po
stisknutí levého kontextového tlaãítka [MoÏnosti], mÛÏete rovnûÏ:
• Zobrazit ãíslo (pokud je k dispozici), zavolat na nû nebo uloÏit do
telefonního seznamu.
• VloÏit nové jméno pro ãíslo a obojí uloÏit do telefonního seznamu.
• Zaslat zprávu na dané ãíslo.
• Smazat hovor ze seznamu.

Poznámka
• MÛÏete vymazat v‰echny záznamy o hovorech ze
seznamu pomocí menu Smazat poslední hovory

• Edit the name saved in the phonebook.

Poznámka
• It is possible for only a number in the Phonebook to edit
a name. Another numbers (e.g. FDN, SDN) can’t edit
names.
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Odchozí hovory [Menu 2-3]
Zde máte moÏnost vidût posledních deset odchozích hovorÛ, které
byly pﬁijaty i ty, které pﬁijaty nebyly. Pomocí tlaãítka [MoÏnosti]
mÛÏete rovnûÏ:
• Zobrazit ãíslo (pokud je k dispozici), zavolat na nû nebo je uloÏit do
telefonního seznamu.
• VloÏit nové jméno pro ãíslo a obojí uloÏit do telefonního seznamu.
• Zaslat zprávu na dané ãíslo.
• Smazat hovor ze seznamu.

Poznámka
• MÛÏete vymazat v‰echny záznamy o hovorech ze
seznamu pomocí menu Smazat poslední hovory
• Edit the name saved in the phonebook.

Poznámka
• If the FDN is enabled, the menu [Edit name] will not be
shown.

Smazat poslední hovory [Menu 2-4]
Zde máte moÏnost vymazat seznam zme‰kan˘ch hovorÛ, seznam
pﬁijat˘ch hovorÛ nebo seznam odchozích hovorÛ. Kromû toho
mÛÏete vymazat v‰echny seznamy najednou, pokud vyberete
V‰echny hovory.
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V˘pis volání [Menu 2]
Trvání hovoru [Menu 2-5]
Zde máte moÏnost se podívat na délku va‰ich pﬁijat˘ch a odchozích
hovorÛ. Délku kaÏdého hovoru si mÛÏete ovûﬁit v dolní ãásti displeje
pﬁi jejich procházení pomocí horního a dolního navigaãního tlaãítka.
Stisk tlaãítka [OK] nebo levého kontextového tlaãítka [Vymazat]
nuluje poãítadlo vybraného hovoru. Aby se zabránilo nahodilému
vymazání, jste vyzváni k vloÏení kódu PIN2.
• Poslední hovor: Délka posledního hovoru
• Pﬁijaté hovory: Délka pﬁijat˘ch hovorÛ
• Odchozí hovory: Délka odchozích hovorÛ
• V‰echny hovory: Celková délka v‰ech odchozích i pﬁíchozích
hovorÛ od doby, kdy bylo poãítadlo hovorÛ naposledy vynulováno.

Poznámka
• Skuteãn˘ ãas fakturovan˘ za hovory va‰ím
poskytovatelem sluÏeb se mÛÏe li‰it v závislosti na
vlastnostech sítû, zaokrouhlování faktur atd.

Cena hovoru [Menu 2-6]
Tato sluÏba umoÏÀuje kontrolovat cenu posledního hovoru a
celkovou cenu hovorÛ. Cena hovoru se zobrazuje v dolní ãásti
displeje. Chcete-li vymazat cenu hovoru, stisknûte levé kontextové
tlaãítko [Vymazat] nebo tlaãítko OK. Jste vyzvánik vloÏení kódu
PIN2.

Poznámka
• Skuteãn˘ ãas fakturovan˘ za hovory va‰ím
poskytovatelem sluÏeb se mÛÏe li‰it v závislosti na
vlastnostech sítû, zaokrouhlování faktur atd.
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Nastavení cen [Menu 2-7]
• Cenov˘ limit hovoru: Tato síÈová sluÏba vám umoÏÀuje omezit
náklady na va‰e hovory poãtem úãetních jednotek nebo jednotek
mûny. MÛÏete volat nebo pﬁijímat hovory aÏ do v˘‰e
specifikovaného limitu nákladÛ. Limit ceny hovorÛ mÛÏete zmûnit
po zadání kódu PIN2.
• Nastavit tarif: MÛÏete nastavit druh mûny a jednotkovou cenu.
Kontaktujte svého poskytovatele sluÏeb, abyste získali ceny
úãetních jednotek. Pro zadání Mûny nebo 1 jednotky v tomto
menu potﬁebujete kód PIN2

Poznámka
• Pokud byly spotﬁebovány v‰echny jednotky, nelze
uskuteãnit Ïádná volání vyjma tísÀov˘ch. V závislosti na
SIM kartû potﬁebujete po nastavení cenového limitu kód
PIN2.
• Automat. zobrazení: Tato síÈová sluÏba vám umoÏÀuje
automaticky zobrazit cenu va‰eho posledního hovoru. Pokud v
menu Automatické zobrazení vyberete Zapnuto, uvidíte po
ukonãení va‰eho posledního hovoru jeho cenu.

Informace o GPRS [Menu 2-8]
V informacích o GPRS mÛÏete zjistit mnoÏství dat pﬁenesen˘ch sítí.
Navíc mÛÏete zjistit, kolik ãasu jste strávili na síti.
(GPRS je General Packet Radio Service - obecná paketová rádiová
sluÏba).

• Informace o WAPu
MÛÏete si zkontrolovat objem dat a ãas spotﬁebovan˘ pﬁi pouÏívání
WAPu. Stisk levého kontextového tlaãítka [Vymazat] nebo tlaãítka
OK nuluje poãítadlo.
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V˘pis volání [Menu 2]
• Externí zaﬁízení
Zde mÛÏete zjistit objem dat a dobu strávenou uÏíváním WAPu
prostﬁednictvím externího zaﬁízení, jako je napﬁ. sériov˘ port.
• Data celkem
Zde mÛÏete zjistit celkov˘ objem dat pﬁenesen˘ch WAPem a
externím zaﬁízení.
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Zábava a nástroje [Menu 3]
Stisknûte tlaãítko Menu (<) a pomocí navigaãních kláves vyberte
Zábava a nástroje.

Budík [Menu 3-1]
Nastaví budík na buzení v urãit˘ ãas. V menu Budík máte k
dispozici následující moÏnosti.

Zapnout
Nastaví ãas alarmu.
1. Vstupte do menu.
2. Pomocí levého a pravého navigaãního tlaãítka vyberte [Zapnout].
3. VloÏte ãas alarmu pomocí ãíseln˘ch tlaãítek.
4. Pomocí levého a pravého navigaãního tlaãítka vyberte jednu z
moÏností alarmu: Jednou, Dennû, T˘dnû a Mûsíãnû.
5. V˘bûr melodie alarmu: zvolte poÏadovanou melodii alarmu
pomocí levého a pravého navigaãního tlaãítka.

Vypnout
Deaktivuje alarm.

Kalkulaãka [Menu 3-2]
Tato funkce vám umoÏÀuje pouÏívat telefon jako kalkulaãku.
Kalkulaãka je vybavena základními aritmetick˘mi funkcemi: sãítání,
odãítání, násobení a dûlení. (MÛÏete vkládat ãísla aÏ se dvûma
desetinn˘mi místy.)
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Zábava a nástroje [Menu 3]
PouÏívání kalkulaãky
1. VloÏte první ãíslo pomocí tlaãítek ãíslic.
2. Stisknûte pﬁíslu‰né navigaãní tlaãítko, abyste vybrali
matematickou funkci.
3. V˘poãet v˘sledku docílíte stiskem levého kontextového tlaãítka
[V˘sledek] nebo tlaãítka OK.
4. Po v˘poãtu stisknûte levé kontextové tlaãítko [Vymazat], abyste
se vrátili do v˘chozího stavu.

Poznámka
• K v˘mazu jak˘chkoli chyb a displeje pouÏijte tlaãítko
C. Desetinnou ãárku vloÏíte stiskem tlaãítka *.
Znaménko mínus vloÏíte stiskem tlaãítka #.

Moje sloÏka [Menu 3-3]
Moje sloÏka má 3 sloÏky: Obrázek, Animace a Zvuk. MÛÏete si
prohlíÏet, mazat nebo kontrolovat staÏen˘ obsah. Ze stránek WAPu
mÛÏete získat obrázky, animace nebo zvuky, multimediální zprávy
(MMS) nebo krátké textové zprávy (SMS). Poté, co si prohlédnete
kaÏd˘ obsah, mÛÏete jej zaslat pomocí SMS nebo MMS, upravit
nebo vymazat. Jednu poloÏku sloÏky Obrázek nebo Animace
mÛÏete nastavit jako tapetu. Pokud jde o zvuky, mÛÏete
poÏadovan˘ zvuk nastavit jako vyzvánûcí tón.

Picture [Menu 3-3-1]
Animation [Menu 3-3-2]
Sound [Menu 3-3-3]
Memory status [Menu 3-3-4]

44

Pﬁevodník [Menu 3-4]
Tato funkce pﬁevádí jakoukoli hodnotu z jedné jednotky do druhé.
Existují 4 druhy veliãin, které mÛÏete pﬁevádût: Délka, Povrch,
Hmotnost a Objem.
1. Vyberte jeden ze ãtyﬁ druhÛ jednotek stiskem levého
kontextového tlaãítka [Jednotka].
2. Stiskem dolního navigaãního tlaãítka pﬁejdûte do pole aktuální
jednotky.
3. Pomocí levého a pravého navigaãního tlaãítka vyberte jednotku,
kterou chcete pﬁevést.
4. Stiskem dolního navigaãního tlaãítka pﬁejdûte do pole pﬁevedené
jednotky.
5. Pomocí levého a pravého navigaãního tlaãítka vyberte jednotku,
do níÏ chcete pﬁevést.
6. VloÏte ãíslice pomocí tlaãítek ãíslic. Pﬁevod se automaticky
vypoãítá.

Poznámka
• Pomocí tlaãítka * mÛÏete vloÏit desetinné ãíslo.

Svûtov˘ ãas [Menu 3-5]
Pomocí levého a pravého navigaãního tlaãítka mÛÏe zjistit
Greenwichsk˘ stﬁední ãas (GMT) a ãas v 59 velkomûstech celého
svûta.
Displej ukazuje název mûsta, okamÏité datum a ãas. Chcete-li
vybrat ãasové pásmo, v nûmÏ se nalézáte, postupujte takto:
1. Vyberte mûsto ve va‰em ãasovém pásmu stiskem levého nebo
pravého navigaãního tlaãítka, pﬁípadnû vícenásobn˘m. Zobrazí
se místní datum a ãas.
2. Chcete-li zmûnit zobrazení ãasu v pohotovostním reÏimu na
vybran˘ ãas, stisknûte levé kontextové tlaãítko [MoÏnosti] a
vyberte Nastavit.
45

Zábava a nástroje [Menu 3]
Poznámka
• Nastavení ãasového pásma kaÏdého mûsta v menu
Svûtov˘ ãas mÛÏe b˘t ovlivnûno stavem sítû.

Hlasov˘ záznamník [Menu 3-6]
MÛÏete si nahrát krátkou hlasovou poznámku. MÛÏete nahrát aÏ 3
hlasové poznámky, z nichÏ kaÏdá mÛÏe mít délku aÏ 30 vteﬁin.
Pomocí levého kontextového tlaãítka [MoÏnosti] si mÛÏete nahrané
hlasové poznámky pﬁehrát ãi vymazat nebo si mÛÏete nahrát novou
hlasovou poznámku.

