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Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v
přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice
Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány
odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste
výrobek zakoupili.
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Úvod
Úvod

V rukou máte špičkový kompaktní mobilní telefon
S5200, který dokáže využívat nejnovější
technologie v oblasti digitální mobilní komunikace.
Tato příručka uživatele obsahuje důležité
informace o použití a provozu tohoto telefonu.
V zájmu dosažení optimálního výkonu a zabránění
poškození nebo zneužití telefonu byste si měli
všechny informace obsažené příručce pečlivě
pročíst. Jakékoli změny nebo modifikace, jež
nejsou výslovně v této uživatelské příručce
schváleny, by mohly anulovat platnost záruky
na tento přístroj.
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání
]

Limitní hodnota SAR doporučená mezinárodní
komisí pro ochranu před neionizujícím zářením
ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) je 2 W/kg v průměru na deset
(10) gramů tkáně.

Vystavení vysokofrekvenční
energii

]

Pro použití tohoto modelu telefonu u ucha je
nejvyšší hodnota SAR zjištěná testem DASY4
rovna 0,117 W/kg (10g).

Informace o vystavení radiovým vlnám a SAR
Tento mobilní telefon - model S5200 - byl
zkonstruován tak, aby splňoval platné
bezpečnostní normy pro vystavení radiovým
vlnám. Tento požadavek je založen na vědeckých
poznatcích stanovujících bezpečnostní limity
zaručující bezpečnost všech osob bez ohledu na
věk nebo zdraví.
]

]

U směrnic o vystavení radiovým vlnám se
používá měrná jednotka s názvem SAR (Specific
Absorption Rate). Testy SAR se provádějí
standardizovanou metodou s telefonem
vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové
úrovni ve všech frekvenčních pásmech.
I když u různých modelů telefonů LG se může
úroveň SAR do jisté míry lišit, všechny jsou
navrženy tak, aby splňovaly platné směrnice pro
vystavení radiovým vlnám.

Péče o přístroj a jeho údržba
VAROVÁNÍ! Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství schválené pro tento konkrétní model
telefonu. Použití jiných typů by mohlo vést nejen ke
zrušení platnosti homologace nebo záruk, které se
na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.
]

Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy,
přístroj odneste kvalifikovaném servisním
technikovi.

]

Telefon neponechávejte a nepoužívejte
v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je
televizor, radiopřijímač nebo osobní počítač.

]

Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od
zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.

]

Neupusťte přístroj na zem.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pročtěte si prosím tyto jednoduché pokyny.
Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné
nebo protiprávní. V této příručce jsou podány další
podrobné informace.
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání
Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

]

Přístroj by neměl být vystaven mechanickým
vibracím nebo nárazům.

]

Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC by mohlo
dojít k poškození ochranného nátěru telefonu.

]

K čištění povrchu přístroje používejte čistou
suchou tkaninu.
(Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen,
ředidlo nebo alkohol.)

]

Bez povolení není dovoleno používat mobilní
telefon v blízkosti lékařských přístrojů. Telefon by
neměl být umístěn těsně u kardiostimulátoru
(tzn. v náprsní kapse).

]

Telefon by neměl být vystaven nadměrnému
kouři nebo prachu.

]

Některé mobilní telefony mohou rušit funkčnost
naslouchátek.

]

Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti
platebních karet a dopravních jízdenek, kde by
mohlo dojít k poškození údajů na magnetických
proužcích.

]

Může dojít i k určitým drobným interferencím
televize, rádia, osobních počítačů apod.

Všechny mobilní telefony mohou způsobovat
rušení s možným negativním vlivem na normální
funkci elektronických přístrojů.

Bezpečnost na silnici

]

Nedotýkejte se displeje ostrými předměty;
mohlo by dojít k poškození telefonu.

]

Při řízení motorových vozidel se seznamte s
místními zákony a předpisy o používání mobilních
telefonů.

Telefon by neměl přijít do styku s tekutinami
a vlhkým prostředím.

]

Při řízení nedržte při telefonování telefon v ruce.

S příslušenstvím jako např. sluchátka je třeba
zacházet opatrně.

]

Věnujte plnou pozornost řízení.

]

Pokud máte handsfree soupravu, používejte ji.

]

Pokud to podmínky řízení vyžadují, je třeba před
voláním nebo přijímáním hovoru vozidlo zastavit
a zaparkovat.

]
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Elektronické přístroje

]

Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, nesmí
jeho funkci narušovat pevně nainstalované ani
přenosné bezdrátové zařízení. Nefunkčnost
airbagu by mohla vést k vážnému zranění.

Oblast odstřelovacích prací
Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde
probíhají odstřelovací práce. Je třeba dodržovat
příslušná nařízení a postupovat podle platných
předpisů a pravidel.

Potenciálně výbušné prostředí
]

]

Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic.
Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
V části vozidla, ve kterém převážíte mobilní
telefon nebo jeho příslušenství, nepřevážejte
ani neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo
výbušniny.

V letadle
Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat
rušení.
]

Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní
telefon vypnout.

]

Bez povolení posádky nepoužívejte telefon ani
na zemi.

Děti
Telefon je třeba uchovávat na bezpečném místě
mimo dosah malých dětí. Obsahuje totiž malé
součástky, s jejichž uvolněním by mohlo být
spojeno riziko udušení.

Tísňové volání

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

]

Vysokofrekvenční energie by mohla mít vliv na
některé elektronické systémy ve voze, například
radiopřijímač nebo bezpečnostní zařízení.

Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech
mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se neměli
v případě tísňového volání spoléhat na mobilní
telefon. Ověřte si tuto informaci u místního
poskytovatele služby.
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Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání
Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání
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Informace o bateriích a jejich
údržba
]

Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybitá.
Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde
neexistuje paměťový účinek, který by snižoval
výkon baterie.

]

Používejte pouze baterie a nabíječe od firmy LG.
Svým provedením nabíječe LG zaručují
maximální životnost baterií.

]

U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.

]

Kontakty na baterii je třeba udržovat v čistotě.

]

Až baterie přestane podávat přiměřený výkon,
vyměňte ji. Potřeba výměny však nastává až po
stovkách dobití.

]

Pokud nebyla baterie dlouho používána, před
použitím ji znovu nabijte.

]

Nabíječka by neměla být vystavena přímému
slunečnímu záření a neměla by se používat ve
vlhkém prostředí, například v koupelně.

]

Baterii nenechávejte na horkých ani na
chladných místech, snížila by se tím její kapacita.

Funkce telefonu S5200
Součásti telefonu

1. Zdířka sluchátek

! Konektor pro

sluchátka

Sem se připojují sluchátka.

2 Postranní tlačítka nahoru/dolů

# Vrchní

]

Ovládání hlasitosti tónu klávesnice
v pohotovostním režimu s otevřeným krytem.

]

Ovládání hlasitosti sluchátka během
telefonního hovoru.

3. Vrchní obrazovka

Funkce telefonu S5200

]

Čelní pohled

obrazovka

@ Postranní

tlačítka
nahoru/dolů
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Funkce telefonu S5200
Funkce telefonu S5200

Pohled z pravé strany

Pohled zezadu
Objektiv fotoaparátu
] Nečistoty na objektivu fotoaparátu

mohou mít vliv na kvalitu snímku
Blesk
Mikrofon (video)

Tlačítko fotoaparátu/MP3
] Vysunutím krytu odkryjte
objektiv fotoaparátu. Podržením
tohoto tlačítka se aktivuje modul
fotoaparátu. Stisknutím tohoto
tlačítka se pořídí snímek.
Jako hledáček použijte vrchní
obrazovku.

Otvory pro
popruh
na nošení

Kryt baterie
] Stiskem tohoto tlačítka
sundejte kryt baterie.
Sada baterií

Slot pro
SIM kartu

Kontakty SIM karty

Konektor pro dobíjení
baterie/konektor pro
zapojení kabelu.
Póly baterie
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Sluchátko !

^ Hlavní obrazovka

Menu

Kontakty

Levé kontextové tlačítko @
Tlačítko zvednout #

Funkce telefonu S5200

Pohled při otevření

& Navigační klávesy
* Pravé kontextové tlačítko
( Potvrzovací tlačítko
) Tlačítko ukončení

hovoru/vypínač
Alfanumerická tlačítka $

Tlačítko vymazat
Zvláštní funkční tlačítka

Mikrofon %

Poznámka
] Pokud

chcete druhého účastníka hovoru lépe slyšet, vysuňte kryt telefonu.
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Funkce telefonu S5200
1. Sluchátko
Funkce telefonu S5200

2, 8. Levé kontextové tlačítko/Pravé kontextové
tlačítko: Provádí funkci, kterou udává text na
obrazovce bezprostředně nad ním.
3. Tlačítko zvednout: Vytáčení telefonních čísel
a přijímání příchozích hovorů. Stisknutím
tohoto tlačítka v pohotovostním režimu si
můžete vyvolat poslední přijaté, volané
a zmeškané hovory.
4. Alfanumerická tlačítka: Zadávání čísel,
písmen a některých speciálních znaků.
5. Mikrofon: Během hovoru jej lze z důvodu
zachování soukromí vypnout.
6. Hlavní obrazovka: Zobrazuje barevně stavové
ikony, položky nabídek, internetové informace,
obrázky a další.
7. Navigační klávesy: S jejich pomocí můžete
procházet nabídkami a pohybovat kurzorem.
9. Potvrzovací tlačítko: Volba možností a potvrzení
kroků.
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10. Tlačítko ukončení hovoru/vypínač: Používá se
k ukončení hovoru nebo k odmítnutí hovoru, a
také k návratu do pohotovostního režimu.
Podržením tohoto tlačítka ve stisknutém stavu
se telefon zapíná nebo vypíná.
11. Tlačítko vymazat: Při každém stisknutím tohoto
tlačítka se umaže jeden znak. Delším stisknutím
se smažou všechny zadané znaky. Tímto
tlačítkem se rovněž vrátíte na předchozí
obrazovku.
12. Zvláštní funkční tlačítka
]

: Dlouhým stiskem tohoto tlačítka
vyvoláte mezinárodní předvolbu “+”.

]

: Při zadávání telefonního čísla vložíte
dlouhým stiskem tohoto tlačítka
mezeru.

Ikona

Popis

V následující tabulce jsou popsány různé
indikátory nebo ikony na obrazovce telefonu.

Dostupnost služby GPRS.

Ikony na obrazovce

Stav nabití baterie.

Ikona

Popis
Síla síťového signálu. *
Probíhající hovor.
Probíhající roaming do jiné sítě.

Poznámka
]

*Kvalita hovoru se může lišit v závislosti na
pokrytí sítě. Pokud je síla signálu pod dvěma
proužky, může docházet ke ztlumení,
výpadkům hovoru a špatnému přenosu zvuku.
Při vašich hovorech byste se měli řídit
indikátorem sítě. Když nejsou žádné proužky
zobrazeny, znamená to, že není pokrytí sítě:
v tomto případě nebudete moci využívat
žádné síťové služby (hovory, zprávy apod.).

Nastavený a zapnutý alarm.
Příjem zprávy.
Příjem hlasové zprávy.
Vibrační vyzvánění aktivováno.

Funkce telefonu S5200

Údaje na displeji

Aktivován profil Hlasitě.
Aktivován profil Tichý režim.
Aktivován profil Sluchátka.
Aktivován Normální profil.
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Funkce telefonu S5200
Ikona

Popis

Funkce telefonu S5200

Dostupná služba pro push
zprávy.
Probíhající přístup telefonu
k WAP.
Probíhající přenos dat GPRS.
Upozornění na úkoly
Aktivováno přesměrování hovorů
Bluetooth aktivován

Poznámka
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]

V okamžiku nízkého stavu nabití baterie
nemusejí být k dispozici funkce fotoaparátu
nebo multimediální funkce.

]

Při používání multimediálních funkcí se stav
baterie mění.