Záznam [Menu 3-6-1]
1. V pohotovostním reÏimu stisknûte a drÏte tlaãítko

.

2. Jakmile zaãne nahrávání, zobrazí se hlá‰ení „Nahrávám...“ a
zb˘vající ãas.
3. Jakmile skonãíte s nahráváním, stisknûte levé kontextové tlaãítko
[UloÏit].
• Pﬁehrát: MÛÏete si pﬁehrát v‰echny nahrané hlasové
poznámky poãínaje nejnovûj‰ím. Na displeji se objeví datum a
ãas, kdy byla poznámka nahrána.
• Vymazat: MÛÏete vymazat urãitou hlasovou poznámku.
• Nahrát novou: MÛÏete si nahrát krátkou hlasovou poznámku.
• Vymazat v‰echny: MÛÏete vymazat v‰echny hlasové
poznámky. Potvrìte stiskem levého kontextového tlaãítka
[Ano].

Náhled seznamu [Menu 3-6-2]
Stiskem D v pohotovostním reÏimu telefon zobrazí název hlasové
poznámky, kterou jste si nahráli. Zaznamenanou hlasovou
poznámku si mÛÏete Pﬁehrát nebo Vymazat.
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Poznámka
• V pohotovostním reÏimu mÛÏete pﬁejít pﬁímo do menu
Hlasov˘ záznamník stiskem dolního navigaãního tlaãítka.
• Jsou-li v‰echna pamûÈová místa plná, musíte pﬁed
nahráním nové hlasové poznámky vymazat starou.

Infraãerven˘ port [Menu 3-7]
Tato funkce vám umoÏÀuje vysílat nebo pﬁijímat data nebo faxy
prostﬁednictvím infraãerveného portu. Abyste mohli pouÏívat
infraãervené spojení, proveìte toto:s
1. Nainstalujte ovladaã modemu pro pﬁíjem nebo vysílání dat/faxÛ.
2. Na svém PC nainstalujte síÈov˘ software pro vytáãené spojení
dodan˘ va‰ím poskytovatelem síÈov˘ch sluÏeb nebo faxov˘
aplikaãní program pro faxová volání.
3. Na svém PC zkonfigurujte a aktivujte infraãerven˘ port IrDA.
4. Aktivujte funkci infraãerveného pﬁenosu v telefonu; na pravé
stranû displeje se dole objeví symbol
.
5. Vytoãte ãíslo síÈové sluÏby, které vám pﬁedal vá‰ poskytovatel
sluÏeb.
Pokud do 30 sekund po aktivaci této funkce nedojde k Ïádné
komunikaci mezi va‰ím telefonem a zaﬁízením IrDA, funkce se
automaticky deaktivuje.
Chcete-li získat podrobnûj‰í informace, kontaktujte svého
poskytovatele síÈov˘ch sluÏeb.

Poznámka
• PC Sync je program pro v˘mûnu dat mezi PC a
telefonem pomocí datového kabelu. Proto, jestliÏe
chcete pouÏít tuto funkci, musíte si koupit soupravu
pﬁíslu‰enství.` Chcete-li získat více informací, mÛÏete
pouÏít soubor nápovûdy pro PC Sync Help na CD.
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Organizér [Menu 4]
Stisknûte tlaãítko Menu (<). Pomocí navigaãních tlaãítek vyberte
Organizér.

Kalendáﬁ [Menu 4-1]
Jakmile vstoupíte do tohoto menu, objeví se kalendáﬁ. âtvercov˘
kurzor je umístûn na aktuálním datu. Pomocí navigaãních tlaãítek se
mÛÏete pﬁemístit na jiné datum. Je-li datum zobrazeno jinou barvou,
znamená to, Ïe pro tento den existuje harmonogram nebo
poznámka. Tato funkce vám pﬁipomíná vá‰ rozvrh s poznámkami.
Pokud telefon pﬁíslu‰n˘m zpÛsobem nastavíte, upozorní vás rovnûÏ
v˘straÏn˘m tónem.

Zobrazit [Menu 4-1-1]
UkáÏe schÛzku na vybran˘ den. Stisknûte [MoÏnosti], abyste vámi
vybranou schÛzku vymazali nebo upravili.

Upravit [Menu 4-1-2]
PouÏívá se k úpravám rozvrhu.

Smazat [Menu 4-1-3]
SmaÏe rozvrh.

Pﬁidat novou [Menu 4-1-4]
Krátká poznámka mÛÏe obsahovat aÏ 30 znakÛ a celkov˘ poãet
krátk˘ch poznámek mÛÏe b˘t 20.

Kalendáﬁ [Menu 4-1-5]
Znovu vyvolá kalendáﬁ.

Tón kalendáﬁe [Menu 4-1-6]
Pomocí této volby vás telefon mÛÏe upozornit v˘straÏn˘m tónem,
pokud nastalo datum a ãas naplánované pro nûjakou událost.
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Zobrazit v‰echny záznamy [Menu 4-1-7]
Zobrazí poznámky, které jste si zapsali pro v‰echny dny.
Seznamem poznámek mÛÏete procházet pomocí horního a dolního
navigaãního tlaãítka.

Pﬁejít na datum [Menu 4-1-8]
Pﬁejde na urãité datum. VloÏte datum pomocí tlaãítek ãíslic a levého
a pravého navigaãního tlaãítka.

Smazat po uplynutí [Menu 4-1-9]
MÛÏete smazat jiÏ neaktuální poznámky k harmonogramu, o nichÏ
jste jiÏ byli informováni.

Smazat v‰e [Menu 4-1-10]
SmaÏe v‰echny záznamy. Nejdﬁíve jste poÏádání o potvrzení.

Poznámky [Menu 4-2]
DodrÏte následující pokyny pro psaní, úpravu a mazání poznámek k
urãit˘m dnÛm.
1. Nalistujte moÏnost Poznámka.
2. Stisknûte levou kontextovou klávesu [Pﬁidat].
3. VloÏte poznámku a stisknûte levé kontextové tlaãítko [MoÏnosti].
Máte k dispozici následující moÏnosti.
• UloÏit: UmoÏÀuje uloÏit poznámku.
• Jazyky T9: Select the desired language of T9 mode.
• Ukonãit editor: UmoÏÀuje vám opustit editor poznámek.
Jakmile je do va‰eho telefonu vloÏena poznámka:
1. Vyberte moÏnost Poznámka.
2. Stisknûte levé kontextové tlaãítko [Zvolit].
3. Stisknûte levé kontextové tlaãítko [MoÏnosti].
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Organizér [Menu 4]
Máte k dispozici následující moÏnosti:
• Upravit: MÛÏete upravit uloÏenou poznámku.
• Smazat: VymaÏe vybranou poznámku.
• Pﬁidat novou: Pﬁidá novou poznámku.
• Smazat v‰e: SmaÏe v‰echny poznámky.

Telefonní seznam [Menu 4-3]
Telefonní ãísla a jim odpovídající jména mÛÏete uloÏit do pamûti SIM
karty. Navíc mÛÏete aÏ 255 ãísel a jmen uloÏit do pamûti telefonu.
- Stisknûte v pohotovostním reÏimu levé kontextové tlaãítko [Menu]
a pak vyberte Organizér ➝ Telefonní seznam.
- Nebo v pohotovostním reÏimu stisknûte pravé kontextové tlaãítko
[Jména].

Hledat [Menu 4-3-1]
1. In menu mode, Select an Organizer ➝ Phone book, and select
Search. Or in standby mode, press right soft key [Names] and
select Search. Or in stanby mode, press the navigation up key.
You are asked to enter the start of the name that you wish to find
and then, you will find the name instantly.
2. KdyÏ najdete poÏadované jméno, mÛÏete je zavolat stisknutím
tlaãítka [Poslat]. Lev˘m kontextov˘m tlaãítkem [MoÏnosti] mÛÏete
zobrazit následující moÏnosti.
• Podrobnosti: Zobrazí podrobné informace o vybraném
kontaktu.
• Upravit: Edits the name, number, the listing group, the e-mail,
the memo, and the phonebook photo.
• Smazat: VymaÏe kontakt z telefonního seznamu.
• Napsat textovou zprávu: Napí‰ete textovou zprávu kontaktu.
• Napsat multimediální zprávu: Napí‰ete multimediální zprávu
kontaktu.
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• Kopírovat: Kontakty ze SIM karty zkopíruje do pamûti telefonu
nebo naopak.
• Hlas: Nahraje jméno vybraného kontaktu pro volání aktivované
hlasem.
• Main number: To show all number lists which are saved if
more than 2 numbers saved.

Pﬁidat nov˘ [Menu 4-3-2]
Díky této funkci mÛÏete do telefonního seznamu pﬁidat novou
poloÏku.
V telefonu jsou dvû pamûti: telefonu a SIM karty. Pokud chcete
jednu vybrat, jdûte do menu Nastavit pamûÈ [Menu 4-3-8-1].
Kapacita pamûti telefonu je 255 poloÏek. KaÏdé jméno v pamûti
telefonu mÛÏe obsahovat aÏ 20 znakÛ. Kapacita pamûti na SIM
kartû závisí na SIM kartû.
1. In menu mode, Select an Organizer ➝ Phone book, or in
standby mode, press right soft key [Names].
2. Nalistujte Pﬁidat nov˘ a stisknûte [OK].
3. MÛÏete pﬁidat novou poloÏku do pamûti SIM karty nebo pamûti
telefonu.
• Vkládání nov˘ch poloÏek do pamûti SIM karty
MÛÏete vloÏit jméno a ãíslo a vybrat poÏadovanou skupinu.
(Závisí na Sim-kartû.)
• Vkládání nov˘ch poloÏek do pamûti telefonu
You can enter a name, numbers (mobile, home, office), e-mail
address, a required group, a memo, and a phonebook photo.

Poznámka
• A phonebook photo is able to be added only into the
phone memory.
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Organizér [Menu 4]
Rychlá volba [Menu 4-3-3]
KaÏdému z tlaãítek 2 aÏ 9 mÛÏete pﬁiﬁadit jednu poloÏku ze
seznamu Jmen. You can make a call to the number by pressing the
[Send] key in the Speed dial list, or press the left key [Options] and
select Call. Or, toto ãíslo pak mÛÏete volat pﬁímo stisknutím
pﬁíslu‰ného tlaãítka (2 - 9)na dobu 2 aÏ 3 sekund.
1. In menu mode, select an Organizer ➝ Phonebook, or in
standby mode, press right soft key [Names].
2. Nalistujte moÏnost Rychlá volba a pak stisknûte [Zvolit].
3. To add a number to Speed dials, select <Empty> and then,
press the left soft key [Add]. You can search and select the
name to press [Select] through the phonebook.
4. You can change or delete a speed dial number, make a call,
write text message, or write multimedia message by pressing the
left soft key [Options]. You can see the following submenus.
• Change: Changes the member list.
• Delete: Deletes the member list.
• Call: Makes a call to the number.
• Write text message: Use this to write a text message to the
name.
• Write multimedia message: Use this to write a multimedia
message to the name.
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Voice list [Menu 4-3-4]
You can assign a voice with a name list entry for voice-activated
dialling.
You can make a call to the number by pressing the [Send] key, or
press the left key [Options] and select Call.
1. In menu mode, Select an Organizer ➝ Phonebook, or in
standby mode, press right soft key [Names].
2. Scroll to Voice list, then press [OK].
3. To add a number to Voice list, press the left soft key [Add].
You can search and select the name to press [Select] through
the phonebook. After selecting a number, record a voice.
4. You can play, change, or delete a voice, make a call, add new or
delete all voice lists by pressing the left soft key [Options]. You
can see the following submenus.
• Pﬁehrát: Pﬁehraje hlasovou jmenovku pﬁiﬁazenou k telefonnímu
ãíslu.
• Zmûnit: Zmûní hlasovou jmenovku pﬁiﬁazenou k telefonnímu
ãíslu.
• Smazat: SmaÏe hlasovou jmenovku pﬁiﬁazenou k telefonnímu
ãíslu.
• Volání: Zavolá na vybrané ãíslo.
• Pﬁidat nov˘: Pﬁidá nové telefonní ãíslo pro volání aktivované
hlasem.
• Smazat v‰e: SmaÏe v‰echna ãísla pro volání aktivovaná
hlasem.

Poznámka
• You can enter up to 10 phone numbers for voice dial.
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Organizér [Menu 4]
Skupiny volajících [Menu 4-3-5]
V telefonu je pﬁednastaven˘ch ‰est skupin, stejnû jako skupina
nazvaná Dal‰í. V nich mÛÏete vytváﬁet seznamy.
1. In menu mode, select an Organizer ➝ Phonebook, or in
standby mode, press right soft key [Names].
2. Vyberte Skupiny volajících. Zobrazí se seznam v‰ech skupin:
Rodina, VIP, Pﬁátelé, Kolegové, Skupina 1, Skupina 2 a
Ostatní.
3. Vyberte jméno skupiny, s níÏ chcete pracovat, stiskem levého
kontextového tlaãítka [MoÏnosti]. Zobrazí se níÏe uvedená
submenu kromû pro skupinu Ostatní.
• Seznam ãlenÛ: Zobrazí seznam ãlenÛ skupiny.
• Vyzvánûcí tón skupiny: Vybere vyzvánûcí tón, kter˘ bude znít,
kdyÏ vám zavolá osoba z této skupiny.
• Ikona skupiny: Vybere grafickou ikonu, která se zobrazí pﬁi
pﬁíchozím volání od ãlena skupiny.
• Pﬁidat ãlena: Pﬁidá ãlena ke skupinû.
• Smazat ãlena: VymaÏe ãlena ze skupiny.
• Pﬁejmenovat: Skupinû pﬁiﬁadí nové jméno.

Kopírovat v‰e [Menu 4-3-6]
PoloÏky na SIM kartû mÛÏete kopírovat/pﬁesouvat do pamûti
telefonu a naopak.
• Ze SIM do telefonu : Kopíruje poloÏky ze SIM karty do pamûti
telefonu.
• Z telefonu do SIM : Kopíruje poloÏky z telefonu do pamûti SIM
karty.
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Máte k dispozici následující moÏnosti.
– Uchovat originál : Pﬁi kopírování se zachová pÛvodní ãíslo.
– Odstranit originál: Pﬁi kopírování se pÛvodní ãíslo smaÏe.

Smazat v‰e [Menu 4-3-7]
V‰echny poloÏky ze SIM karty, Telefonu a Seznamu hlasov˘ch
voleb mÛÏete smazat. Tato funkce vyÏaduje bezpeãnostní kód (s
v˘jimkou seznamu hlasov˘ch voleb).

Nastavení [Menu 4-3-8]
• Nastavit pamûÈ
MÛÏete vybrat pamûÈ pro telefonní seznam z moÏností SIM a
telefon. Pokud pﬁi pﬁidávání záznamu vyberete Promûnliv˘,
telefon se zeptá, kam chcete ãíslo uloÏit.
• Photo display
You can set the photo list by Photo view or List view, when you
search the phonebook. If you select Photo view, the search list
will be shown with photos.

Informace [Menu 4-3-9]
• Volat servis (záleÏí na SIM)
Zde najdete seznam ãísel pro volání servisu (SDN), která vám
pﬁidûlil vá‰ síÈov˘ operátor (pokud toto podporuje SIM karta). Mezi
tato ãísla patﬁí ãísla na pohotovost, informace o telefonních ãíslech
a ãísla hlasov˘ch schránek.
1. Vyberte moÏnost Volat servis.
2. Zobrazí se jména dostupn˘ch sluÏeb.
3. Pomocí horního/dolního navigaãního tlaãítka vyberte sluÏbu.
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Organizér [Menu 4]
• Stav pamûti
MÛÏete zkontrolovat okamÏit˘ stav pamûti na SIM kartû a v
telefonu.
• Vlastní ãíslo (záleÏí na SIM)
Zobrazí va‰e vlastní telefonní ãíslo na SIM kartû.
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Zprávy [Menu 5]
Stisknûte tlaãítko Menu (<) a pomocí navigaãních tlaãítek vyberte
Zprávy.

Textové zprávy [Menu 5-1]
Vá‰ telefon mÛÏe pﬁijímat zprávy ohla‰ující hlasovou zprávu a
zprávy SMS (Short Message Service - SluÏba krátk˘ch zpráv).
Hlasové zprávy a SMS jsou sluÏbami sítû. ObraÈte se na svého
síÈového operátora pro dal‰í informace.
Pﬁijetí hlasové zprávy indikuje ikona (
). KdyÏ se zobrazí ikona
(
), obdrÏeli jste novou textovou zprávu. Pokud je pamûÈ
pro zprávy plná, zobrazí se chybové hlá‰ení a zaãne blikat ikonka
a vy uÏ nemÛÏete pﬁijímat nové zprávy. V menu Pﬁijaté zprávy
pouÏijte moÏnost Smazat a vymaÏte staré zprávy.
Jakmile je v pamûti pro zprávy místo, obdrÏíte nedoruãené zprávy
SMS (pokud je k dispozici dostatek místa).

Psát zprávu [Menu 5-1-1]
You can write and edit text messages.
1. VloÏte zprávu. Detailní informace o vkládání textu se dozvíte na
stránkách 24–27. (Vkládání textu).
2. Po dopsání zprávy mÛÏete vybrat poÏadovanou moÏnost stiskem
levé kontextové klávesy [MoÏnosti].
Máte k dispozici následují moÏnosti.
• Odeslat na ãíslo: EVloÏte telefonní ãíslo nebo jej vyberte z
telefonního seznamu nebo seznamu posledních ãísel. Zprávu
mÛÏete zaslat aÏ na 5 telefonních ãísel najednou. Stisknûte
levé kontextové tlaãítko [MoÏnosti] a zobrazí se následující
moÏnosti.
– Odeslat (zobrazí se pouze po vloÏení ãísla)
– Poslední ãísla
– Hledat
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Zprávy [Menu 5]
• UloÏit mezi koncepty: UloÏí zprávu, která mÛÏe tedy odeslána
pozdûji.
• Jazyky T9: Select the desired language of T9 mode.
• Smazat text: SmaÏe cel˘ text, kter˘ jste do zprávy vloÏili.
• Konec: Vystoupíte z menu Psát zprávu.
3. Ke zprávû mÛÏete bûhem jejího psaní pﬁiloÏit následující objekty
po stisknutí pravé kontextové klávesy [Pﬁipojit].
• Symbol: MÛÏete pﬁipojit zvlá‰tní znaky.
• Obrázek: Posílá a pﬁijímá textové zprávy, které obsahují
obrázky, které jsou známé jako „obrázkové zprávy“. V telefonu
máte k dispozici pﬁednastavené obrázky, které mÛÏete nahradit
nov˘mi, které jste pﬁijali z rÛzn˘ch zdrojÛ.
• Animace: Do zprávy mÛÏete animaci vloÏit pomocí EMS
(SluÏba roz‰íﬁen˘ch zpráv - Enhanced Messaging Service). V
telefonu máte na v˘bûr 15 animací.
• Zvuk: Ke krátké zprávû mÛÏete pﬁiloÏit zvuk - pokud je tato
funkce k dispozici.
• Textová ‰ablona: Vybere textovou ‰ablonu z tûch, které jsou
jiÏ v telefonu uloÏeny.
• Telefonní ãíslo: Pﬁidá ke zprávû telefonní ãíslo.
• Vizitka: Pﬁipojí va‰i vizitku.

Pﬁijaté zprávy [Menu 5-1-2]
Zde mÛÏete vyhledávat pﬁijaté textové zprávy a zprávy pﬁijaté na
displej a prohlíÏet si jejich obsah.
Pﬁijaté zprávy jsou zobrazeny od nejstar‰í k nejnovûj‰í.
Stisknûte tlaãítko Menu a vyberte Zprávy ➞ Textová zpráva ➞
Pﬁijaté zprávy.
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Ikona

Popis
Pﬁeãtená zpráva SIM
Nepﬁeãtená zpráva SIM
Pﬁeãtená zpráva
Nepﬁeãtená zpráva
Pﬁeãtená doruãenka
Nepﬁeãtená doruãenka

Poznámky
• zpráva na Sim-kartû znamená zprávu uloÏenou v
pamûti Sim-karty. A síÈ rozli‰uje zprávu pﬁijatou do
pamûti SIM karty nebo jen zprávu.
Pro kaÏdou pﬁijatou zprávu existují tyto moÏnosti. Stisknûte levé
kontextové tlaãítko [MoÏnosti].

• Odpovûdût:
Odpoví na pﬁijatou zprávu.
• Pﬁedat dál
Pﬁedá zprávu dal‰ím pﬁíjemcÛm. Zpráva mÛÏe b˘t pﬁedána dál po
vloÏení ãísel pﬁíjemcÛ.
• Volat zpût
Zavolá odesílateli zprávy.
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Zprávy [Menu 5]
• Vyjmout
Ze zprávy vyjme animation, obrázek, phone number, zvuk,
textovou webovou stránku nebo e-mailovou adresu. Tyto objekty
uloÏí do mojí sloÏky, telefonního seznamu nebo mezi záloÏky.
• Smazat
SmaÏe vybranou zprávu z Pﬁijat˘ch zpráv.
• View information
Shows more detailed information about the selected message.

Odeslané zprávy [Menu 5-1-3]
Zde mÛÏete prohlíÏet seznam a obsah odeslan˘ch zpráv a také
ovûﬁit, zda pﬁenos probûhl úspû‰nû.

Ikona

Popis
Odeslaná zpráva SIM
Odeslaná zpráva

Máte k dispozici následující moÏnosti.

• Pﬁedat dál
Pﬁedá vybranou zprávu dal‰ím pﬁíjemcÛm.
• Smazat
SmaÏe vybranou zprávu z Odeslan˘ch zpráv.
• View information
Shows more detailed information about the selected message.
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Koncept [Menu 5-1-4]
V tomto menu si mÛÏete prohlíÏet zprávy uloÏené jako koncepty.
Procházíte mezi nimi pomocí horního/dolního navigaãního tlaãítka. U
kaÏdého konceptu máte následující moÏnosti.

• Odeslat
Ode‰le vybranou zprávu dal‰ím pﬁíjemcÛm.
• Smazat
SmaÏe vybranou zprávu.

Nastavení [Menu 5-1-5]
V tomto menu mÛÏete nastavit implicitní informace o SMS.