První kroky
Před vyjmutím baterie je třeba zkontrolovat, zda je
mobil vypnutý.
1. Vyjměte baterii.
Stiskem tlačítka baterii uvolněte a následně
ji vysuňte dolů. Vyjměte baterii z prostoru pro
uložení baterie.

2. Instalace SIM karty.
Vložte dovnitř SIM kartu. Zasuňte SIM kartu do
slotu pro SIM kartu. Dejte pozor na to, aby byla
SIM karta vložena správnou stranou, tedy zlatou
kontaktní ploškou směrem dolů. Chcete-li
SIM kartu vyjmout, stiskněte ji lehce a vytáhněte
opačným směrem.

Vložení SIM karty

Pr vní kroky

Instalace SIM karty a baterie
do přístroje

Vyjmutí SIM karty

Výstraha!
]

Poznámka
]

Vyjmutí baterie z telefonu v době, kdy
je zapnutý, by mohlo způsobit nefunkčnost
telefonu.

Kovový kontakt SIM karty se snadno
poškrábe a poškodí. Se SIM kartou je proto
nutné zacházet s mimořádnou opatrností.
Dodržujte návod k SIM kartě.
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První kroky
3. Instalace baterie.
Pr vní kroky

1. Se šipkou směřující dolů, jak je znázorněno na
obrázku, zatlačte zástrčku adaptéru do zásuvky
na dolní straně telefonu. Podle cvaknutí, zjistíte,
že je konektor ve správné poloze.
2. Druhý konec cestovního adaptéru zapojte do
elektrické zásuvky. Použijte pouze nabíječku,
která se dodává v krabici s přístrojem.
3. Nabití baterie poznáte podle toho, že se
pohyblivé proužky zastaví.

Nabíjení baterie
Chcete-li do telefonu zapojit síťový adaptér, musíte
mít baterii nainstalovanou v telefonu.
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Výstraha!
]

Konektor nezasunujte násilím, aby nedošlo
k poškození telefonu nebo nabíječe.

]

Pokud používáte nabíječku v jiné zemi,
použijte příslušnou redukci.

]

Při nabíjení nevyjímejte baterii ani SIM-kartu
z telefonu.

]

Protože by při bouřkách s elektrickými
výboji mohlo dojít k zasažení elektrickým
proudem nebo k požáru, je třeba v těchto
případech napájecí kabel a nabíječku
vytáhnout ze zásuvky.

]

Dbejte na to, aby se do kontaktu s baterií
nedostaly předměty s ostrými hranami, např.
zvířecí zuby, nehty apod. Důvodem je
nebezpečí vzniku požáru.

]

Při nabíjení telefonu nepřijímejte ani
neuskutečňujte hovory, mohlo by dojít ke
zkratování telefonu a/nebo zasažení
elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojení adaptéru
Cestovní adaptér odpojte z telefonu stisknutím
postranních tlačítek, jak je znázorněno na obrázku.
1. Až se nabíjení skončí, pohyblivé proužky na
ikoně baterie se zastaví a na obrazovce se objeví
zpráva o úplném nabití baterie.

2. Odpojte adaptér z elektrické zásuvky. Stisknutím
šedivých západek na obou stranách konektoru
odpojte adaptér z telefonu a konektor vytáhněte.

Pr vní kroky

Varování!

Poznámka
] Před

prvním použitím telefonu by měla být
baterie nabitá na maximum.

]

Při nabíjení nevyjímejte baterii ani SIM kartu
z telefonu.

] Pokud

není baterie řádně nabitá, tlačítkem
vypínače telefon vypněte a zase zapněte,
a potom baterii znovu nabijte. Následně
vyjměte a vložte baterii a telefon nabijte.
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Zapnutí a vypnutí telefonu

Přístupové kódy

Zapnutí telefonu
1. Vložte baterii do přístroje a telefon připojte
k externímu zdroji napájení, např. cestovnímu
adaptéru, adaptéru zapalovače nebo hands-free
sadě do auta. Do přístroje můžete také vložit
nabitou baterii.
2. Podržte několik vteřin tlačítko vypínače (
až se objeví obraz na LCD obrazovce.

),

3. Podle toho, jak je nastavena žádost o kód PIN,
budete možná muset zadat kód PIN.

Vypnutí telefonu
1. Podržte několik vteřin tlačítko vypínače (
dokud se LCD obrazovka nevypne.

),

Přístupové kódy popsané v této kapitole mají za
cíl zabránit neoprávněnému použití telefonu.
S pomocí funkce Změnit kódy [Menu 7-4-6]
lze přístupové kódy změnit (kromě kódů PUK
a PUK2).

Kód PIN (4–8místný)
Kód PIN (osobní identifikační číslo) chrání
SIM kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN
se obvykle dodává zároveň se SIM kartou. Pokud
je požadavek kódu PIN nastaven na Zapnuto, při
každém zapnutí telefonu bude telefon požadovat
zadání kódu PIN. Pokud je požadavek kódu PIN
nastaven na Vypnuto, telefon se připojí do sítě
přímo bez kódu PIN.

Kód PIN2 (4–8místný)
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Kód PIN2, který se dodává s některými SIM
kartami, je nutný pro přístup k funkcím, jako jsou
Oznamování ceny hovoru a Volba pevných čísel.
Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je
podporuje vaše SIM karta. Další informace vám
podá operátor sítě.

Kód PUK (klíč pro odblokování PINu) je nutný
k odemknutí telefonu zablokovaného kódem PIN.
Kód PUK se může dodávat se SIM kartou.
V opačném případě si můžete zjistit kód od vašeho
operátora. Při ztrátě tohoto kódu se rovněž obraťte
na operátora sítě.

bezpečnostního kódu lze modifikovat z nabídky
Nastavení zabezpečení.

Heslo blokování
Heslo blokování je potřeba při použití funkce
Blokování hovoru. Pokud si tuto funkci předplatíte,
obdržíte heslo od operátora sítě.

Pr vní kroky

Kód PUK (4–8místný)

Kód PUK2 (4–8místný)
Kód PUK2, který se dodává s některými
SIM kartami, slouží ke změně zablokovaného kódu
PIN2. Při ztrátě tohoto kódu se obraťte na
operátora sítě.

Bezpečnostní kód (4–8místný)
Bezpečnostní kód chrání telefon před použitím
nepovolanými osobami. Bezpečnostní kód, který je
standardně předvolen na „0000“, je nutný při
mazání všech záznamů telefonních čísel a při
aktivaci nabídky Původní nastavení. Bezpečnostní
kód je také nutný při zapínání a vypínání funkce
zamknutí telefonu, která chrání před nepovoleným
použitím telefonu. Předvolené nastavení
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Volání a přijímání hovorů

Mezinárodní volání

Volání

1. Podržte stisknuté tlačítko mezinárodního
předčíslí
. Znak ‘+’ automaticky vybere
mezinárodní přístupový kód.

1. Telefon musí být zapnutý.
2. Zadejte telefonní číslo včetně místní předvolby.
]

Delším podržením tlačítka Smazat (
celé číslo smaže najednou.

) se

3. Vybrané číslo zavoláte stisknutím tlačítka
Zvednout (
).
4. Ukončení hovoru se provádí tlačítkem ukončení
hovoru ( ) nebo pravým kontextovým
tlačítkem.

Volání ze seznamu výpisu volání
1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko
Zvednout ( ) a zobrazí se čísla posledních
přijatých, volaných a zmeškaných hovorů.
2. Navigačním tlačítkem nahoru/dolů vyberte
požadované číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte
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.

2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu
a telefonní číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte

.

Ukončení hovoru
Po skončení hovoru, stiskněte tlačítko ukončení
hovoru (
).

Volání z telefonního seznamu
Do Kontaktů můžete ukládat jména a pravidelně
volaná telefonní čísla. Můžete je uložit na SIM
kartu nebo do paměti telefonu. Volání čísla se pak
provádí prostým vyhledáním příslušného jména
v telefonním seznamu a stiskem tlačítka (
).

]

Pokud si během hovoru chcete nastavit hlasitost
sluchátka, použijte postranní tlačítka ( ). Hlasitost
zvýšíte postranním tlačítkem nahoru a naopak
snížíte postranním tlačítkem dolů.

2. Chcete-li hovor ukončit, zasuňte klávesnici
telefonu nebo stiskněte tlačítko .

Poznámka
]

V pohotovostním režimu s vysunutou nebo
zasunutou klávesnicí se postranními tlačítky
nastavuje hlasitost tónu klávesnice.

Přijímání hovoru
Při přijímání hovoru začne telefon zvonit a na
obrazovce se objeví blikající ikonka telefonu.
Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho
telefonní číslo (nebo jméno, pokud je máte
uloženo v telefonním seznamu).
1. Chcete-li příchozí hovor přijmout, vysuňte
klávesnici telefonu. (Pokud máte přijímání hovorů
nastaveno na Slide otevřen (Menu 7-3-2)

Poznámka
] Pokud

máte přijímání hovorů nastaveno na
stisk libovolného tlačítka, příjem hovoru
provedete libovolným tlačítkem, kromě
tlačítka
a pravého kontextového tlačítka.

Volání můžete přijmout i při práci s telefonním
seznamem nebo s nabídkami jiných funkcí.

Používání hlasitého odposlechu

Obecné funkce

Nastavení hlasitosti

Během hovoru můžete využít integrovaného
reproduktoru pro hlasitý odposlech stisknutím
tlačítka . Po ukončení hovoru se hlasitý
odposlech automaticky deaktivuje.

Varování!

] Vzhledem

k vysoké hlasitosti přístroje,
nepřikládejte přístroj těsně k uchu, je-li
aktivována funkce hlasitého odposlechu.

Profily
Profil aktivujete stiskem a podržením tlačítka
otevření telefonu.

po

Síla signálu
Sílu signálu lze zjistit na indikátoru signálu (
)
na LCD obrazovce telefonu. Síla signálu může být
různá, a to především uvnitř budov. Příjem bývá
lepší u okna.
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Psaní

Režim 123 (číselný režim)

Alfanumerické znaky lze zadávat klávesnicí
telefonu. Například pro ukládání jmen v telefonním
seznamu, psaní zpráv, vytvoření osobního
blahopřání.

V tomto režimu se zadávají čísla jedním stisknutím
jedné číslice. Pokud se nacházíte v poli pro psaní
textu a chcete přepnout na režim 123, stiskněte
tlačítko , dokud se nezobrazí režim 123.

Telefon umožňuje následující způsoby psaní textu:

Změna režimu pro psaní

Režim T9

1. Když se nacházíte v poli,
kde lze zadávat znaky,
objeví se v pravém horním
rohu LCD obrazovky
indikátor režimu pro psaní
textu.

V tomto režimu vám stačí na napsání jednoho
písmene jediné stisknutí. Každé tlačítko na
klávesnici má přiděleno několik písmen. V režimu
T9 se vámi stisknutá tlačítka automaticky
porovnávají s vestavěným slovníkem a zjišťuje se,
jaké slovo máte v úmyslu napsat. Díky tomu
potřebujete při psaní mnohem méně stisknutí než
v tradičním režimu ABC. Někdy se této funkci říká
prediktivní text.

Režim ABC
V tomto režimu se zadávají písmena tak, že
tlačítko, na kterém je příslušné písmeno napsáno,
stisknete 1x až 4x, dokud se toto písmeno
nezobrazí.
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Režim pro psaní

2. Režim pro psaní textu lze
Možnosti Vložit
změnit stisknutím
. Jaký
režim pro zadávání textu je právě nastaven,
můžete zjistit v pravém horním rohu LCD
obrazovky.

Použití režimu T9
Prediktivní režim pro psaní textu T9 umožňuje
snadné psaní slov s minimálním počtem
stisknutých tlačítek. Jakmile napíšete znak, začne
na základě vestavěného slovníku telefon

1. Jakmile budete v prediktivním režimu pro
psaní textu T9, začněte psát slovo stisknutím
tlačítek
až
. Na jedno písmeno stiskněte
jedno tlačítko.
]

V průběhu psaní se slovo mění. Nevšímejte si
zobrazovaných návrhů a slovo dopište.