• Typy zpráv
Nastaví implicitní druh zprávy z moÏností Text a Hlas. SíÈ mÛÏe
tyto zprávy zmûnit do vybraného formátu.
• Doba platnosti
Nastaví dobu, po kterou budou va‰e textové zprávy uloÏeny v
SMS centru a budou ãinûny pokusy o jejich zaslání pﬁíjemci.
MoÏné hodnoty jsou 1 hodina, 12 hodin, 1 den, 1 t˘den a
maximum povolené va‰ím síÈov˘m operátorem.

• Doruãenka
Aktivuje nebo deaktivuje funkci doruãenek. Pokud je tato funkce
aktivována, síÈ vás informuje, zda va‰e zpráva byla ãi nebyla
doruãena.
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Zprávy [Menu 5]
• Odpovûì pﬁes stejné stﬁedisko sluÏeb
UmoÏní pﬁíjemci va‰í textové zprávy zaslat vám odpovûì pﬁes
stejné stﬁedisko zpráv, pokud va‰e síÈ tuto sluÏbu nabízí.
• âíslo stﬁediska sluÏeb
UloÏí nebo zmûní ãíslo va‰eho stﬁediska SMS, které je
vyÏadováno pﬁi zasílání textov˘ch zpráv. Toto ãíslo vám poskytne
vá‰ poskytovatel sluÏeb.
• Nosiã dat
Vybere mezi GPRS a GSM. Kontaktuje svého síÈového operátora
nebo poskytovatele sluÏeb, kteﬁí vám poskytnou informace o
nastavení zvoleného nosiãe, o tarifikaci a rychlosti spojení.

Smazat [Menu 5-1-6]
You can delete all messages in the message memory.

Multimediální zprávy (MMS) [Menu 5-2]
Multimediální zpráva mÛÏe obsahovat text, obrázky a/nebo zvukové
nahrávky. Tato sluÏba mÛÏe b˘t pouÏívána pouze tehdy, kdyÏ ji
podporuje vá‰ síÈov˘ operátor nebo poskytovatel sluÏeb.
Multimediální zprávy mohou pﬁijímat a posílat pouze ty pﬁístroje,
které nabízejí kompatibilní funkce pro práci s multimediálními
zprávami nebo e-mailem.

Psát zprávu [Menu 5-2-1]
1. Write message title, then press OK key or left soft key.
2. Napi‰te textovou zprávu. Pomocí pravého kontextového tlaãítka
mÛÏete vloÏit symboly, ãísla a emotikony nebo pouÏít vkládací
reÏim T9. Po vloÏení textové zprávy stisknûte levé kontextové
tlaãítko [Hotovo].
3. Pﬁidejte obrázek a/nebo zvuk. Pomocí horní/dolní navigace se
mÛÏete pﬁemístit do dal‰í ãásti.
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4. MÛÏete pﬁidat snímek pﬁemístûním kurzoru na ( ) a stisknutím
tlaãítka OK nebo levého kontextového tlaãítka [Zvolit]. Snímek
mÛÏete pﬁidat téÏ pomocí pravého kontextového tlaãítka [Menu].
5. Stisknûte pravé kontextové tlaãítko [Menu]. K dispozici jsou tyto
moÏnosti
• Odeslat: Podporuje zasílání na více ãísel a e-mailov˘ch adres.
• Náhled: Zobrazí multimediální zprávu, kterou chcete odeslat.
• UloÏit: UloÏí multimediální zprávu jako koncept nebo ‰ablonu.
• Smazat: VymaÏe multimediální zprávu.
• Slide duration: Set the slide show duration.
• Slide format: Align the message contents right, left, top or
bottom.
• Pﬁidat snímek: Pﬁidá snímek pﬁed nebo za aktuální snímek.
• Odstranit snímek: VymaÏe vybran˘ snímek.

Pﬁijaté zprávy [Menu 5-2-2]
Na pﬁijaté zprávy budete upozornûni. Zprávy budou uloÏeny mezi
pﬁijaté zprávy a kaÏdou mÛÏete rozpoznat podle ikony. Podrobnûj‰í
informace viz tabulka.

Ikona

Popis
Pﬁeãtené multimediální zprávy
Nepﬁeãtené multimediální zprávy
Pﬁeãtené ohlá‰ené multimediální zprávy
Nepﬁeãtené ohlá‰ené multimediální zprávy

Pokud telefon hlásí, Ïe „Není místo pro zprávy“, mÛÏete uvolnit
místo vymazáním zpráv, médií nebo aplikací.
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Zprávy [Menu 5]
• âasovaã
Menu ãasového spínaãe se objeví, pokud pﬁijímaná zpráva
obsahuje více obrázkÛ. Obvykle se obrázky postupnû automaticky
zobrazují. Nicménû po zvolení tohoto menu si mÛÏete prohlédnout
následující obrázek ruãnû po stisknutí levého kontextového
tlaãítka.
• Pﬁedchozí snímek
Zobrazí pﬁedchozí stránku.
• Pﬁehrát
Opûtovnû pﬁehraje multimediální zprávy.
• Smazat zprávu
SmaÏe aktuální zprávu.
• Odpovûdût v‰em
Odpoví v‰em odesílatelÛm.
• Pﬁedat dál
Pﬁedá vybranou zprávu dal‰ím pﬁíjemcÛm.
• UloÏit zprávu
UloÏí multimediální zprávu jako koncept nebo jako ‰ablonu.
• UloÏit poloÏku
Vyjímá obrázky nebo zvuky. Ty budou uloÏeny do Mojí sloÏky
nebo Telefonního seznamu.
• Podrobnosti
Zobrazí tyto informace o received messages: Sender’s address,
adresa odesílatele, pﬁedmût (pouze pro multimediálních zpráv),
datum a ãas zprávy, druh zprávy, velikost zprávy.
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Odeslané zprávy [Menu 5-2-3]
Zde mÛÏete vidût odeslané zprávy. U kaÏdé odeslané zprávy
mÛÏete vidût stav jejího doruãení.

Ikona

Popis
Odeslané

• âasov˘ spínaã
Menu ãasového spínaãe se zobrazí, pokud pﬁijatá zpráva
obsahuje více obrázkÛ. Zaslané obrázky se obvykle zobrazují
automaticky. Nicménû po zvolení tohoto menu si mÛÏete
prohlédnout následující obrázek ruãnû po stisknutí levého
kontextového tlaãítka.
• Pﬁedchozí snímek
Zobrazí pﬁedchozí stránku.
• Pﬁehrát
Opûtovnû pﬁehraje aktuální zprávu.
• Smazat zprávu
SmaÏe aktuální zprávu.
• Pﬁedat dál
Pﬁedá vybranou zprávu dal‰ím pﬁíjemcÛm.
• UloÏit zprávu
UloÏí multimediální zprávu jako koncept nebo jako ‰ablonu.
• UloÏit poloÏku
Vyjímá obrázky nebo zvuky. Ty budou uloÏeny do Mojí sloÏky
nebo Telefonního seznamu.
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Zprávy [Menu 5]
• Podrobnosti
Zobrazí tyto informace o pﬁijat˘ch zprávách: adresa odesílatele,
pﬁedmût (pouze pro multimediálních zpráv), datum a ãas zprávy,
druh zprávy, velikost zprávy.
• Odpovûdût
Odpoví odesílateli na aktuální zprávu.
• Odpovûdût v‰em
Odpoví v‰em pﬁíjemcÛm vybrané zprávy.

Koncept [Menu 5-2-4]
V tomto menu mÛÏete pﬁednastavit aÏ pût multimediálních zpráv,
které nejãastûji pouÏíváte. Toto menu zobrazuje seznam
pﬁednastaven˘ch multimediálních zpráv.
Máte k dispozici následující moÏnosti.

• Odeslat
Podporuje zasílání na více ãísel a e-mailov˘ch adres.
• Náhled
Zobrazí multimediální zprávu, kterou pí‰ete.
• UloÏit
UloÏí multimediální zprávu jako koncept nebo ‰ablonu.
• Smazat
VymaÏe zprávu.
• Slide duration
Set the slide show duration.
• Slide format
Align the message contents right, left, top or bottom.
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• Pﬁidat snímek
Pﬁidá snímek pﬁed nebo za aktuální snímek.
• Odstranit snímek
VymaÏe zv˘raznûn˘ snímek.

Nastavení [Menu 5-2-5]
V tomto menu mÛÏete nastavit implicitní informace o
multimediálních zprávách.
Máte k dispozici následující moÏnosti.

• Trvání snímku
Nastaví trvání kaÏdého snímku.
• Zarovnání
Nastaví zarovnávání zpráv.
• Doba platnosti
Nastaví dobu, po kterou budou zprávy na síÈovém serveru.
• Automatické staÏení
Zapnuto: Pokud vyberete tuto volbu, zprávy se stáhnou
automaticky po pﬁijetí.
Potvrdit: VyÏaduje, abyste potvrdili, Ïe si opravdu pﬁejete zprávu
stáhnout.
Vypnuto: Zprávy jsou stahovány poté, co je potvrdíte.

• Stﬁediska zpráv
VloÏí adresu serveru MMS, abyste mohli pouÏívat sluÏbu MMS.
• Profily
Dal‰í informace viz strana 83 [Menu 8-4].
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Zprávy [Menu 5]
Hlasové zprávy [Menu 5-3]
Toto menu vám nabízí rychl˘ pﬁístup do va‰í hlasové schránky
(pokud ji nabízí va‰e síÈ). Pﬁed pouÏíváním této sluÏby musíte vloÏit
ãíslo serveru hlasov˘ch zpráv, které obdrÏíte od svého síÈového
operátora sluÏeb.
KdyÏ pﬁijde nová hlasová zpráva, zobrazí se na obrazovce
symbol
. U svého síÈového operátora si, prosím, ovûﬁte
podrobnosti o této sluÏbû, abyste mohli správnû nastavit telefon.

Poslech hlasové zprávy [Menu 5-3-1]
Jakmile vyberete tuto moÏnost, jednodu‰e stisknûte levé kontextové
tlaãítko [OK] a mÛÏete poslouchat hlasové zprávy. Dal‰í moÏností,
jak si zprávu poslechnout, je podrÏet v pohotovostním reÏimu
tlaãítko 1.

âíslo hlasové schránky [Menu 5-3-2]
MÛÏete vloÏit a nastavit ãíslo hlasové schránky.

Info sluÏba [Menu 5-4]
Zprávy info sluÏby jsou textové zprávy, které zasílá síÈ operátora
uÏivatelÛm telefonÛ GSM. Poskytují obecné informace, jakou jsou
zprávy o poãasí, dopravû, taxi sluÏbû, lékárnách a cenách akcií.
KaÏd˘ druh informace má pﬁidûlené ãíslo, které si mÛÏete získat od
síÈového operátora. KdyÏ obdrÏíte zprávu info sluÏby, na displeji se
objeví zpráva, která vás o tomto informuje, nebo je zpráva rovnou
zobrazena.
V pohotovostním reÏimu máte k dispozici následující moÏnosti, kdyÏ
si prohlíÏíte zprávy info sluÏby.
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Read [Menu 5-4-1]
The list of received broadcast messages can be searched and the
contents viewed.

Pﬁijmout [Menu 5-4-2]
UmoÏní nebo zakáÏe pﬁíjem vysílan˘ch zpráv.

Upozornûní [Menu 5-4-3]
Zapne nebo vypne upozornûní na novou zprávu.

Automat. zobrazení [Menu 5-4-4]
Pokud zvolíte pro tuto moÏnost Zapnuto, automaticky se zobrazí
v‰echny pﬁijaté hromadnû rozesílané zprávy.

Jazyky [Menu 5-4-5]
(Závisí na síti a pﬁedplatném)
Tato volba vám umoÏÀuje v˘bûr preferovan˘ch jazykÛ. Zprávy
hromadnû rozesílané v buÀce se budou zobrazovat ve vybraném
jazyce. Pokud pouÏíváte v‰echny jazyky podporované telefonem,
vyberte Automaticky na konci seznamu.

Témata [Menu 5-4-6]
(ZáleÏí na síti a objednan˘ch sluÏbách)
Pokud chcete vytvoﬁit nové téma, stisknûte levou kontextovou
klávesu [MoÏnosti] a pak vyberte Pﬁidat nov˘. Pokud uÏ téma
máte, mÛÏete je deaktivovat, upravit nebo smazat lev˘m
kontextov˘m tlaãítkem [MoÏnosti].

69

Zprávy [Menu 5]
·ablony [Menu 5-5]
V seznamu máte pﬁedem definované zprávy. MÛÏete je prohlíÏet,
mûnit nebo vytváﬁet nové. Máte k dispozici dva typy ‰ablon: textové,
multimediální a Signature.

Textová ‰ablona [Menu 5-5-1]
• Upravit
Toto pouÏijte k napsání nové zprávy nebo k úpravû ‰ablony
zprávy vybrané ze seznamu textov˘ch ‰ablon.
• Smazat
VymaÏe vybrané ‰ablony zpráv ze seznamu ‰ablon.
• Odeslat jako textovou zprávu
Po‰le vybranou ‰ablonu jako SMS.
• Odeslat jako multimediální zprávu
Po‰le vybranou ‰ablonu jako MMS.
• Pﬁidat nov˘
Toto pouÏijte k vytvoﬁení nové ‰ablony.

Multimédiální ‰ablona [Menu 5-5-2]
• Odeslat
Ode‰le multimediální ‰ablonu. Podporuje vût‰í poãet ãísel a emailov˘ch adres.
• Náhled
Zobrazí návrh multimediální zprávy.
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• UloÏit
UloÏí multimediální zprávu jako koncept nebo ‰ablonu.
• Smazat
VymaÏe multimediální ‰ablonu.
• Slide duration
Set the slide show duration.
• Slide format
Align the message contents right, left, top or bottom.
• Pﬁidat snímek
Pﬁidá snímek pﬁed nebo za aktuální snímek.
• Odstranit snímek
VymaÏe zv˘raznûn˘ snímek.
• Pﬁidat obrázek
Pﬁidá obrázek pﬁed nebo za aktuální obrázek.
• Pﬁidat zvuk
Pﬁidá zvuk pﬁed nebo za aktuální zvuk.

Vizitka [Menu 5-5-3]
Zde mÛÏete vytvoﬁit vlastní vizitku. VloÏte jméno, ãíslo mobilního
telefonu, ãíslo do kanceláﬁe, ãíslo faxu a e-mailovou adresu.

• Upravit
UmoÏÀuje napsat novou zprávu nebo upravit vybranou vizitku.
• Smazat
SmaÏe vybranou vizitku.
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Zprávy [Menu 5]
• Odeslat jako textovou zprávu
Po‰le vybranou vizitkujako SMS.
• Odeslat jako multimediální zprávu
Po‰le vybranou vizitkujako MMS.

Memory status [Menu 5-6]
MÛÏete zkontrolovat okamÏit˘ stav pamûti pro SMS a MMS .
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Fotoaparát [Menu 6]
L1100 má zabudovan˘ fotoaparát. It supports Zoom, White balance,
Colour/Sepia/Grey settings, and Multi burst functions.

Fotografovat [Menu 6-1]
Stisknûte tlaãítko Menu (<) a vyberte Fotoaparát ➝ Fotografovat.
Nebo v pohotovostním reÏimu stisknûte tlaãítko fotoaparátu (Q).
1. Zamûﬁte fotoaparát na pﬁedmût, kter˘ chcete zachytit, a stisknûte
tlaãítko [OK], or the camera hot key.

Poznámky
• V reÏimu náhledu mÛÏete okamÏitû pﬁejít do Gallery
stisknutím levého kontextového tlaãítka [Gallery].

2. 'Saved' is displayed below the captured image. Vyfotografovan˘
snímek je pak automaticky uloÏen.

Poznámky
• The remaining memory is shown in the top right of the
image. If there is insufficient memory, the image size is
automatically reduced. If the memory is full, ‘memory
full’ is displayed and you cannot take any more picture.
Create space by deleting old images.
3. Pokud chcete dále fotografovat, stisknûte tlaãítko [OK]. Nebo
stisknutím pravého kontextového tlaãítka [Smazat] snímek
vymaÏte. Press the right soft key to send MMS picture message
using the captured image.
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Fotoaparát [Menu 6]
< Options before taking a picture >
Press the left soft key [Options] to set the
options in the preview mode. You can select the
desired option by pressing the [OK]. And you
will see the current option setting value in the
top of the preview screen.
Options

Gallery
Galler

Then you can modify the desired value by pressing the left/right
navigation keys. If you press the [OK] or left soft key [Done], the
selected option value is set and return to the preview mode.
You can set the following options.

Poznámky
• The larger the image size, the better the image quality.
However, this will use more memory.
1. Image size: Select the desired image size to be captured.
[640x480, 320x240, 160x120, 128x160, 48x80]
2. Brightness: Select the desired brightness. [-2 ~ +2]
3. White balance: Select the desired white balance.
[Auto/ Daylight/ Incandescent/ Cloudy/ Fluorescent]
4. Zoom: Select the zoom factor [x1, x2, x4]
5. Colour effect: Select Colour/Sepia/Mono mode by using the
left/right navigation keys.
6. Multi shot: Select the number of images to be captured in multi
burst mode.
7. Shutter sound: Select shutter sound [Sound1 / Sound2 /
Sound3 / Off]
8. Factory settings: Return to the default factory settings.
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Gallery [Menu 6-2]
Then select image category.
[All pictures / General pictures / Phonebook pictures]
V tomto menu mÛÏete prohlíÏet, uspoﬁádávat a posílat snímky, které
jste uloÏil do telefonu.
1. Pomocí navigaãních tlaãítek vyberte snímek, kter˘ chcete vidût
ve velkém zobrazení.
2. Stisknûte tlaãítko [OK]. You will see the name of the image on
top of the LCD screen.
3. Stisknûte levé kontextové tlaãítko [MoÏnosti] a získáte tak pﬁístup
do následujících podmenu.
• Thumbnail/Enlarge: MÛÏete si prohlédnout vybran˘ snímek.
• Smazat: SmaÏe vybran˘ snímek.
• Odeslat jako MMS: Vybran˘ snímek za‰le jako obrázkovou
zprávu MMS. Viz strana 62 o psaní multimediální zprávy.
• Nastavit jako tapetu: Nastaví vybran˘ snímek jako tapetu.
• Prezentace: Plays back every image in the selected category
in succession, in order. Pﬁehrávání prezentace zastavíte
stiskem tlaãítka C.
• Pﬁejmenovat: MÛÏete zmûnit nadpis vybraného snímku.
• Delete all: Deletes all images in the selected category.
• Details: Zobrazí název, velikost a datum a ãas poﬁízení
vybraného snímku.
4. Zpût do menu Fotoaparát se vrátíte stiskem pravého
kontextového tlaãítka [Zpût].
In [Memory status] sub menu, you can check the memory status in
your phone.
[total size / used size / free size]
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Games & Apps [Menu 7]
Java je technologie vyvinutá spoleãností Sun Microsystems.
Podobn˘m zpÛsobem, jak˘m byste stahovali aplety Java pomocí
standardních prohlíÏeãÛ Netscape nebo MS Internet Explorer, lze
stahovat MIDlet Java pomocí telefonu podporujícího technologii
WAP. V závislosti na poskytovateli sluÏeb lze stáhnout do telefonu a
spou‰tût v nûm v‰echny programy Java, jako napﬁ. hry.
Po staÏení je moÏné prohlédnout si program Java v menu Aplikace,
v nûmÏ mÛÏete vybírat, spou‰tût nebo mazat. Soubory programÛ
Java jsou v telefonu uloÏeny ve formátech .JAD a .JAR.

Poznámky
• Soubor JAR je komprimovan˘ formát programu Java a
soubor JAD je popisn˘ soubor se v‰emi podrobn˘mi
informacemi. V souboru JAD si pﬁed staÏením ze sítû
mÛÏete prohlédnout v‰echny podrobné popisy souboru

Upozornûní
• V prostﬁedí telefonu pobûÏí jedinû programy pouÏívající
technologii J2ME (Java 2 Micro Edition). Programy
pouÏívající technologii J2SE (Java 2 Standard Edition)
pobûÏí jedinû v prostﬁedí PC.

76

Hry [Menu 7-1]
Telefon vám nabíizí také hry.

Poznámky
• Ovládací tlaãítka jsou pro kaÏdou hru jiná. Nicménû
kaÏdá hra vám v úvodu nabídne vysvûtlení, k ãemu se
která tlaãítka pouÏívají. Zb˘vající tlaãítka mají
následující funkce.
[Funkce obvykl˘ch kláves]
< : Menu hry
> : Zpût

Aplikace [Menu 7-2]
Menu Aplikace zobrazuje seznam programÛ Java staÏen˘ch pomocí
WAPu. V menu Aplikace lze vybírat, mazat nebo si podrobnû
prohlíÏet v‰echny dﬁíve staÏené programy.
V seznamu uvnitﬁ menu Aplikace jsou k dispozici tyto moÏnosti:
• Otevﬁít: Otevﬁe vybran˘ program. Seznam obsahuje v‰echna
programy Java instalované v telefonu.
• Smazat: VymaÏe vybran˘ program. Po vymazání nebudete
schopni program obnovit jinak neÏ jeho nov˘m staÏením pomocí
WAPu.
• Detaily: Zobrazí podrobné informace o vybraném programu, které
zahrnují jméno programu, jeho velikost a verzi, informace o
dodavateli a adresu webov˘ch stránek nebo URL.
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Games & Apps [Menu 7]
• Connect options: Some Java applications may require data
connection to be mode. Select one of the following options.
1. Ask first: You will be asked before the application makes the
connection.
2. Allowed: The connection is created immediately without a
notification.
3. Not allowed: No connection is allowed.