]

Pokud slovo dopíšete, a ono je stále ještě
nesprávné, jedním nebo opakovaným stisknutím
navigačního tlačítka nahoru/dolů můžete
procházet ostatní nabízená slova.
Příklad: Stiskněte
slovo Good.

a napište

Stisknutím tlačítek
[navigační tlačítko dolů] napište slovo Home.
]

Pokud v nabízeném seznamu požadované slovo
chybí, můžete je přidat použitím režimu ABC.

]

Můžete zvolit jazyk režimu T9. Stiskněte levé
kontextové tlačítko [Možnosti], potom vyberte
Jazyky T9. Vyberte požadovaný jazyk režimu T9.
Režim T9 se také vypíná výběrem T9 vyp..
V telefonu je režim T9 předvolen jako zapnutý.

2. Dříve než začnete upravovat nebo mazat
zadané znaky, napište celé slovo.

Obecné funkce

zobrazovat znaky předpokládaného slova. Do
slovníku se také mohou přidávat nová slova. Nová
slova ve slovníku rozšiřují nabídku, ze které je pak
vybíráno nejpravděpodobnější slovo. Režim T9
může stiskem a podržením tlačítka (
) libovolně
zapínat nebo vypínat, i měnit jazyk režimu T9.

3. Jednotlivá slova oddělte mezerou stisknutím
tlačítka
. Písmena můžete smazat
stisknutím tlačítka
. Stiskem a podržením
tlačítka
smažete celá slova.

Poznámka
] Chcete-li

ukončit režim pro psaní textu
a napsaný text nechcete uložit, stiskněte
.
Telefon se zase přepne do pohotovostního
režimu.

Použití režimu ABC
Text se zadává pomocí tlačítek

až

.

1. Stiskněte tlačítko s příslušným písmenem:
]

Pro první písmeno jednou

]

Pro druhé písmeno dvakrát

]

atd.
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2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko (
)
jednou. Mazání písmen se provádí tlačítkem
. Stiskem a podržením tlačítka
vymažete postupně celou obrazovku.

Poznámka
]

V následující tabulce jsou další informace
o znacích zadávaných alfanumerickými tlačítky.

Tlačítko

Znaky v pořadí zobrazení
Velká písmena
Malá písmena
. , / ? ! - : ‘ ‘’ 1

. , / ? ! - : ‘ ‘’ 1

Práce v (číselném) režimu 123
Režim 123 umožňuje zadávání čísel v textové
zprávě (například telefonní číslo).
Stiskněte tlačítka s příslušnými číslicemi a pak ručně
přepněte do odpovídajícího režimu pro zadávání
textu. Mezi písmeny a čísly můžete rychle přepínat
stiskem a podržením tlačítka (
).

Kontakty
Do paměti SIM karty lze ukládat telefonní čísla
i s příslušnými jmény.
Kromě toho tu je ještě paměť telefonu, do které
lze uložit až 1000 čísel a jmen.
V nabídce Kontakty se paměť SIM karty a telefonu
používají stejně.

Menu během hovoru
Telefon poskytuje celou řadu ovládacích funkcí,
které lze během hovoru využít. Tyto funkce si při
hovoru můžete vyvolat levým kontextovým
tlačítkem [Možnosti].
Mezerník 0
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Mezerník 0

Při hovoru je na obrazovce zobrazeno jiné menu
než standardní hlavní menu v pohotovostním
režimu. Jeho volby zde nyní popíšeme.

Druhé volání
Z telefonního seznamu si můžete vybrat číslo
a zahájit druhý hovor. Stiskněte pravé kontextové
tlačítko a pak vyberte Hledat. Chcete-li během
volání uložit vytáčené číslo do telefonního
seznamu, stiskněte pravé kontextové tlačítko a pak
vyberte Přidat další.

Přepínání mezi dvěma hovory
Přepínání mezi dvěma hovory se provádí tak, že stisknete
levé kontextové tlačítko a potom vyberete Vyměnit.

Přijmutí příchozího hovoru
Když přístroj vyzvání a vy chcete příchozí hovor
přijmout, stiskněte tlačítko
. Přístroj vás může
během volání upozornit na příchozí hovor. Ve
sluchátku zazní tón a na displeji se zobrazí
upozornění na další čekající hovor.

Tuto funkci, která se nazývá Další hovor na lince,
lze použít pouze za předpokladu, že to umožňuje
vaše síť. Podrobné informace o zapínání a vypínání
této funkce jsou uvedeny v kapitole Další hovor na
lince [Menu 7-3-4].
Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, můžete
první hovor přidržet a přijmout druhý. To provedete
pomocí levého kontextového tlačítka
a potom
výběrem Přidržet a přijmout. Probíhající hovor
můžete ukončit a přijmout čekající hovor pomocí
levého kontextového tlačítka a potom výběrem
Ukončit a přijmout.

Obecné funkce

Během hovoru

Odmítnutí příchozího hovoru
Příchozí hovor můžete odmítnout, aniž byste ho
přijali; stačí stisknout tlačítko
.
Během hovoru můžete odmítnout další příchozí
hovor stisknutím levého kontextového tlačítka
[Menu] a výběrem Konference/Odmítnout nebo
stisknutím tlačítka .

Ztlumení mikrofonu
Během hovoru lze ztlumit mikrofon, a sice
stisknutím tlačítka [Menu] a pak výběrem Ztlumit.
Ztlumení telefonu lze zrušit výběrem Neztlumeno.
Po ztlumení mikrofonu vás volající nemůže slyšet,
vy však stále můžete slyšet jeho.
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Zapínání tónů DTMF během hovoru

Druhé volání

Chcete-li během hovoru zapnout tóny DTMF,
stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte
DTMF zapnuto. Stejným způsobem lze tóny DTMF
vypnout. Díky tónům DTMF může telefon využívat
automatickou ústřednu.

Během jednoho hovoru můžete zahájit druhý
hovor. Zadejte druhé telefonní číslo a stiskněte
tlačítko
. Až se spojí druhý hovor, první hovor
se automaticky přidrží. Mezi dvěma hovory
můžete přepínat stisknutím levého kontextového
tlačítka a výběrem Vyměnit.

Skupinové neboli konferenční
hovory
Skupinová neboli konferenční služba vám dává
možnost konverzovat s více než jedním
účastníkem, ovšem za předpokladu, že tuto funkci
podporuje váš operátor. Konferenční hovor lze
sestavit pouze v případě, když máte jeden aktivní
hovor a jeden přidržený a oba hovory jste již
přijali. Jakmile je vytvořen jeden konferenční
hovor, může osoba, která konferenční hovor
založila, další hovory přidávat, odpojovat nebo
oddělovat (to znamená, odpojit jednu osobu od
konferenčního hovoru a hovořit s ní dále
soukromě). Tyto možnosti jsou k dispozici
v nabídce Během hovoru. Konferenčního hovoru se
může zúčastnit maximálně pět účastníků. Jakmile
zahájíte konferenční hovor, řídíte jej pouze vy,
a pouze vy do něj můžete přidávat další účastníky.
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Zřízení konferenčního hovoru
Jeden hovor přidržte a zatímco je aktivní hovor
zapnutý, stiskněte levé kontextové tlačítko a pak
vyberte Konferenční hovor/Připojit se ke všem.

Přidržení konferenčního hovoru
Stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte
Konferenční hovor/Přidržet vše.

Aktivování přidrženého konferenčního
hovoru
Stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte
Konferenční hovor/Připojit se ke všem.

Ukončení konferenčního hovoru

Chcete-li do probíhajícího konferenčního hovoru
přidat další hovor, stiskněte levé kontextové tlačítko
a potom vyberte Konferenční hovor/Připojit se
ke všem.

Stisknutím tlačítka
[Konec] je možné odpojit
aktuálně zobrazeného účastníka z konferenčního
hovoru. Chcete-li konferenční hovor ukončit,
stiskněte levé kontextové tlačítko a potom vyberte
Konferenční hovor/Ukončit konferenční hovor.

Zobrazení účastníků konferenčního
hovoru

Po stisku levého kontextového tlačítka výběrem
Konferenční hovor/Ukončit všechny ukončíte
všechny aktivní a přidržené hovory.

Obecné funkce

Přidávání hovorů do konferenčního
hovoru

S pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů můžete
procházet telefonními čísly účastníků
konferenčního hovoru.

Soukromý hovor během
konferenčního hovoru
Chcete-li s jedním účastníkem konferenčního
hovoru mluvit soukromě, zobrazte jeho číslo na
obrazovce a potom stiskněte levé kontextové
tlačítko. Výběrem Konferenční hovor/Soukromý
přidržíte všechny ostatní účastníky.
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Strom nabídek
Strom nabídek

1. Profily
1.1 Pouze vibrace

3.1 Budík

1.2 Tichý režim

3.2 Bluetooth

1.3 Normální

3.2.1 Moje zařízení

1.4 Hlasitě

3.2.2 Zařízení handsfree

1.5 Sluchátka

2. Registr hovorů
2.1 Zmeškané hovory
2.2 Přijaté hovory
2.3 Volané hovory
2.4 Smazat poslední hovory
2.5 Tarifikace hovoru
2.5.1 Trvání hovoru
2.5.2 Cena hovoru
2.5.3 Nastavení

2.6 Informace o GPRS
2.6.1 Trvání volání
2.6.2 Objem dat
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3. Nástroje

3.2.3 Nastavení

3.3 Kalkulačka
3.4 Převodník jednotek
3.5 Světový čas
3.6 Modem

4. Organizér
4.1 Kontakty
4.1.1 Hledat
4.1.2 Přidat další
4.1.3 Skupiny volajících
4.1.4 Rychlá volba
4.1.5 Nastavení
4.1.6 Kopírovat vše
4.1.7 Smazat vše
4.1.8 Informace
4.2 Kalendář
4.2.1 Přidat další
4.2.2 Prohlédnout
dnešní úlohy
4.2.3 Smazat po
uplynutí
4.2.4 Smazat vše
4.2.5 Jít na datum
4.2.6 Nastavte tón
alarmu
4.3 Poznámky

5.1 Nová zpráva
5.1.1 Napsat textovou zprávu
5.1.2 Vytvořit multimediální
zprávu

5.2 Přijaté zprávy
5.3 Odeslané zprávy
5.4 Koncepty
5.5 Poslechnout hlasovou
poštu
5.6 Info služba
5.6.1 Číst
5.6.2 Témata
5.7 Šablony
5.7.1 Textové šablony
5.7.2 Multimediální
šablony
5.7.3 Podpis
5.8 Nastavení
5.8.1 Textová zpráva
5.8.2 Multimediální zpráva
5.8.3 Hlasová zpráva
5.8.4 Info služba

6. Multimédia
6.1 Fotografovat
6.2 Video kamera
6.3 Moje fotografie
6.4 Mé videa
6.5 MP3
6.5.1 Přehrávač MP3
6.5.2 Seznam skladeb
6.5.3 Nastavení
6.6 Hlasový záznamník
6.6.1 Nahrát
6.6.2 Zobrazit seznam
6.7 Nastavení
6.7.1 Fotoaparát
6.7.2 Video kamera

7. Nastavení
7.1 Datum a čas
7.1.1 Nastavit datum
7.1.2 Nastavit čas
7.2 Nastavení telefonu
7.2.1 Nastavení displeje
7.2.2 Schéma přístroje
7.2.3 Jazyky
7.3 Nastavení hovoru
7.3.1 Přesměrování
hovoru
7.3.2 Režim odpovědi
7.3.3 Odeslat vlastní
číslo
7.3.4 Další hovor na
lince
7.3.5 Upozornění po
minutách
7.3.6 Automatické
opakování
vytáčení

Strom nabídek

5. Zprávy

5.8.5 Push zprávy
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Strom nabídek
Strom nabídek

8. Služba
7.4 Nastavení zabezpečení
7.4.1 Požadavek kódu
PIN
7.4.2 Zamknutí
telefonu
7.4.3 Vypršel časový limit
automatického
zámku kláves.
7.4.4 Blokování hovoru
7.4.5 Omezení
odchozích čísel
7.4.6 Změnit kódy
7.5 Nastavení sítě
7.5.1 Výběr sítě
7.5.2 Výběr pásma
7.6 Nastavení GPRS
7.7 Původní nastavení
7.8 Stav paměti
7.8.1 Paměť telefonu
7.8.2 Multimediální
paměť
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8.1 Internet
8.1.1 Domů
8.1.2 Záložky
8.1.3 Přejít na URL
8.1.4 Nastavení
8.2 Služba SIM

9. Stažené soubory
9.1 Moje hry a další
9.1.1 Moje hry a další
9.1.2 Profily
9.2 Obrázky
9.3 Zvuky
9.4 Ukládání souborů

Výběr funkcí a možností

Menu

Kontakty

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na
daném kontextu; popisek na dolním okraji displeje
nad každým kontextovým tlačítkem označuje jeho
současnou funkci.

Stisknutím levého
kontextového tlačítka se
otevírá dostupné menu.

Výběr funkcí a možnos tí

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které si můžete
nastavit podle svých potřeb. Tyto funkce jsou
uspořádány do nabídek a podnabídek a jsou
přístupné prostřednictvím kontextových tlačítek
znázorněných symbolem
a
.
V jednotlivých menu a podmenu si můžete
zobrazit a měnit nastavení určité funkce.

Stisknutím pravého
kontextového tlačítka
se otevírají dostupné
Kontakty.
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Profily
Prof ily

V profilech si můžete nastavit a přizpůsobit tóny
telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny
volajících. K dispozici je pět předvolených profilů:
Pouze vibrace, Tichý režim, Normální, Hlasitě
a profil Sluchátka. Všechny profily si lze upravit
podle vlastních představ. Stiskněte levé kontextové
tlačítko [Menu] a s pomocí navigačních tlačítek
nahoru/dolů vyberte Profily.

Aktivovat

]

Typ ohlášení hovoru: Nastavte typ ohlášení
příchozích hovorů.

]

Vyzváněcí tón: Vyberte ze seznamu požadovaný
Vyzváněcí tón.

]

Hlasitost vyzvánění: Nastavte hlasitost
Vyzváněcího tónu.

Poznámka
]

Menu 1.x.1

1. Zobrazí se seznam profilů.
2. V seznamu Profilů zvýrazněte profil, který chcete
aktivovat, a stiskněte levé kontextové tlačítko
[Vybrat] nebo tlačítko OK.

]

Typ ohlášení zprávy: Nastavte typ ohlášení zpráv.

]

Tón zprávy: Vyberte typ ohlášení zpráv.

]

Tón klávesnice: Zvolte požadovaný tón
klávesnice.

]

Hlasitost kláves: Nastavte hlasitost tónu
klávesnice.

]

Tón vysunutí: Umožňuje nastavit tón vysunutí
podle prostředí.

]

Hlasitost zvukového efektu: Nastavte hlasitost
zvukových efektů.

]

Hlasitost vyp./zap.: Nastavte hlasitost
vyzváněcího tónu při zapínání a vypínání telefonu.

3. Potom vyberte Aktivovat.

Personalizovat

Menu 1.x.2

Ze seznamu profilů vyhledejte požadovaný Profil.
Po stisknutí levého kontextového tlačítka
nebo tlačítka OK, vyberte Personalizovat. Otevřou
se možnosti nastavení profilů. Nastavte možnosti
podle potřeby.
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Pro ochranu sluchu při Slide otevřen, je
maximální hlasitost nastavena na 3.

]

• Vyp.: Telefon nebude automaticky
přijímat hovory.

Prof ily

Automatická odpověď: Tato funkce bude
aktivována pouze tehdy, budou-li do telefonu
zapojena sluchátka.

• Po 5 s: Po uplynutí 5 sekund přijme telefon
hovor automaticky.
• Po 10 s: Po uplynutí 10 sekund přijme telefon
hovor automaticky.

Přejmenovat

Menu 1.x.3

Profil lze přejmenovat libovolným jiným názvem.

Poznámka

Profily Pouze vibrace, Tichý režim a profil
Sluchátka nelze přejmenovat.
1. Chcete-li profil přejmenovat, najděte jej
v seznamu profilů a po stisknutí levého
kontextového tlačítka
nebo tlačítka OK
vyberte Přejmenovat.
2. Zadejte požadovaný název a stiskněte tlačítko
OK nebo levé kontextové tlačítko
[OK].
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Registr hovorů
Regis tr hovorů

Záznamy zmeškaných, přijatých a volaných hovorů
si můžete prohlédnout za předpokladu, že síť
v oblasti služby podporuje identifikaci volající linky
CLI (Calling Line Identification).
Číslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují
zároveň s datem a časem, kdy došlo k volání.
Můžete si také prohlédnout dobu trvání hovorů.

Zmeškané hovory

Menu 2.1

Tato funkce umožňuje zobrazit 10 posledních
nepřijatých hovorů. Můžete rovněž:
]

Prohlížet dostupné číslo a zavolat na něj nebo je
uložit do telefonního seznamu.

]

Zadat u tohoto čísla nové jméno a uložit číslo
společně se jménem v telefonním seznamu.

] Poslat

zprávu na toto číslo.

] Vymazat

hovor ze seznamu.

Přijaté hovory

dostupné číslo a zavolat na něj nebo je
uložit do telefonního seznamu.

]

Zadat u tohoto čísla nové jméno a uložit číslo
společně se jménem v telefonním seznamu.

] Poslat

Menu 2.2

zprávu na toto číslo.

] Vymazat

hovor ze seznamu.

Volané hovory

Menu 2.3

Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních
odchozích hovorů (uskutečněných
i neuskutečněných).
Můžete rovněž:
]

Prohlížet dostupné číslo a zavolat na něj nebo je
uložit do telefonního seznamu.

]

Zadat u tohoto čísla nové jméno a uložit číslo
společně se jménem v telefonním seznamu.

] Poslat

Tato funkce umožňuje zobrazit 10 posledních
přijatých hovorů. Můžete rovněž:
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] Prohlížet

zprávu na toto číslo.

] Vymazat

hovor ze seznamu.

Menu 2.4

A také mazat ze seznamů Zmeškané hovory
a Přijaté hovory. Můžete mazat současně seznamy
Volané hovory a Všechny hovory.

Tarifikace hovoru

Menu 2.5

Trvání hovoru (Menu 2.5.1)
Tato funkce umožňuje zobrazit trvání příchozích
a odchozích hovorů. Můžete také vynulovat
dobu trvání hovorů. Máte na vybranou následující
možnosti:
] Poslední

hovor: Délka posledního hovoru.

] Všechny

hovory: Celková délka všech hovorů
volaných nebo přijatých od posledního
vynulování měřiče.

] Přijaté

hovory: Délka příchozích hovorů.

] Volané

hovory: Délka odchozích hovorů.

] Vynulovat

vše: Umožňuje vám vynulovat
všechny hovory stisknutím levého kontextového
tlačítka
[Ano].

Cena hovoru (Menu 2.5.2)
Tato funkce vám umožňuje zjistit cenu účtovanou
za poslední hovor, všechny hovory a cenu za
zbývající hovory a umožňuje i cenu vynulovat.
K vynulování ovšem musíte zadat kód PIN2.

Regis tr hovorů

Smazat poslední hovory

Nastavení (Menu 2.5.3)
(v závislosti na SIM kartě)
]

Nastavit tarif: Zde lze nastavit typ měny
a jednotkovou cenu. Ceny za zúčtovací jednotky
vám poskytne váš poskytovatel služeb. Před
výběrem měny nebo jednotky v tomto menu je
třeba zadat kód PIN2.

] Nastavit

kredit: Tato síť umožňuje nastavit horní
hranici ceny za hovory na zvolený počet
zúčtovacích jednotek. Zvolíte-li Číst, zobrazí se
počet jednotek, který ještě zbývá. Zvolíte-li
Změnit, můžete limitní poplatek změnit.

] Automatické

zobrazení: Tato síťová služba vám
umožňuje automaticky zobrazit cenu za poslední
hovor. Je-li nastavena na Zapnuto (Zap.),
zobrazí se cena za poslední hovor ihned po
jeho ukončení.
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Registr hovorů
Regis tr hovorů

Informace o GPRS

Menu 2.6

S pomocí funkce Informace o GPRS si můžete
zjistit množství dat přenesených po síti. Kromě
toho si můžete prohlédnout dobu připojení
k internetu.

Trvání volání (Menu 2.6.1)
Můžete si zjistit dobu trvání Poslední volání
a Všechny hovory. Můžete také vynulovat měřiče
trvání hovorů.

Objem dat (Menu 2.6.2)
Můžete prohlížet objem odeslaných [Odesláno],
přijatých [Přijato] nebo celkový objem dat
[Všechno] nebo zvolit Vynulovat vše.
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Nástroje
Menu 3.1

Máte k dispozici 5 alarmů. Alarm nastavte tak, aby
zazvonil v určitý čas.
1. Zvolte Zapnuto a zadejte požadovaný
čas alarmu.
2. Zadejte interval opakování: Jednou,
Po ~ Pá, Po ~ So, každý den.

V závislosti na druhu souboru se uloží do
následujících složek:
] MP3:

Složka MP3 (Menu 6.5.2)

] Video

(.3GP): Složka Video (Menu 6.4)

] Kontakty

3. Zvolte tón alarmu, které se vám líbí, a stiskněte
tlačítko
[OK].
4. Upravte název alarmu a stiskněte tlačítko
[OK].

Bluetooth

Po potvrzení přenosu se soubor zkopíruje do
vašeho telefonu.

Nás troje

Budík

telefonního seznamu (.VCF): Telefonní
seznam (Menu 4.1.1)

] Jiný

soubor: Složka pro ukládání souborů
(Menu 9.4)

Poznámka
] Vzhledem

Menu 3.2

k potížím způsobeným
kompatibilitou nemusejí některé přístroje tuto
funkci podporovat.

Technologie Bluetooth umožňuje kompatibilním
mobilním zařízením, perifériím a počítačům, které
se nacházejí v těsné blízkosti přímou bezdrátovou
komunikaci. Tento telefon má vestavěnou podporu
technologie Bluetooth, což mu umožňuje spojení
s bluetooth kompatibilními telefony, počítačovými
aplikacemi atd.

Moje zařízení (Menu 3.2.1)

Při přijímání dat z jiného zařízení podporujícího
technologii Bluetooth telefon vyžaduje potvrzení.

Můžete procházet veškerá zařízení, která jsou
kompatibilní s telefonem s podporou Bluetooth.

] Podporovaný

software Bluetooth (sady
Bluetooth) pro DUN:
- WIDCOMM Bluetooth pro Windows 1.4
a 3.0
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Nástroje
Nás troje

Zařízení handsfree (Menu 3.2.2)

Poznámka

Můžete procházet seznam handsfree zařízení,
která jsou kompatibilní s telefonem s podporou
Bluetooth.

Nastavení (Menu 3.2.3)
Můžete přidat nové zařízení, které podporuje
technologii Bluetooth. Pokud jste již toto zařízení
přidali, můžete je po zadání hesla (obvykle 0000)
připojit.

Kalkulačka

Menu 3.3

Obsahuje standardní funkce jako například +, –, x,
÷ : Sčítání, odečítání, násobení a dělení.
1. Čísla zadávejte stisknutím numerických tlačítek.

Čísla nebo znaky můžete vymazat tlačítkem
. Stisknete-li tlačítko
, můžete zadat
záporné číslo. Dále můžete stiskem tlačítka
zadat desetinné číslo.

Převodník jednotek

Menu 3.4

Tato funkce převádí údaj z jedné jednotky na jinou.
1. Stisknutím tlačítka
[Vybrat] můžete vybrat
jeden z druhů jednotek.
2. Stisknutím tlačítek
a
zvolte
jednotku, na kterou chcete převádět.
3. Můžete si nyní zjistit, jakou hodnotu bude mít
hodnota po převedení na zvolenou jednotku.