Stáhnout [Menu 7-3]
Jakmile je pomocí WAPu staÏen nov˘ program Java, adresa, z níÏ
byl staÏen, je známa jako záloÏka. Menu Java obsahuje seznam
záloÏek pro stahování programÛ Java a tento seznam záloÏek je
moÏné si prohlíÏet z menu Stáhnout. MÛÏete pﬁipojovat, prohlíÏet si,
upravovat, mazat a pﬁidávat nové záloÏky.
• Pﬁipojit: Vybraná adresa v záloÏce se pouÏije pro navázání
datového spojení. Po úspû‰ném pﬁipojení lze stáhnout
poÏadovan˘ program Java uveden˘ v seznamu.
• Náhled: UmoÏÀuje prohlíÏení podrobn˘ch informací o záloÏce,
napﬁíklad adresu záloÏky, jméno profilu a uÏivatelské ID nutné pro
navázání spojení s nûkter˘mi stránkami WAPu.
• Upravit: UmoÏÀuje upravit vybranou záloÏku. Úpravy záloÏky se
provádûjí v poﬁadí Address ➞ Title. Pﬁi vytváﬁení nové záloÏky se
dodrÏuje stejné poﬁadí.
• Smazat: VymaÏe záloÏku. Z obrazovky seznamu záloÏek lze
vymazat v‰echny záloÏky. Vymazané záloÏky nelze obnovit, proto
je pﬁi mazání záloÏek nutná opatrnost.
• Pﬁidat novou: Pﬁidá novou záloÏku. Funkce Pﬁidat novou záloÏku
pouÏívá stejné poﬁadí operací jako funkce Upravit záloÏku. Vyberte
moÏnost Pﬁidat novou v menu záloÏek nebo, pokud Ïádné záloÏky
neexistují, mÛÏete funkci Pﬁidat novou vybrat na obrazovce
seznamu záloÏek.
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Poznámky
• Po vybrání funkce Spojit za úãelem navázání spojení s
provozovatelem serveru Java MIDlet si mÛÏete vybrat
ke staÏení a instalaci do svého telefonu jeden z mnoha
programÛ Java. Jakmile jste pﬁipojeni k serveru,
mÛÏete stisknout tlaãítko „Pﬁejít na“ a vyvolat si o
poÏadovaném programu informace JAD. Tlaãítko Získat
zahájí proces stahování a instalace. Proces stahování
probíhá souãasnû s procesem instalace a jakmile je
staÏení dokonãeno, mÛÏete program Java okamÏitû
spustit . V menu Aplikace lze nainstalovan˘ program
Java vybrat k pozdûj‰ímu spu‰tûní.

Information [Menu 7-4]
Memory status [Menu 7-4-1]
Shows the size of memory available for game and application
installations. You can also see the whole memory status of
Handset.
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Internet [Menu 8]
Stisknûte tlaãítko Menu (<) a pomocí navigaãních tlaãítek vyberte
Internet.
MÛÏete pﬁistupovat k rÛzn˘m sluÏbám WAPu (Wireless Application
Protocol - bezdrátov˘ aplikaãní protokol), jako jsou bankovní sluÏby,
zprávy, pﬁedpovûdi poãasí a ãasy odletÛ. Tyto sluÏby jsou vytvoﬁeny
speciálnû pro mobilní telefony a udrÏují je poskytovatelé sluÏeb
WAP.
U svého síÈového operátora a/nebo poskytovatele sluÏeb, jehoÏ
sluÏeb chcete uÏívat, si ovûﬁte dostupnost sluÏeb WAP,
poskytovatel sluÏeb vám také poskytne pokyny, jak jeho sluÏeb
uÏívat.
Vá‰ poskytovatel sluÏeb vám mÛÏe otevﬁít internetové konto.
Pro pouÏívání WAPového prohlíÏeãe musíte uvést své vlastní
telefonní ãíslo, které se nachází v poloÏce menu Vlastní ãíslo
(pro dal‰í informace viz strana 54).
V pohotovostním reÏimu prohlíÏeã spustíte del‰ím stiskem tlaãítka .
Jakmile jste pﬁipojeni, zobrazí se domovská stránka. Její obsah
záleÏí na poskytovali sluÏeb.
MÛÏete vstoupit na jakoukoliv stránku, kdyÏ vloÏíte její adresu URL.
Stisknutím tlaãítka E mÛÏete prohlíÏeã opustit. Telefon se vrátí do
pohotovostního reÏimu.

ProhlíÏení pomocí WAPového prohlíÏeãe
Obsah WAPov˘ch stránek si mÛÏete prohlíÏet pomocí tlaãítek
telefonu nebo menu WAPového prohlíÏeãe.

PouÏívání tlaãítek telefonu
Pﬁi prohlíÏení WAPov˘ch stránek mají tlaãítka telefonu odli‰né
funkce od tûch, které mají v reÏimu telefonu.
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Tlaãítko

UD
C
O

Popis
Listuje obsahem po jednotliv˘ch ﬁádcích
Návrat na pﬁedchozí stránku
Volí moÏnosti a potvrzuje akce.

PouÏívání menu WAPového prohlíÏeãe
Pﬁi prohlíÏení WAPu máte k dispozici nûkolik moÏností menu.

Upozornûní
• Menu WAPového prohlíÏeãe se mÛÏe li‰it v závislosti
na verzi va‰eho prohlíÏeãe.

DomÛ [Menu 8-1]
Pﬁipojí vás na domovskou stránku. Domovskou stránku je moÏné
definovat v aktivovaném reÏimu. Pokud jste ji v aktivovaném profilu
nedefinovali, definuje ji poskytovatel sluÏby.

ZáloÏky [Menu 8-2]
Nastavte aktuální stránku jako novou záloÏku nebo pﬁejdûte na
uloÏenou záloÏku. V telefonu mÛÏe b˘t nûkolik pﬁedem pﬁipraven˘ch
záloÏek pro stránky, které nejsou pﬁipojené k LG. Firma LG se za
tyto stránky nezaruãuje ani je nepodporuje. Pokud se k nim chcete
pﬁipojit, mûli byste dodrÏovat stejná opatﬁení t˘kající se bezpeãnosti
a obsahu, jako u jak˘chkoli jin˘ch stránek.

Inbox [Menu 8-2-1]
You can save URL as bookmark.

Java [Menu 8-2-2]
You can open Java menu.
81

Internet [Menu 8]
E-mailov˘ server [Menu 8-2-3]
• Pﬁipojit
Pﬁipojí k e-mailovému serveru, kter˘ jste nakonfigurovali.
• Upravit adresu
Upraví adresu e-mailového serveru.

Delete all [Menu 8-2-4]
Delete all bookmarks.

Push zprávy [Menu 8-3]
Pﬁijaté zprávy [Menu 8-3-1]
O poskytovatele sluÏby WAP si mÛÏete objednat push zprávy.
Push zprávy vás upozorÀují napﬁ. na novinové titulky a mohou
obsahovat textovou zprávu nebo adresu WAPové sluÏby. Vá‰
poskytovatel sluÏby WAP vám sdûlí více o jejich dostupnosti a
objednání. Poskytovatelé sluÏby mohou aktualizovat jiÏ vytvoﬁenou
push zprávu pokaÏdé, kdyÏ pﬁijmete novou. Zprávy mohou b˘t
aktualizovány, i kdyÏ jste je pﬁesunuli do jiné sloÏky neÏ Pﬁijaté
zprávy. Po vypr‰ení jejich doby platnosti jsou automaticky smazány.

• Informace
Zobrazí informace o pﬁijaté push zprávû.
• Nahrát
Pﬁipojí k urãit˘m stránkám pomocí informací obsaÏen˘ch v pﬁijaté
push zprávû.
• Smazat
SmaÏe vybranou zprávu push.

Pﬁijmout [Menu 8-3-2]
MÛÏete si vybrat, zda chcete nebo nechcete pﬁijímat push zprávy.
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Profily [Menu 8-4]
Chcete-li získat více informací, poraìte se s provozovatelem své
sítû. KaÏd˘ profil má tato submenu:
• Aktivovat: Aktivuje vybran˘ profil.
• Nastavení: Upravuje a mûní nastavení WAPu ve vybraném profilu.
• Pﬁejmenovat: MÛÏete zmûnit jméno vybraného profilu.
• Smazat: VymaÏe vybran˘ profil ze seznamu.
• Nov˘ profil: MÛÏete pﬁidat nov˘ profil.

Upozornûní
• zmûny pomocí tûchto voleb mohou ovlivnit funkci
multimediálních zpráv (MMS).

Pﬁejít na URL [Menu 8-5]
MÛÏete se pﬁímo pﬁipojit ke k˘Ïené stránce. Musíte vloÏit její adresu
(URL).

Nastavení cache [Menu 8-6]
Informace o sluÏbách, ke kter˘m jste pﬁistupovali, se ukládají do
pamûti cache telefonu.

Smazat pamûÈ cache [Menu 8-6-1]
Odstraní v‰echny souvislosti uloÏené ve vyrovnávací pamûti.

Kontrola pamûti cache [Menu 8-6-2]
Nastaví promûnnou, která urãuje, zda se pokus o spojení uskuteãní
prostﬁednictvím vyrovnávací pamûti ãi nikoli.

83

Internet [Menu 8]

Upozornûní
• Cache je vyrovnávací pamûÈ, do níÏ se data ukládají
doãasnû.

Bezpeãnostní certifikace [Menu 8-7]
Zobrazí se seznam dostupn˘ch certifikátÛ.

Obnovit profily [Menu 8-8]
Obnovením profilÛ se vrátíte k pÛvodnímu nastavení.

Informace o WAPu [Menu 8-9]
Zobrazí se verze WAPového prohlíÏeãe.
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Nastavení [Menu 9]
Stisknûte tlaãítko Menu (<) a pomocí navigaãních kláves vyberte
Nastavení.

Datum a ãas [Menu 9-1]
Tato volba vám umoÏÀuje zmûnit zobrazen˘ aktuální ãas a datum.
K dispozici jsou tyto moÏnosti.

Nastavit datum [Menu 9-1-1]
VloÏte den, mûsíc a rok. Formát data mÛÏete zmûnit v poloÏce
menu Formát data.

Formát data [Menu 9-1-2]
Formát data mÛÏete nastavit jako DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR,
RRRR/MM/DD (D: den, M: mûsíc, R: rok.)

Nastavit ãas [Menu 9-1-3]
Zde vloÏíte aktuální ãas. Formát ãasu mÛÏete zmûnit v poloÏce
menu Formát ãasu.

Formát ãasu [Menu 9-1-4]
Formát ãasu mÛÏete nastavit jako 24hodinov˘ nebo 12hodinov˘.

Nastavení telefonu [Menu 9-2]
Mnoho funkcí telefonu si mÛÏete nastavit tak, aby vyhovovaly va‰im
poÏadavkÛm. PﬁizpÛsobíte si je v menu Nastavení telefonu.

Tapeta [Menu 9-2-1]
Nastaví obrazovku, která se bude zobrazovat na LCD v
pohotovostním reÏimu.
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Nastavení [Menu 9]
Greeting note [Menu 9-2-2]
Use this to show the greeting note on the internal LCD screen in the
standby mode and external LCD.

Barva menu [Menu 9-2-3]
Vá‰ telefon nabízí 6 barevn˘ch motivÛ. Procházejte moÏnostmi,
dokud nenaleznete poÏadovanou barvu menu, pak ji nastavte
stisknutím [Zvolit].

Jazyky [Menu 9-2-4]
Zde mÛÏete nastavit jazyk displeje. Pokud je nastavena jazyková
moÏnost Automaticky, jazyk se vybere automaticky podle jazyka
pouÏité SIM karty. Pokud telefon jazyk SIM karty nepodporuje,
nastaví se angliãtina.

Podsvícení [Menu 9-2-5]
Zde nastavíte, zda vá‰ telefonu bude nebo nebude pouÏívat
podsvícení. Pokud chcete o trochu dobu provozu va‰eho telefonu v
pohotovostním reÏimu nebo pﬁi hovoru, vypnûte podsvícení.
MÛÏete nastavit kaÏdou z moÏností podsvícení klávesnice nezávisle
nahoﬁe i dole.