2. Příslušným navigačním tlačítkem zvolte početní úkon.
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3. Potom zadejte čísla.

Světový čas

4. Pro prohlížení výsledku stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Výsledek].

Můžete si zjistit, jaký je právě čas v největších
městech světa.

5. Pro opakování výše uvedeného postupu
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Vynulovat] nebo zadejte čísla.

1. S pomocí tlačítek ,
vyberte město, které
patří do časového pásma.

6. Pro ukončení Kalkulačky stiskněte pravé
kontextové tlačítko
[Zpět].

Menu 3.5

2. Stisknutím levého kontextového tlačítka
[Nastavit] můžete nastavit aktuální čas na čas
vybraného města.

Menu 3.6

K síťovým službám můžete přistupovat
prostřednictvím modemu. Pokud chcete využívat
PCsync, databanky a Internet Cube, v menu
aktivujte modem a potom připojte USB kabel.

Nás troje

Modem
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Organizér
Organizér

Kontakty

Menu 4.1

Poznámka
]V

pohotovostním režimu stiskněte pro přímý
vstup do [Kontakty] pravé kontext. tlačítko
.

] Upravit:

S pomocí navigačního tlačítka můžete
upravit jméno, číslo, Skupina, znak a obrázek.

] Napsat

textovou/vytvořit multimediální zprávu:
Až najdete potřebné číslo, můžete na toto číslo
poslat textovou/multimediální zprávu.

] Odeslat

Hledat (Menu 4.1.1)
(Volání z telefonního seznamu)
1. Stiskem levého kontextového tlačítka
[Vybrat] nebo [OK] vyberte Hledat.

Poznámka
] Po

zadání počátečního písmena jména nebo
čísla, které chcete najít, můžete využít
okamžité vyhledávání.

2. Pokud chcete upravovat, smazat nebo
zkopírovat záznam, zvolte levé kontextové
tlačítko
[Možnosti]. Zobrazí se následující
menu.
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přes Bluetooth: Prostřednictvím
Bluetooth můžete posílat data z telefonu
do zařízení, která jsou kompatibilní s technologií
Bluetooth.

] Kopírovat:

Můžete si zkopírovat kontakt z paměti
SIM do telefonu nebo z telefonu do paměti SIM.

] Hlavní

číslo: Můžete si vybrat jedno číslo,
na které voláte nejčastěji. Po tomto nastavení se
při vyhledávání nejprve zobrazí hlavní číslo.

] Smazat:

Můžete kontakt smazat.

Přidat další (Menu 4.1.2)
S pomocí této funkce můžete do telefonního
seznamu přidat nový kontakt. Paměť telefonu
může pojmout maximálně 1000 kontaktů.
Kapacita paměti karty SIM závisí na operátorovi
sítě. Počet znaků, které lze na SIM kartu uložit,
závisí na typu SIM karty.

2. Vyberte paměť, do které chcete ukládat: SIM
nebo Telefon. Nastavíte-li Telefon, musíte vybrat
číslo, které chcete používat jako hlavní.
a. Chcete-li zadat jméno, stiskněte tlačítko
[OK].

] Přidat

člena: Můžete do skupiny přidávat členy.
V každé skupině by neměl být překročen počet
20 členů.
] Odebrat účastníka: Ze skupiny můžete odebírat
účastníky. Avšak i po odebrání člena zůstane
jeho jméno a číslo v telefonním seznamu.
] Přejmenovat: Název skupiny lze změnit.

b. Stiskněte tlačítko
zadat číslo.

[OK], a potom můžete

Rychlá volba (Menu 4.1.4)

c. Stiskněte tlačítko

[Uložit].

d. Stiskem tlačítek
nastavit skupinu.

můžete u kontaktu

Přiřaďte kontakty k libovolnému tlačítku
až
. Tomuto kontaktu můžete následně
volat pouhým stiskem odpovídající číselné klávesy.

e. Stiskem tlačítek
,
, ,
můžete
u kontaktu nastavit znak a obrázek.

Skupiny volajících (Menu 4.1.3)
Můžete přidávat až 20 členů na skupinu,
maximálně do 7 skupin.
] Seznam členů: Zobrazí se seznam členů
vybrané skupiny.
] Vyzváněcí tón skupiny: Umožňuje definovat
vyzváněcí tón pro volání členů skupiny.
] Ikona skupiny: Umožňuje vybrat ikony pro
jednotlivé skupiny.

Organizér

1. Stiskem levého kontextového tlačítka
[Vybrat] nebo [OK] vyberte Přidat další .

1. Nejprve stisknutím tlačítka pravého
kontextového tlačítka
[Kontakty]
v pohotovostním režimu otevřete
telefonní seznam.
2. Z nabídky zvolte Rychlá volba, potom stiskněte
levé kontextové tlačítko
[Vybrat].
3. Chcete-li přidat Rychlou volbu, vyberte
(Prázdné). Potom můžete jméno vyhledat
v telefonním seznamu.
4. Po přiřazení čísla k rychlé volbě, můžete záznam
měnit nebo smazat. Na toto číslo můžete rovněž
uskutečňovat hovory nebo posílat zprávy.
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Nastavení (Menu 4.1.5)
1. V pohotovostním režimu stiskněte pravé
kontextové tlačítko
[Kontakty].
2. Z nabídky zvolte Nastavení a potom stiskněte
levé kontextové tlačítko
[Vybrat].
]

Nastavit paměť
Z nabídky zvolte Nastavit paměť a potom
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Vybrat].
- Pokud při přidávání záznamu zvolíte Variabilní,
přístroj se vás zeptá, zda jej chcete uložit na
SIM kartě nebo v paměti telefonu.
- Podle toho, zda zvolíte SIM nebo Telefon, uloží
telefon záznam na SIM kartu nebo do telefonu.

]

Zobrazit možnosti

- Jméno a číslo: Můžete nastavit, aby se kontakty
zobrazovaly v telefonním seznamu jako jména
a čísla.

Kopírovat vše (Menu 4.1.6)
Kontakty lze zkopírovat nebo přemístit z paměti
SIM karty do paměti telefonu a naopak.
1. Nejprve stisknutím pravého kontextového
tlačítka
[Kontakty] v pohotovostním
režimu otevřete telefonní seznam.
2. Z nabídky zvolte Kopírovat vše, potom stiskněte
levé kontextové tlačítko
[Vybrat] pro vstup
do menu.
]

Ze SIM karty do telefonu: Položka se
zkopíruje/přesune z paměti SIM karty do
paměti telefonu.

]

Z telefonu na SIM kartu: Položka se
zkopíruje/přesune z paměti telefonu na
SIM kartu.

Z nabídky zvolte Nastavit možnosti a potom
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Vybrat].
- Pouze jméno: Můžete nastavit, aby se kontakty
zobrazovaly v telefonním seznamu pouze jako
jména.
- S obrázky: Můžete nastavit, aby se u kontaktu
zobrazovaly informace o osobě a její podobizna.
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3. Na displeji vidíte následující podmenu.
]

Uchovat originál: Při kopírování zůstanou
původní čísla zachována.

]

Odstranit originál: Při kopírování budou
původní čísla odstraněna.

Vymazat lze všechny položky na SIM kartě
a v telefonu. Tato funkce vyžaduje zadání
bezpečnostního kódu.
1. V pohotovostním režimu stiskněte pravé
kontextové tlačítko
[Kontakty] a zvolte
Smazat vše, stiskněte
[Vybrat].
2. Označte paměť, kterou chcete smazat a potom
stiskněte levé kontextové tlačítko
[Vybrat].
3. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte levé
kontextové tlačítko
[OK] nebo pravé
kontextové tlačítko
[Zpět].

Informace (Menu 4.1.8)
]

Číslo služby
Tato funkce umožňuje zobrazit seznam čísel
služeb, které poskytuje operátor sítě (pokud to
podporuje SIM karta).

2. Z nabídky zvolte Číslo služby, potom
potvrďte stiskem levého kontextového tlačítka
[Vybrat].
3. Zobrazí se názvy dostupných služeb.
4. Zvolte službu stisknutím
a
Stiskněte tlačítko
[Odeslat].
] Stav paměti

Organizér

Smazat vše (Menu 4.1.7)

.

Tato funkce vám umožňuje zjistit počet
použitých nebo volných záznamů v telefonním
seznamu.
Nejprve stisknutím tlačítka pravého kontextového
tlačítka
[Kontakty] v pohotovostním režimu
otevřete telefonní seznam. Stiskem levého
kontextového tlačítka
[Vybrat] vyberte požadovanou informaci.
] Vlastní

číslo (závisí na SIM)

Na SIM kartu si můžete uložit a zjistit z ní své
vlastní číslo.

1. Nejprve stisknutím tlačítka pravého
kontextového tlačítka
[Kontakty]
v pohotovostním režimu otevřete telefonní
seznam a vyberte Informace.
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Kalendář

Menu 4.2

Po vstupu do tohoto menu se zobrazí kalendář.
Na horním okraji obrazovky se zobrazí měsíc
a rok. Při změně data v menu Nastavení se
automaticky aktualizuje kalendář. Současné datum
se označí zeleně a úloha nebo textová poznámka
budou označeny červeným trojúhelníkem v levém
horním rohu v odpovídajícím rámečku. Pro
textové poznámky a upozornění lze nastavit
zvukový alarm.
Změna dne, měsíce a roku.
Tlačítko

Popis

Přidat další (Menu 4.2.1)
Umožňuje vám ke zvolenému dni přidat novou
úlohu. Zadejte předmět a potom stiskněte levé
kontextové tlačítko
[OK].

Prohlédnout dnešní úlohy (Menu 4.2.2)
Můžete prohlížet podrobný seznam úloh, tj. celý
vámi nakonfigurovaný obsah plánovače.

Smazat po uplynutí (Menu 4.2.3)
Můžete smazat poslední úlohu, která již není
potřebná.

Ročně

Smazat vše (Menu 4.2.4)

Měsíčně

Můžete smazat všechny poznámky.

Týdně
Denně

Jít na datum (Menu 4.2.5)
Můžete přímo přejít ke zvolenému datu.

V režimu kalendáře stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Možnosti].

Nastavte tón alarmu (Menu 4.2.6)
Můžete nastavit tón alarmu.
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Menu 4.3

1. Stiskem levého kontextového tlačítka
[Vybrat] vyberte Paměť.
2. Pokud je prázdná, stisknutím levého
kontextového tlačítka
[Přidat] přidejte další.

Organizér

Poznámky

3. Zadejte textovou poznámku a potom stiskněte
levé kontextové tlačítko
[OK].

Poznámka
]

Pokud chcete změnit režim zadávání textu,
stiskněte v pořadí
.
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Stiskněte tlačítko Menu (
) a s pomocí
navigačních tlačítek vyberte Zprávy.

1. Napište zprávu. Informace o psaní textu najdete
na stránkách 24 až 26 (Psaní textu).

Nová zpráva

2. Po dokončení zprávy stiskněte levé kontextové
tlačítko [Možnosti] a vyberte požadovanou
možnost.

Menu 5.1

Napsat textovou zprávu (Menu 5.1.1)
Telefon může přijímat zprávy oznamující hlasovou
poštu a zprávy SMS (Short Message Service).
Hlasová pošta a SMS jsou síťové služby. Další
informace vám poskytne operátor sítě.
Když se objeví ikona
znamená to, že byla
přijata nová hlasová zpráva. Když se objeví ikona
, byla přijata nová textová zpráva. Je-li paměť
pro zprávy plná, ikona
začne blikat a žádné
nové zprávy již nemůžete přijímat. Pro vymazání
starých zpráv zvolte v menu Přijaté zprávy
možnost Smazat.
Jakmile je v paměti pro zprávy volná kapacita,
můžete znovu přijímat SMS zprávy (za
předpokladu, že je k dispozici dostatek
kapacity paměti).

Máte k dispozici následující možnosti:
] Odeslat:

Zadejte číslo nebo číslo vyberte
z telefonního seznamu nebo seznamu
posledních použitých čísel. Jednu zprávu lze
odeslat až na 6 telefonních čísel najednou.
Stiskněte levé kontextové tlačítko [Hledat].
Zobrazí se následující možnosti.
1 Kontakty
2 Poslední číslo
3 Odeslat (zobrazí se pouze po zadání
telefonního čísla)

] Uložit

do návrhů: Umožňuje vám uložit zprávu
a odeslat ji kdykoli později.

] Písmo:
] Barva:

Nastavuje velikost a styl písma.

Také můžete nastavit barvu textu
(popředí) a pozadí.
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] Zarovnání:
] Přidat

slovník T9: Můžete přidávat vlastní slova.
Toto menu se zobrazí pouze při nastavení
režimu pro úpravy na T9ABC/T9Abc/T9abc.

] Jazyky

T9: Vyberte požadovaný jazyk pro režim
zadávání textu T9. Výběrem T9 vypnuto [T9 vyp.]
můžete také režim pro zadávání T9 deaktivovat.

] Konec:

Pokud při psaní zprávy zvolíte tuto
možnost, vrátíte se zpět do menu zpráv.
Současně s tím nebude napsaná zpráva uložena.

3. Se zprávou můžete poslat současně i přílohu,
když při zadávání zprávy stisknete pravé
kontextové tlačítko [Vložit].
] Obrázek:

Můžete posílat a přijímat textové
zprávy obsahující obrázky, tzv. „obrázkové
zprávy“. V telefonu je k dispozici několik
předvolených obrázků, které lze nahradit jinými
obrázky z jiných zdrojů.

] Zvuk:

Pokud je tato funkce k dispozici, můžete
ke krátké zprávě připojit zvuk.

] Textové

šablony: Můžete si vybrat šablonu, která
je již v telefonu nastavena.

] Kontakty:

Do zprávy můžete vkládat telefonní

čísla.
] Symbol:
] Podpis:

Můžete připojit zvláštní znaky.

Zprávy

Zprávu můžete zarovnat vpravo,
na střed nebo vlevo.

Můžete připojit svou vizitku.

Vytvořit multimediální zprávu (Menu 5.1.2)
Multimediální zpráva může obsahovat text,
obrázky a/nebo zvukové klipy. Tuto funkci lze
využívat jen v případě, že ji podporuje operátor
sítě nebo poskytovatel služby. Příjem a odesílání
multimediálních zpráv je možné pouze u zařízení,
která nabízejí kompatibilní funkce pro
multimediální zprávy nebo e-mail.
1. Vytvořte multimediální zprávu. S pomocí
pravého kontextového tlačítka můžete vkládat
symboly a čísla nebo použít režim T9. Nejprve
zadejte předmět multimediální zprávy a stiskněte
levé kontextové tlačítko [OK].
2. Přidejte obrázek a/nebo zvuk. Do další části se
můžete přesunout navigačními tlačítky nahoru/dolů.
3. S pomocí levého kontextového tlačítka můžete
v menu možnosti přidat snímek. Stiskem levého
tlačítka a po zvolení „Přidat snímek” z menu
možností, můžete přidat nový snímek.
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4. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti].
Máte k dispozici následující možnosti:
] Odeslat:

Tento telefon podporuje větší počet
čísel a e-mailových adres.

] Náhled:

Zobrazí se multimediální zpráva, kterou
chcete odeslat.

] Uložit:

Uloží multimediální zprávu v konceptech
nebo jako šablonu.

] Přidat

snímek: Možnost přidat snímek před
nebo za aktuální snímek.

] Přejít

na snímek: Přejde na další nebo se vrátí
k předchozímu snímku.

] Smazat

snímek: Odstraní vybraný snímek.

] Nastavit

formát snímku

- Nastavit časovač: Časovač můžete nastavit
u snímku, textu, obrázku a zvuku.
- Vyměnit text a obrázek: Můžete vyměnit
umístění obrázku a textu zprávy.
] Odstranit

médium: Můžete odstranit obrázky
a zvuky ve snímku. Tato možnost se zobrazí
pouze v případě, že byla přidána nějaká média.
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] Přidat

slovník T9: Můžete přidat vlastní slovo.
Toto menu se zobrazí pouze při nastavení
režimu pro úpravy na T9ABC/T9Abc/T9abc.

] Jazyky

T9: Vyberte jazyk pro režim zadávání
textu T9. Výběrem T9 vypnuto můžete také
režim pro zadávání T9 deaktivovat.

] Konec:

Pokud při psaní zprávy zvolíte tuto
možnost, vrátíte se zpět do menu zpráv.
Současně s tím nebude napsaná zpráva uložena.

5. Stiskněte pravé kontextové tlačítko [Vlozit].
Můžete vkládat symboly, fotografie nebo
vytvářet nové fotografie, zvuky, nové zvuky,
šablony, podpisy a kontakty.

Menu 5.2

Budete upozorněni na přijetí zprávy. Zprávy
se ukládají do Přijatých zpráv.
Ve složce Přijaté zprávy můžete jednotlivé zprávy
rozeznat podle ikon. Následuje přehled ikon
i jejich významu.
Ikona

Význam Ikony
Multimediální zpráva
SMS
Zpráva SIM

telefonu objeví „Není místo pro zprávu”, musíte
smazat zprávy, média nebo aplikace, abyste si
uvolnili místo v paměti.

Zpráva SIM
Termínem zpráva SIM se označuje zpráva
uložená výjimečně do paměti SIM. Tuto zprávu
lze přesunout do paměti telefonu.
Při upozornění na přijatou multimediální zprávu
musíte před jejím prohlížením počkat na
stažení zprávy.

Přečtená multimediální zpráva

Pro prohlížení zpráv vyberte stiskem levého
kontextového tlačítka
jednu ze zpráv.

Přečtená textová zpráva

] Náhled:

Můžete si prohlédnout přijaté zprávy.

Push zpráva

] Smazat:

Můžete aktuální zprávu smazat.

Přečtená push zpráva

] Odpovědět:

Ohlášená multimediální zpráva

Pokud se na displeji objeví „Není místo pro zprávu
SIM“, musíte ze schránky přijatých zpráv vymazat
pouze SIM zprávy. Pokud se na obrazovce

Zprávy

Přijaté zprávy

Můžete odpovědět na
přijatou zprávu.

] Předat

dál: Můžete předat vybranou zprávu
dalšímu adresátovi.

] Volat

zpět: Můžete zavolat zpět odesílateli.
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Zprávy
] Zobrazit

Zprávy

informace: Můžete prohlížet informace
o přijatých zprávách; adresu odesílatele, předmět
(pouze u multimediálních zpráv), datum a čas
zprávy, typ zprávy, velikost zprávy.

] Smazat

vše: Můžete smazat všechny zprávy.

Zvláštní možnosti MMS
] Přehrát

znovu: Umožňuje vám opakovat
reprodukci zvolené multimediální zprávy.

] Přijmout:

(pouze při upozorňování na
multimediální zprávu). Multimediální zprávy je na
rozdíl od textových zpráv třeba automaticky
nebo manuálně stáhnout ze serveru. Síť vám
nejprve zašle upozornění na multimediální
zprávu. Při vypnuté možnosti automatického
stažení nebo dojde-li k chybě, je nutno přijetí
zprávy potvrdit tlačítkem [Přijmout]. Při zapnuté
možnosti automatického stažení se zpráva po
přijetí upozornění automaticky stáhne.

] Nahrát:

Naváže WAP spojení s URL, které
obsahuje stažená zpráva. V telefonu musí
být nastavena podpora WAP služeb pro
stahování zpráv.

Odeslané zprávy

Ikona

zprávy.
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informace: Zobrazí obsah stažené

Význam Ikony
Odeslaná MMS
MMS neodeslaná
Potvrzeno doručení MMS
SMS odeslaná
SMS neodeslaná
SMS s doručenkou

Zvláštní možnosti pro stahování zprávy
] Zobrazit

Menu 5.3

Zde si můžete prohlédnout odeslané i neodeslané
zprávy. U odeslaných zpráv je vidět stav doručení.
Prohlížení je stejné jako u přijatých zpráv.

Po odeslání zprávy:
] Náhled:

Můžete si prohlédnout odeslané zprávy.

] Předat

] Smazat:

Aktuální zprávu můžete smazat.

] Zobrazit

informace: Můžete prohlížet informace
o odeslaných zprávách; adresu příjemce,
předmět (pouze u multimediálních zpráv),
datum a čas zprávy, typ zprávy, velikost zprávy.

] Smazat

vše: Můžete smazat všechny zprávy
v odeslaných zprávách.

Při neodeslání zprávy:

Koncepty

Menu 5.4

S pomocí této nabídky si můžete připravit až pět
multimediálních zpráv, které používáte nejčastěji.
Toto menu zobrazuje seznam přednastavených
multimediálních zpráv.
Máte k dispozici následující možnosti:
] Náhled:

Můžete si prohlédnout multimediální

zprávy.
] Upravit:

Tato volba umožňuje upravit
vybranou zprávu.

] Náhled:

Můžete prohlížet neodeslané zprávy.

] Smazat:

Smaže vybranou zprávu.

] Smazat:

Můžete aktuální zprávu smazat.

] Zobrazit

informace: Zobrazí informace

] Odeslat:

Můžete zprávu odeslat.

o zprávě.

] Zobrazit

] Smazat

] Odeslat

Poslechnout hlasovou poštu Menu 5.5

informace: Můžete si zobrazit
informace o odchozích zprávách
vše: Můžete odeslat všechny
neodeslané zprávy.

] Smazat

vše: Můžete smazat všechny
neodeslané zprávy.

Zprávy

dál: Aktuální zprávu můžete přeposlat
jiným adresátům.

vše: Smaže všechny zprávy ve složce.

Toto menu umožňuje rychlý přístup do hlasové
schránky (pokud ji poskytuje vaše síť). Před
použitím této funkce musíte zadat číslo hlasového
serveru, které obdržíte od operátora sítě.
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Po obdržení nové hlasové zprávy se na obrazovce
zobrazí symbol (
). Abyste měli telefon
správně nakonfigurován, zjistěte si u operátora sítě
podrobné informace o této službě.

Info služba

Menu 5.6

(V závislosti na síti a předplacené službě)
Zprávy info služby jsou textové zprávy, které posílá
síť uživatelům mobilních telefonů. Podávají
všeobecné informace, např. zprávy o počasí nebo
o silničním provozu, taxislužbě, lékárnách a cenách
na burze. Jakmile zpráva info služby dorazí, zobrazí
se oznámení, že došla nová zpráva nebo se zpráva
info služby zobrazí rovnou. Při prohlížení zpráv
informační služby v pohotovostním režimu jsou
k dispozici následující možnosti:

Číst (Menu 5.6.1)
Po příjmu rozesílaných zpráv a volbě Číst pro
prohlížení zprávy se zpráva objeví na obrazovce.

Témata (Menu 5.6.2)
Chcete-li vytvořit nová témata, stiskněte levé
kontextové tlačítko [Vybrat] a potom vyberte
Přidat další. Pokud máte již témata vytvořena,
můžete je deaktivovat, přetvářet nebo mazat
s pomocí levého kontextového tlačítka [Možnosti].

Šablony

V tomto seznamu jsou předdefinované zprávy.
Šablony zpráv si můžete prohlédnout nebo upravit,
nebo si můžete vytvořit nové zprávy. Máte
k dispozici dva typy šablon: textové a
multimediální.

Textové šablony (Menu 5.7.1)
• Zavolej mi, prosím.
• Mám zpoždění. Přijdu v
• Kde teď jsi?
• Jsem na cestě.
• Naléhavé. Kontaktujte mě, prosím.
• Miluji tě.

54

Menu 5.7

Máte k dispozici následující možnosti:
Můžete si prohlížet vybranou zprávu.