LED Indication [Menu 9-2-6]
Use this to set LED Indication blinking on/off, which shows whether
your phone is power on.

Network name [Menu 9-2-7]
Use this to display network name you use on the LCD screen in the
standby mode.

Nastavení hovoru [Menu 9-3]
Zde mÛÏete nastavit pﬁesmûrování hovoru.
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Pﬁesmûrování hovoru [Menu 9-3-1]
Pokud je tato síÈová sluÏba aktivovaná, mÛÏete své pﬁíchozí hovory
pﬁesmûrovat na jiné ãíslo, napﬁ. na ãíslo své hlasového schránky.
Detaily vám poskytne vá‰ síÈov˘ operátor. Vyberte jednu z moÏností
pﬁesmûrování, napﬁ. Pokud obsazeno, a pokud je va‰e ãíslo
obsazeno nebo pokud odmítnete pﬁíchozí hovor, bude pﬁíslu‰n˘
hovor pﬁesmûrován.
Máte k dispozici následující moÏnosti.

• V‰echny hlasové hovory
Bezpodmíneãnû pﬁesmûruje v‰echny hlasové hovory.
• Pokud obsazeno
Pﬁesmûruje hlasové hovory, které nepﬁijmete.
• Pokud není odpovûì
Pﬁesmûruje hlasové hovory, pokud je telefon vypnut nebo mimo
pokrytí.
• Pokud je mimo dosah
Pﬁesmûrujehlasové hovory, pokud je telefon vypnut nebo mimo
pokrytí.
• V‰echny datová hovory
Bezpodmíneãnû pﬁesmûruje na ãíslo pﬁipojené k osobnímu
poãítaãi.
• V‰echna faxové hovory
Bezpodmíneãnû pﬁesmûruje na ãíslo pﬁipojené k faxu.

KaÏdá moÏnost má toto menu:
- Aktivovat
Aktivuje odpovídající sluÏbu.
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Nastavení [Menu 9]
• Do hlasové schránky
Pﬁesmûruje do centra hlasové po‰ty. Tato funkce není v menu
V‰echny datové hovory a V‰echny faxové hovory.
• Na jiné ãíslo
VloÏte poÏadované ãíslo.
- Zru‰it
Ru‰í vybrané pﬁesmûrování hovoru.
- Náhled stavu
MÛÏete se pﬁesvûdãit o stavu sluÏby.

• Zru‰it v‰e
Zru‰í v‰echna nastavená pﬁesmûrování hovoru.

ReÏim odpovûdi [Menu 9-3-2]
Vyberte si poÏadovan˘ reÏim odpovûdi.

• Flip open
You can receive a call simply by opening the flip.
• Jakmile telefon zazvoní, mÛÏete pﬁijmout hovor stiskem
libovolného tlaãítka (kromû tlaãítka >) a pravého kontextového
tlaãítka (E).
• Pouze tlaãítko Odeslat
Hovor mÛÏete pﬁijmout jedinû stiskem tlaãítka odeslat.

Odeslat vlastní ãíslo [Menu 9-3-3]
Tato sluÏba sítû vám umoÏÀuje nastavit, zda bude va‰e telefonní
ãíslo zobrazeno na displeji telefonu osoby, které voláte (volba
Zapnout), nebo zda zÛstane pﬁed touto osobou utajeno (volba
Vypnout). Vyberte V˘chozí, abyste v telefonu obnovili nastavení,
které jste si dohodli se sv˘m poskytovatelem sluÏeb.
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Dal‰í hovor na lince [Menu 9-3-4]
(sluÏba sítû)
SíÈ vás upozorní na nov˘ pﬁíchozí hovor, pokud jiÏ hovoﬁíte. Vyberte
Aktivovat, pokud chcete aktivovat dal‰í hovor na lince, Zru‰it, pokud
chcete tento hovor zru‰it, nebo Náhled stavu, pokud si chcete
ovûﬁit, zda je funkce aktivní ãi nikoliv.

Hlídaã minut [Menu 9-3-5]
Pokud aktivujete tuto funkci (volba Zapnout), telefon bûhem
odchozího hovoru kaÏdou minutu pípne, abyste byli trvale
informováni o délce hovoru.

Hlasové vytáãení [Menu 9-3-6]
Pokud vyslovíte hlasovou jmenovku, která byla pﬁiﬁazena ke
kontaktu, vytoãíte tak odpovídající ãíslo. Hlasovou jmenovkou mÛÏe
b˘t jakékoliv vyslovené slovo (slova). NeÏ pouÏijete volbu
aktivovanou hlasem, vezmûte na vûdomí, Ïe:
• Hlasové jmenovky nezávisí na jazyku, ale na hlasu mluvãího.
• Hlasové jmenovky jsou citlivé na hluk v pozadí. Nahrávejte je a
poÏívejte v tichém prostﬁedí.
• KdyÏ nahráváte hlasovou jmenovku nebo ji vyslovujete, pouÏívá
se reproduktor. Telefon drÏte blízko úst a obliãeje, tak aby senzor
pﬁiblíÏení nevypnul reproduktor.
• Pﬁístroj neakceptuje velmi krátká jména. PouÏívejte dlouhá jména
a vyh˘bejte se podobn˘m jménÛm pro rÛzná ãísla.
- Automaticky
Toto pouÏijte ke vstupu do reÏimu hlasového vytáãení, kdykoli
otevﬁete klávesnici.
- Ruãnû
Do reÏimu volby aktivované hlasem vstoupíte del‰ím stiskem
tlaãítka *.

89

Nastavení [Menu 9]

Upozornûní
• Jméno musíte vyslovit pﬁesnû tak, jak jste jej vyslovili
pﬁi nahrávání. To mÛÏe b˘t sloÏité napﬁ. v hluãném
prostﬁedí nebo pﬁi mimoﬁádn˘ch událostech. Proto se
nespoléhejte ve v‰ech situacích jen na volbu
aktivovanou hlasem.

Automatické opakované vytáãení [Menu 9-3-7]
Pokud vyberete moÏnost Zapnout, telefon uskuteãní po
neúspû‰ném pokusu o spojení hovoru je‰tû pût dal‰ích pokusÛ.

Uzavﬁená skupina uÏivatelÛ [Menu 9-3-8]
(Network Service)
Toto je síÈová sluÏba, která specifikuje skupinu lidí, jimÏ mÛÏete
volat a kteﬁí mohou volat vás. Chcete-li získat více informací,
kontaktujte svého síÈového operátora nebo poskytovatele sluÏeb.
Pokud je specifikován index skupiny, pouÏívá se pro v‰echny
odchozí hovory. Pokud není specifikován Ïádn˘ index skupiny, síÈ
pouÏije preferenãní index. (Specifick˘ index je uloÏen v síti.)
• Nastavit pﬁedem : Nastaví vybran˘ index uzavﬁené uÏivatelské
skupiny.
• Zapnout : MÛÏete upravit index uzavﬁené uÏivatelské skupiny a
aktivovat jej.
• Vypnout : VymaÏe vybran˘ index uzavﬁené uÏivatelské skupiny.
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Bezpeãnostní nastavení [Menu 9-4]
Vá‰ telefon ochraÀují rÛzné kódy a hesla. Jsou popsány v
následující ãásti manuálu.

PoÏadavek kódu PIN [Menu 9-4-1]
Pokud je funkce PoÏadavek kódu PIN aktivována, musíte po
kaÏdém zapnutí telefonu musíte vloÏit kód PIN. TudíÏ osoba, která
nemá vá‰ PIN, nemÛÏe pouÏívat vá‰ telefon bez va‰eho svolení.

Upozornûní
• Pﬁed tím, neÏ zru‰íte sluÏbu PoÏadavek kódu PIN,
musíte zadat PIN.

Máte k dispozici následující moÏnosti.

• On
Po kaÏdém zapnutí telefonu musíte vloÏit kód PIN.
• Off
Telefon se po zapnutí automaticky pﬁipojí k síti.

Zámek telefonu [Menu 9-4-2]
SluÏbu Zámek telefonu mÛÏete pouÏít k tomu, abyste zamezili
neoprávnûnému uÏívání telefonu. Kdykoliv telefon zapnete, bude
vyÏadovat bezpeãnostní kód. Tovární nastavení hesla je 0000.
Zmûna hesla viz menu Zmûnit kódy ➝ Bezpeãnostní kód
[Menu 9-4-5-1]. KdyÏ vloÏíte správné heslo, telefon mÛÏete
pouÏívat do doby, neÏ jej vypnete.
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Nastavení [Menu 9]
Máte k dispozici následující moÏnosti:

• Po zapnutí telefonu
- Aktivovat
PokaÏdé, kdyÏ telefon zapínáte, musíte vloÏit heslo telefonu.
- Deaktivovat
Pﬁi zapínání telefonu na vás není poÏadováno vloÏení hesla.
- Pﬁi zmûnû SIM
Vá‰ telefon bude vyÏadovat bezpeãnostní kód pouze po zmûnû
SIM karty.

• Immediately
Po vloÏení správného bezpeãnostního kódu je zámek telefonu v
neãinnosti. Pokud chcete okamÏitû znemoÏnit pouÏívání telefonu,
vloÏte bezpeãnostní kód po stisknutí pravého kontextového
tlaãítka. Pokud zámek telefon vypnete, po jeho opûtovném zapnutí
bude stále zamknut˘.

SluÏba blokování hovoru [Menu 9-4-3]
(závisí na síti)
SluÏba Blokování hovoru znemoÏÀuje uskuteãÀovat nebo pﬁijímat
pomocí va‰eho telefonu urãité druhy hovorÛ. Tato funkce vyÏaduje
heslo pro blokování hovorÛ, které obdrÏíte od svého poskytovatele
sluÏby.
Máte k dispozici následující moÏnosti:

• V‰echny odchozí
není moÏné nikomu zavolat.
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• Odchozí mezinárodní
není moÏné volat do zahraniãí.
• Odchozí mezinárodní kromû domácích
v zahraniãí mÛÏete volat jen na ãísla v dané zemi a ve va‰í zemi,
tj. v zemi, v níÏ sídlí vá‰ síÈov˘ operátor.
• V‰echna pﬁíchozí
nemÛÏete pﬁijímat hovory.
• Pﬁíchozí pﬁi roamingu
nemÛÏete pﬁijímat hovory, kdyÏ jste mimo domácí síÈ.
• Zru‰it v‰echna blokování
zru‰í v‰echna blokování hovorÛ; mÛÏete normálnû volat a pﬁijímat
hovory.
• Zmûnit heslo
Nastaví a zmûní heslo pro blokování hovorÛ, které jste obdrÏeli od
svého poskytovatele sluÏeb. Pﬁed vloÏením nového hesla musíte
vloÏit souãasné. Po vloÏení nového hesla budete poÏádáni o jeho
potvrzení.

Upozornûní
• Pokud chcete pouÏívat SluÏbu blokování volání
musíte vloÏit síÈové heslo. KdyÏ jsou hovory blokovány,
v nûkter˘ch sítích mÛÏete volat na urãitá tísÀová ãísla.
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Nastavení [Menu 9]
Omezení odchozích ãísel [Menu 9-4-4]
(závisí na SIM)
You can restrict outgoing calls to selected phone numbers if
supported by your SIM card. The FDN capacity to add depends on
the SIM card. When you enter the FDN, the PIN2 code is required.
This Function enables patial numbers (e.g. area codes) to save.
Examples:
If 3 numbers (0123, 123123, ?89012) are stored in the FDN list,
then you are allowed to dial:
012345678..., 01236789..., 123123 only, 189012, and 289012.
(“?” means any numbers )
If you try to make a call which is not added in the FDN list, you can’t
make a call and see a message “FDN Check”.