] Smazat:

Smaže šablonu.

] Přidat

nové: Zde můžete vytvořit novou šablonu.

] Poslat

přes: Poslat prostřednictvím textové nebo
multimediální zprávy.

] Upravit:
] Smazat

Použijte pro úpravu vybrané šablony.

vše: Smaže všechny šablony.

Multimediální šablony (Menu 5.7.2)
Máte na vybranou tyto možnosti.
] Náhled:
] Uložit:

Zobrazí se koncept multimediální zprávy.

Uloží multimediální zprávy jako šablony.

] Upravit

předmět: Můžete upravovat předmět.

] Nastavit

formát snímku: Nastaví časovač
snímku, text nebo zarovná obsah zprávy vpravo,
vlevo, nahoru nebo dolů.

] Odstranit

médium: Můžete odstranit obrázky
a zvuky ve snímku. Tato možnost se zobrazí
pouze v případě, že byla přidána nějaká média.

Zprávy

] Náhled:

] Přidat

slovník T9: Můžete přidat vlastní slovo.
Toto menu se zobrazí pouze v případě je-li režim
úprav Prediktivní.

] Jazyky

T9: Vybere režim pro zadávání textu T9.

] Konec:

Ukončí menu.

Podpis (Menu 5.7.3)
S pomocí této funkce si můžete vytvořit vlastní
vizitku. Zadejte jméno, číslo mobilního telefonu,
číslo faxu a e-mailovou adresu.

] Přidat

snímek: Možnost přidat snímek před
nebo za aktuální snímek.

] Přejít

na snímek: Přejde na další nebo se vrátí
k předchozímu snímku.

] Smazat

snímek: Odstraní vybraný snímek.
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Nastavení

Menu 5.8

Textová zpráva (Menu 5.8.1)
] Typy

zpráv:

Text, Hlas, Fax, Národní paging, X.400, E-mail,
ERMES
Typ zpráv bývá většinou nastaven na Text. Text
můžete konvertovat na alternativní formáty.
Informace o dostupnosti této funkce vám podá
váš poskytovatel služby.
] Doba

platnosti: Tato síťová služba vám
umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše
textové zprávy uloženy v centru zpráv.

]

Zpráva o doručení: Nastavíte-li na Ano můžete si
ověřit, zda byla vaše zpráva úspěšně odeslána.

]

Odpověd' přes stejné středisko služeb: Když je
zpráva odeslána, umožňuje příjemcům
odpovědět a náklady za odpověď naúčtovat na
váš telefonní účet. Tato funkce není některými
operátory mobilních sítí podporována.

] SMS
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centrum: Chcete-li poslat textovou zprávu,
můžete s pomocí tohoto menu dostat adresu
SMS centra.

Multimediální zpráva (Menu 5.8.2)
] Priorita:

Můžete nastavit prioritu vybrané zprávy.

] Doba

platnosti: Tato síťová služba vám
umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše
multimediální zprávy uloženy v centru zpráv.

]

Zpráva o doručení: Nastavíte-li v tomto menu
volbu Ano, můžete si zjistit, zda byla vaše zpráva
úspěšně odeslána.

] Automatické

stažení: Nastavíte-li volbu zapnuto
[zap.], budete dostávat multimediální zprávy
automaticky. Nastavíte-li volbu vypnuto [vyp.]
budete do schránky s přijatými zprávami
dostávat pouze oznámení, která si můžete
následně přečíst. Nastavíte-li volbu Pouze
domácí síť, budou obdržené multimediální
zprávy záviset na domovské síti.

] Nastavení

sítě: Jestliže vyberete server
multimediálních zpráv, můžete u tohoto serveru
nastavit URL.

] Povolené

typy

Osobní: Osobní zpráva.
Reklama: Obchodní zpráva.
Informace: Důležité informace.

Hlasovou poštu můžete přijímat, pokud tuto funkci
váš operátor podporuje. Přijetí nové hlasové
zprávy je signalizováno symbolem zobrazeným na
obrazovce. Podrobné informace o správném
nastavení telefonu vám podá poskytovatel služby.
] Domů:

Vyberete-li možnost Domů, můžete
poslouchat hlasové zprávy.

] Roaming:

Pokud je podporován roaming,
můžete poslouchat hlasové zprávy i v zahraničí.

] Upozornění

Ano: Příjem zpráv informační služby je
signalizován pípnutím telefonu.
Ne: Telefon nebude signalizovat příjem zprávy
ani tehdy, když nějaké informační zprávy
dostanete.
] Jazyky

Stisknutím [Zap./Vyp.] si můžete vybrat
požadované jazyky. Potom se budou zprávy info
služby zobrazovat v jazyce, který jste vybrali.

Info služba (Menu 5.8.4)

Push zprávy (Menu 5.8.5)

] Přijmout

Aktivací této volby můžete určit, zda chcete
dostávat tyto zprávy nebo ne.

Ano: Vyberete-li toto menu, budete na telefon
dostávat zprávy informační služby.
Ne: Vyberete-li toto menu, nebudete na telefon
dostávat zprávy informační služby.

Zprávy

Hlasová zpráva (Menu 5.8.3)

] Přijmout:

Příjem zap.: Přijme všechny push zprávy.
Příjem vyp.: Nepřijme všechny push zprávy.
] Automatické

stahování

Zapnuto [zap.]: Push zpráva se stáhne automaticky.
Vypnuto [vyp.]: Ke stažení push zprávy je nutná
interakce uživatele.
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Fotografovat

Menu 6.1

Tato aplikace vám umožňuje pořizovat fotografie.
Můžete pořizovat fotografie v požadovaném
formátu a použít je pro fotografie kontaktů, výchozí
obrazovku a další obecné účely. Fotografii lze
okamžitě po jejím pořízení odeslat prostřednictvím
multimediální zprávy nebo e-mailem.
Pro zobrazení následující nabídky vyskakovacího
menu stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti].
] Jas:

Určuje jas.

] Velikost:

Určuje velikost snímku.

] Časovač:

Určuje prodlevu.

] Kvalita:

Určuje kvalitu snímku.

] Vyvážení

bílé: Umožňuje změnit nastavení podle

prostředí.
] Album:
] Konec:

] Blesk:

Poznámka
]

Záběr snímku je k dispozici pouze pro
rozlišení 128x160 pixelů.

]

Sekvenční fotografie: 320x240, 640x480

Video kamera

Pro zobrazení následující nabídky vyskakovacího
menu stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti].
] Jas:

Určuje jas.
Určuje velikost snímku.

Ukončení funkce fotoaparátu.

] Časovač:

Určuje prodlevu.

Určuje zvláštní efekty pro snímky.

Určuje funkci blesku.

Menu 6.2

Tato aplikace vám umožňuje natáčet videoklipy.
S pomocí této funkce si můžete přehrát a dívat se
na uložený video soubor. Bezprostředně po
natočení lze videoklip odeslat prostřednictvím
multimediální zprávy nebo e-mailem.

Obsahuje pořízené snímky.

Určuje zda budete fotografovat jednotlivé
snímky nebo sekvenční fotografie.
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Zoom: Určuje míru zoomu.

] Velikost:

] Mód:

] Efekty:

]

] Kvalita:

Určuje kvalitu videoklipu.

] Vyvážení

bílé: Umožňuje změnit nastavení podle

prostředí.
] Čas

nahrávání: Určuje čas nahrávání.

] Album:

] Smazat:

Ukončení funkce Video kamery.

] Upravit

] Efekty:

Určuje zvláštní efekty pro videoklipy.

] Zobrazit

] Blesk:

Určuje funkci blesku.

] Zoom:

Určuje míru zoomu.

Moje fotografie

Menu 6.3

Zde si můžete obrázek prohlédnout i jej odeslat.
Kromě toho můžete fotografii nastavit jako pozadí.
Možnosti
] Multi

náhled: Na obrazovce si můžete zobrazit
maximálně 9 miniatur.

] Odeslat

přes Bluetooth: Fotografii můžete poslat
prostřednictvím Bluetooth.

] Vytvořit

multimediální zprávu: Fotografii můžete
poslat prostřednictvím MMS.

] Nastavit

Fotku můžete smazat.

název: Můžete změnit název fotografie.

informace: Můžete si zobrazit údaje,
jako je název snímku, jeho velikost, datum
a čas zhotovení.

Mé videa

Multimédia

Ukazuje nahrané videoklipy.

] Konec:

Menu 6.4

Zde si můžete přehrát a poslat video.
Možnosti
] Přehrát:

Přehrát video

] Odeslat

přes Bluetooth: Video můžete poslat
prostřednictvím Bluetooth.

] Přejmenovat:
] Smazat:
] Smazat

Můžete změnit název videa.

Můžete smazat video.

vše: Můžete smazat všechny videa.

] Informace:

Zobrazí informace o videu.

jako tapetu: Fotografii můžete nastavit
jako tapetu.

] Prezentace:

Tato položka vám umožňuje
automatické zobrazení všech snímků ve formě
prezentace.
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MP3

Menu 6.5

Telefon S5200 má integrovaný MP3 přehrávač.
Můžete poslouchat hudební MP3 soubory uložené
v paměti telefonu prostřednictvím kompatibilních
sluchátek nebo interního reproduktoru.

Poznámka

] Vzhledem k malým rozměrům reproduktoru může

v některých případech docházet ke zkreslení
zvuku, zvlášť při nastavení maximální hlasitosti
a v případech, kde zvuková stopa obsahuje příliš
mnoho basů. Abyste si tedy mohli vychutnat vaše
nahrávky v nejvyšší zvukové kvalitě, doporučujeme
používat stereofonní sluchátka.
Hudební přehrávač podporuje:
] formáty

MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III,
MPEG-2.5 Layer III se vzorkovací frekvencí od
8 kHz do 48 kHz a stereo bitovým tokem do
320 kb/s.

] AAC:

formáty ADIF, ADTS (vzorkovací frekvence
od 8 kHz do 48 kHz)

] AAC+:
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V1: (bit rate 16~128 kb/s)
V2: (bit rate 16~48 kb/s)
(vzorkovací frekvence od 8 kHz do 48 kHz)

] MP4,

M4A: Vzorkovací frekvence od 8 kHz do
48 kHz, stereo bitový tok do 320 kb/s.

] WMA:

Vzorkovací frekvence od 8 kHz do
48 kHz, stereo bitový tok do 320 kb/s.

Poznámka
] Model

S5200 nepodporuje proměnlivý datový
tok souborů MP3 a AAC. Proto nemůžete
změnit soubor z formátu VBR MP3 na AAC.

Soubory MP3 můžete přenášet z kompatibilního
PC do paměti svého telefonu prostřednictvím
funkce Mass Storage po připojení telefonu k PC
s pomocí USB kabelu (je součástí balení). Pokud
používáte operační systém Win98SE, musíte
instalovat ovladač Mass Storage pro Windows 98,
který se nachází na CD-ROMU.

Poznámka
] MP3

soubory kopírujte do složky
média/Hudba. Pokud je zkopírujte do jiné
složky, nemusíte MP3 soubory vidět.

] Počítač

by měl používat operační systémy
Windows 98 SE, Windows 2000, Windows
ME nebo Windows XP.

1. Zvolte MP3 menu a vyberte Přehrávač MP3.
2. Nebo si levým kontextovým tlačítkem
[Možnosti] otevřete následující nabídku:
] Zobrazit

seznam skladeb: Můžete prohlížet
seznam skladeb během přehrávání hudby.

] Opakování

oblasti: Je-li v menu zaškrtnuta volba
ZAPNUTO, opakuje se určitý hudební úsek.

] Nastavit

jako vyzváněcí tón: Tato volba
umožňuje nastavit soubor MP3 jako vyzváněcí
melodii. Vyzváněcí melodii můžete rovněž
nastavit v Profilu.