• Enable
If the FDN is enabled, you can make a call by only number on a
list. A phonebook function is restricted partially. You can’t add
entries into SIM, but can only add entries into the phone memory.
Also, you can search only phonebook entries which are added into
the phone memory.
• Disable
If the FDN is disabled, you can use a phonebook function.
• Number list
You can see the FDN list. You can add, edit and delete the FDN
by pressing the left soft key [Options].

Upozornûní
• Ne v‰echny SIM karty mají kód PIN2. Pokud va‰e SIM
karta nemá kód PIN2, následující menu se nezobrazí.
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Zmûnit kódy [Menu 9-4-5]
Funkce Zmûnit kódy vám umoÏÀuje zmûnit aktuální heslo na nové.
Nejdﬁíve musíte vloÏit aktuální heslo. MÛÏete zmûnit tyto pﬁístupové
kódy: bezpeãnostní kódy, PIN1 a PIN2.

Upozornûní
• PIN je zkratka pro Personal Identification Number

Nastavení sítû [Menu 9-5]
Nastavení sítû vám umoÏÀuje urãit, zda síÈ pouÏívaná pﬁi roamingu
(mimo va‰i domácí síÈ) bude vybrána automaticky, ruãnû nebo bude
sítí preferovaného operátora.

Upozornûní
• MÛÏete se pﬁipojit jen k síti, která má s va‰í domácí sítû
platnou dohodu o roamingu.

Automaticky [Menu 9-5-1]
Telefon bude automaticky hledat a vybere síÈ z tûch, které jsou v
dané oblasti dostupné.
Telefon se automaticky vrátí do reÏimu Automaticky, pokud je
vypnut.

Ruãnû [Menu 9-5-2]
Pokud chcete poÏadovanou síÈ vybrat ruãnû ze seznamu sítí. Pokud
je spojení k ruãnû vybrané síti ztraceno, zazní chybov˘ tón a budete
poÏádáni o opûtovné vybrání sítû.
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Nastavení [Menu 9]
Preferovan˘ operátor [Menu 9-5-3]
MÛÏete vytvoﬁit seznam sv˘ch preferovan˘ch sítí a telefon se
bude snaÏit pﬁihlásit nejprve do nich, dﬁíve neÏ se bude pokou‰et
pﬁihlásit do ostatních sítí. Tento seznam se sestavuje z pﬁedem
definovaného seznamu znám˘ch sítí.

Band selection [Menu 9-5-4]
Use this to set the network band between two choices, GSM
900/1800 or GSM1900.

Nastavení GPRS [Menu 9-6]
GPRS (General Packet Radio Service) je technologie, která
mobilním telefonÛm umoÏÀuje vysílat a pﬁijímat data pomocí mobilní
sítû. GPRS je nosiã dat, kter˘ umoÏÀuje bezdrátov˘ pﬁístup k
datov˘m sítím, jako je tﬁeba internet.
Pﬁedtím, neÏ mÛÏete pouÏívat technologii GPRS:
• Musíte si objednat sluÏbu GPRS. Informace o dostupnosti a
objednání sluÏby GPRS vám poskytne vá‰ síÈov˘ operátor nebo
poskytovatel sluÏby.
• Pro aplikace, které pouÏívají GPRS, musíte uloÏit nastavení
GPRS.

Pﬁipojit [Menu 9-6-1]
Pokud zvolíte moÏnost Zapnutí a jste v síti, která podporuje GPRS,
telefon se zaregistruje k síti GPRS a bude zasílat zprávy pﬁes
GPRS. Také zahájení aktivního datového paketového spojení, jako
je napﬁ. posílání a pﬁijímání e-mailÛ, bude rychlej‰í. Pokud vyberete
moÏnost V pﬁípadû potﬁeby, telefon pouÏije datové paketové
spojení jen tehdy, kdyÏ spustíte aplikaci nebo akci, která to
vyÏaduje. Spojení GPRS je poté uzavﬁeno a Ïádná aplikace jej
nepouÏívá.
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Upozornûní
• Pokud není pokrytí GPRS a vy jste vybrali Automaticky,
telefon se bude opakovanû snaÏit navázat datové
paketové spojení.

Externí zaﬁízení [Menu 9-6-2]
Pokud pouÏíváte Internet pﬁes GPRS prostﬁednictvím externího
zaﬁízení, mÛÏete nastavit jeden z tûchto ‰esti profilÛ: Pﬁejmenovat,
APN, Adresa IP, DNS, UÏivatelské ID a Heslo.

PÛvodní nastavení [Menu 9-7]
SvÛj telefon mÛÏete jednodu‰e vrátit do pÛvodního stavu,
tj. do továrního nastavení. Postupujte takto:
1. Vyberte menu PÛvodní nastavení.
2. VloÏte ãtyﬁcifern˘ bezpeãnostní kód.

Upozornûní
• Bezpeãnostní kód je pﬁednastaven na 0000.
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D&O
Dﬁíve, neÏ telefon pﬁedáte servisu nebo pozvete servisního
technika, ovûﬁte si prosím, zda problém, kter˘ máte s telefonem,
není níÏe popsán.
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D

Jak se dostanu do seznamu odchozích, pﬁíchozích a
zme‰kan˘ch hovorÛ?

O

Stisknûte S.

D
O

Jak mÛÏu vymazat v˘pis hovorÛ?

D
O

Kde mÛÏu prohlíÏet v‰echna ãísla uloÏená v telefonu?

D
O

Co s tím, kdyÏ

D
O

·patné spojení nebo nulová sly‰itelnost v nûkter˘ch oblastech.

D
O

D Spojení je ‰patné, i kdyÏ je stabilizované.

Stisknûte levé kontextové tlaãítko a pak 2 4 4.

Stisknûte pravé kontextové tlaãítko a pak 1.
nezmizí z obrazovky?

Ovûﬁte si, zda jste na pokrytém území. Pokud stále vidíte
ikonu
, vypnûte telefon a poãkejte asi dvû minuty, neÏ jej
znovu zapnete. Pokud se situace nezmûní, pﬁemístûte se a
zkuste to znovu.

V nûkter˘ch oblastech se mÛÏe velmi dramaticky mûnit síla
signálu. Zkuste se pﬁemístit. Schopnost navázat spojení nebo
stabilita hovoru mÛÏe b˘t ovlivnûna siln˘m provozem v síti.

V nûkter˘ch oblastech se mÛÏe velmi dramaticky mûnit síla
signálu. Zkuste se pﬁemístit. Schopnost navázat spojení nebo
stabilita hovoru mÛÏe b˘t ovlivnûna siln˘m provozem v síti.

D
O

Co dûlat, kdyÏ se LCD nezapne?

D

S nûkter˘m telefonem se mi na nûkter˘ch místech stává, Ïe
sly‰ím ozvûnu.

O

K jevu, kterému ﬁíkáme „ozvûna“, dochází pﬁi pﬁíli‰ vysoké
hlasitosti nebo je zpÛsoben zvlá‰tními vlastnostmi zaﬁízení na
opaãném konci (polovodiãková telefonní ústﬁedna).

D
O

Telefon se zahﬁívá.

D

Co mám dûlat, kdyÏ telefon nevyzvání, pouze blikají tlaãítka a
displej?

O

Je moÏné, Ïe je telefon nastaven na reÏim Vibrace nebo Tich˘.
Vyberte prosím profil Normální nebo Hlasit˘. Ovûﬁte, zda
problém není popsán zde, pﬁedtím, neÏ telefon zanesete do
servisu nebo zavoláte servisního technika.

D

D Je v poﬁádku, Ïe se pohotovostní ãas po nabití baterie
postupnû zkracuje?

O

ProtoÏe se baterie opotﬁebovává, její Ïivotnost se postupnû
zkracuje. Jakmile baterie vydrÏí jen polovinu pÛvodní doby, je
nutné ji vymûnit. PouÏívejte pouze autorizované náhladní díly.

Vyjmûte baterii a po jejím opûtovném vloÏení zapnûte telefon.
Pokud se nic nezmûní, baterii nabijte a zkuste to znovu.

Telefon se mÛÏe zahﬁát bûhem dlouh˘ch hovorÛ nebo pﬁi
dlouhodobém hraní her ãi pouÏívání Internetu. Toto je naprosto
normální a nemá to Ïádn˘ vliv na Ïivotnost nebo v˘kon v˘robku.
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D
O

Co mám dûlat, kdyÏ se zkrátí doba pouÏitelnosti baterie?

D

KdyÏ volám na ãíslo uloÏené v telefonním seznamu, nevytoãí se
Ïádné ãíslo.

O

Ovûﬁte, zda jste ãíslo uloÏili správnû, pomocí volby Prohledat
pomocí funkce Hledat v telefonním seznamu. Pokud je to nutné,
ãíslo znovu uloÏte.

D
O

Není moÏné se mi dovolat. Co s tím?

D
O

NemÛÏu najít kódy pro blokování, PIN a PUK. Jaké mám heslo?

Pokud je doba pouÏitelnosti baterie krátká, mÛÏe to b˘t
zapﬁíãinûno prostﬁedím, velk˘m mnoÏstvím hovorÛ nebo slab˘m
signálem.

Je vá‰ telefon zapnut˘ (stisknutí E více neÏ tﬁi sekundy)?
Pﬁipojujete se ke správné síti? Ovûﬁte, zda jste neaktivovali
sluÏbu blokování hovorÛ.

PÛvodní nastavení kódu pro zamknutí je “0000”. Pokud
zapomenete nebo ztratíte kód pro zamknutí, obraÈte se na
prodejce. Pokud zapomenete nebo ztratíte kódy PIN nebo PUK,
nebo pokud jste je nenalezli, kontaktujte svého poskytovatele
sluÏeb sítû.

Pﬁíslu‰enství
Pro vá‰ telefon existuje velké mnoÏství pﬁíslu‰enství. Vyberte si z
této nabídky dle sv˘ch osobních poÏadavkÛ na komunikaãní
vybavení. Vá‰ místní prodejce vám podá informace o dostupnosti
pﬁíslu‰enství.

Nabíjeãka
UmoÏní vám telefon nabíjet, kdyÏ jste mimo
domov nebo kanceláﬁ.

Baterie
Máte k dispozici standardní a vylep‰enou
baterii.

Sluchátko
UmoÏÀuje obsluhu bez pouÏití rukou
(hands-free). Souprava obsahuje sluchátko
a mikrofon.

Souprava datového kabelu
UmoÏÀuje pﬁipojit vá‰ telefon k PC.

Upozornûní
• VÏdy pouÏívejte originální pﬁíslu‰enství LG. Pokud toto
nedodrÏíte, mÛÏe dojít k anulování va‰í záruky.
• Pﬁíslu‰enství pro rÛzné regiony se mÛÏe li‰it; s dal‰ími
dotazy se obracejte na na‰i regionální servisní
spoleãnost nebo na na‰eho regionálního zástupce.
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Technické údaje
Obecné
Název v˘robku : L1100
Systém

: GSM900 / DCS1800

Okolní teplota
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Maximální

: +55°C

Minimální

: -10°C

Memo
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Memo

104

Memo
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Memo
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