] Nastavení

- Ekvalizér
Tato volba pomáhá přizpůsobovat přehrávání
hudby různým prostředím. Tento telefon
podporuje čtyři přednastavené volby. V tomto
menu můžete prohlížet současné hodnoty
ekvalizéru.
- Režim přehrávání
Tato volba umožňuje nastavit režim přehrávání.

- Náhodné přehrávání
Můžete poslouchat MP3 soubory v náhodném
pořadí.
- Vizuální efekt
Můžete vybírat z nabídky vizuálních efektů: Vlna,
Kytarista, Voda. Tato volba vám umožňuje měnit
pozadí hlavního a vedlejšího LCD displeje při
přehrávání souboru MP3.

Multimédia

Přehrávač MP3 (Menu 6.5.1)

Seznam skladeb (Menu 6.5.2)
Tato volba umožňuje prohlížet celý seznam skladeb.
Skladby můžete přesouvat pomocí navigačních
tlačítek. Kromě toho můžete v nabídce možnosti
smazat soubor nebo si prohlížet informace o něm.

Poznámka

] Autorská práva k hudebním souborům mohou

být chráněna mezinárodními úmluvami a národní
legislativou v oblasti autorského práva. Proto
může být nezbytné získat svolení nebo oprávnění
k šíření nebo kopírování hudby. V některých
zemích národní legislativa zakazuje kopírování
materiálu chráněného autorským právem pro
osobní potřebu. Před stažením nebo
zkopírováním souboru si nejprve zjistěte
informace o národní legislativě příslušné země,
která se vztahuje na použití takového materiálu.
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Nastavení (Menu 6.5.3)

Nastavení

Tato volba umožňuje nastavit následující funkce:
Ekvalizér, Režim přehrávání, Náhodné přehrávání
a Vizuální efekt.

Fotoaparát (Menu 6.7.1)

Hlasový záznamník

Menu 6.6

Tato funkce umožňuje nahrát 10 hlasových zpráv
v maximální délce 20 vteřin.

Nahrát (Menu 6.6.1)
Prostřednictvím volby Hlasový záznamník si
můžete nahrát hlasovou poznámku.
1. Po spuštění nahrávání se zobrazí hlášení
‘Nahrávání...’ a zbývající čas.
2. Po skončení nahrávání stiskněte levé kontextové
tlačítko
[Uložit].
3. Po zadání názvu hlasové poznámky stiskněte
levé kontextové tlačítko
[OK].

Zobrazit seznam (Menu 6.6.2)
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Telefon zobrazí seznam hlasových poznámek.
Nahranou hlasovou poznámku si můžete přehrát,
smazat nebo poslat prostřednictvím multimediální
zprávy.

Menu 6.7

] Automatické

uložení: Pokud zvolíte Ano, snímky
se budou automaticky ukládat bez zobrazení
ukládací nabídky.

] Smazat

všechny fotografie: Tato volba
umožňuje smazat všechny fotografie poté,
co budete vyzváni, abyste tuto volbu potvrdili.

Video kamera (Menu 6.7.2)
] Smazat

všechna videa: Tato volba vám
umožňuje smazat všechna videa.

Nastavení
1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko
[Menu].
2. Stiskněte

pro přímý vstup do Nastavení.

Datum a čas

Menu 7.1

Můžete nastavit funkce data a času.

Nastavit datum (Menu 7.1.1)
] Nastavit

datum: Můžete nastavit aktuální datum.

] Formát

data: U data můžete nastavit formát,
např. DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR,
RRRR/MM/DD. (D: den/M: měsíc/R: rok)

Nastavit čas (Menu 7.1.2)
] Nastavit
] Formát

čas: Můžete zadat aktuální čas.

času: U času můžete nastavit
24hodinový a 12hodinový formát.

Nastavení telefonu

Menu 7.2

Můžete nastavit telefonní funkce.

Nastavení displeje (Menu 7.2.1)

Nas tavení

Následující nabídky si můžete nastavit podle toho,
jak vám to bude nejlépe vyhovovat.

] Tapeta:

Můžete si vybrat, který obrázek chcete
mít na pozadí v pohotovostním režimu.
Výchozí
Obrázek nebo animaci tapety můžete zvolit
tlačítky nebo .
Moje složka
Jako tapetu si můžete zvolit fotku nebo animaci.

] Uvítání:

Zapnete-li tuto volbu, můžete upravovat
text, který se zobrazí v pohotovostním režimu.

] Podsvícení:

Můžete nastavit dobu podsvícení

displeje.
] Název

sítě: Nastavíte-li ZAPNUTO, zobrazí se na
vnitřním LCD displeji název sítě (jméno
operátora).
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Nastavení
] Pokud

Nas tavení

Schéma přístroje (Menu 7.2.2)

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na displeji,
můžete změnit. Tato změna také bude mít vliv na
jazyk režimu pro vkládání.

Nastavení hovoru

Menu 7.3

Stisknutím tlačítka
[Vybrat] v menu Nastavení
můžete nastavit menu, které je vhodné pro hovor.

Přesměrování hovoru (Menu 7.3.1)
Služba Přesměrování hovorů umožňuje
přesměrovat příchozí hlasové hovory, faxové
hovory a datové přenosy na jiné číslo. Podrobnější
informace podá poskytovatel služby.
] Všechny

]

hovory

] Všechna

datová volání

Přesměruje všechna datová volání na číslo s
připojením na PC.
]

Všechna faxová volání
Přesměruje všechna datová volání na číslo
s faxovým připojením.

]

Zrušit vše
Zruší veškeré služby přesměrování hovorů.

Podmenu
U menu Přesměrování hovorů jsou následující
podmenu.

• Aktivovat

Přesměruje všechny hovory.

Aktivovat příslušnou službu.

Pokud obsazeno

Do centra hlasové pošty

Přesměruje hovory, když se telefon používá.

Přesměruje do centra zpráv. Tato funkce není
zobrazena v menu Všechna datová volání
a Všechna faxová volání.

] Pokud

není odpověď

Přesměruje hovory, které nepřijmete.
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Přesměruje hovory, když je telefon vypnutý nebo
je mimo pokrytí.

Umožňuje vybrat jedno z přednastavených témat.

Jazyky (Menu 7.2.3)

je mimo dosah

Odeslat vlastní číslo (Menu 7.3.3)

Můžete zadat číslo, na které chcete hovor
přesměrovat.

(závisí na síti a předplacené službě)

Na oblíbené číslo
Můžete si zjistit posledních 5 přesměrovaných
čísel.

• Zrušit
• Náhled stavu
Zobrazit stav příslušné služby.

Režim odpovědi (Menu 7.3.2)
Slide otevřen
Při výběru této položky stačí k příjmu příchozího
hovoru otevřít telefon.
] Stiskněte

jakkékoliv tlačítko

Zvolíte-li toto menu, můžete přijímat hovory
stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka
[Konec].
] Pouze

tlačítkem Zvednout

Nastavíte-li si tuto volbu, můžete přijímat hovory
pouze stisknutím tlačítka
[Odeslat].

podle sítě

Po nastavení této volby můžete odeslat své
telefonní číslo v závislosti na dvoulinkové službě,
např. linka 1 nebo linka 2.
] Zapnuto

Deaktivace příslušné služby.

]

] Nastavit

Nas tavení

Na jiné

[Zap.]

Můžete své telefonní číslo poslat jinému
účastníkovi. Vaše telefonní číslo se zobrazí na
telefonu příjemce.
] Vypnuto

[Vyp.]

Vaše telefonní číslo se nezobrazí.

Další hovor na lince (Menu 7.3.4)
(závisí na síti)
] Aktivovat

Zvolíte-li Aktivovat, můžete přijmout hovor, který
čeká na vaší lince.
] Zrušit

Vyberete-li Zrušit, nebudete vědět o tom, že
máte na lince další hovor.
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Nastavení
] Zobrazit

Nas tavení

1. V menu nastavení vyberte volbu Požadavek
kódu PIN a potom stiskněte
[Vybrat].

stav

Zobrazuje stav dalšího hovoru na lince.

Upozornění po minutách (Menu 7.3.5)
Zvolíte-li Zapnuto [Zap.], budete každou minutu
pípnutím upozorňováni na délku hovoru.

Automatické opakování
vytáčení (Menu 7.3.6)
] Zapnuto

[Zap.]

Pokud je tato funkce aktivována a hovor se
nespojí, telefon se bude automaticky pokoušet
vytočit toto číslo znovu.
] Vypnuto

[Vyp.]

Menu 7.4

Požadavek kódu PIN (Menu 7.4.1)
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3. Chcete-li toto nastavení změnit, musíte nejprve
po zapnutí telefonu zadat svůj kód PIN.
4. Pokud zadáte více než 3x nesprávný kód PIN,
telefon se zablokuje. Je-li zadávání kódu PIN
zablokováno, budete muset zadat kód PUK.
5. Kód PUK můžete zadat maximálně 10x. Pokud
zadáte více než 10x špatný kód PUK, nemůžete
sami telefon odblokovat. V tomto případě se
budete muset obrátit na poskytovatele služby.

Zamknutí telefonu (Menu 7.4.2)

Pokud se hovor nespojí, telefon nebude
automaticky vytáčet toto číslo znovu.

Nastavení zabezpečení

2. Nastavit Aktivovat/Deaktivovat.

V tomto menu si můžete nastavit, aby při zapnutí
telefon vždy vyžadoval zadání kódu PIN vaší
SIM karty. Je-li tato funkce aktivována, bude
vyzváni k zadání kódu PIN.

S pomocí bezpečnostního kódu můžete zabránit
v použití vašeho telefonu nepovolaným osobám.
Nastavíte-li zámek telefonu na Pokud je zapnuto,
bude vás telefon při každém zapnutí žádat o
zadání bezpečnostního kódu. Jestliže nastavíte
zámek telefonu na Pokud je SIM vyměněna, bude
vás telefon žádat o zadání bezpečnostního kódu
pouze při výměně SIM karty. Nastavení zrušíte,
když zvolíte Vyp. a zadáte bezpečnostní kód.

Tato volba vám umožňuje nastavit časový limit
Automatického zámku kláves.

Blokování hovoru (Menu 7.4.4)
Služba Blokování hovoru umožňuje zamezit volání
i příjmu určitého typu hovorů. U této funkce je
třeba zadat heslo sítě. Máte na vybranou z těchto
podnabídek.
]

Všechny odchozí
Blokování všech odchozích hovorů.

]

]

Příchozí při roamingu
Jsou zablokovány všechny příchozí hovory
při roamingu.

]

Zrušit vše
Můžete zrušit všechny služby blokování hovorů.

]

Změnit heslo
Můžete změnit heslo pro službu Blokování
hovoru.

Podmenu:
• Aktivovat

Umožňuje požádat síť o zablokování hovorů.

Mezinárodní

• Zrušit

Blokování všech odchozích mezinárodních
hovorů.

• Náhled stavu

Mezinárodní při roamingu
Zablokovány jsou všechny mezinárodní odchozí
hovory kromě domovské sítě.

]

]

Všechny příchozí
Blokovány jsou všechny příchozí hovory.

Nas tavení

Vypršel časový limit automatického
zámku kláves. (Menu 7.4.3)

Vybrané zablokování hovorů se zruší.
Zobrazí se náhled, zda jsou hovory blokovány
či nikoliv.

Omezení odchozích čísel (Menu 7.4.5)
(závisí na SIM kartě)
Odchozí hovory můžete omezit na vybraná
telefonní čísla.
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Nastavení
Tato čísla jsou chráněna kódem PIN2.
Nas tavení

]

Aktivovat
Odchozí hovory můžete omezit na vybraná
telefonní čísla.

] Zrušit

Funkci volby pevných čísel můžete zrušit.
] Seznam

čísel

Umožňuje zobrazit seznam čísel s pevnou
volbou.

Změnit kódy (Menu 7.4.6)
PIN (osobní identifikační kód) slouží k zabránění
nepovolaným osobám v manipulaci s telefonem.
Můžete změnit tyto přístupové kódy: Kód PIN, kód
PIN2 a bezpečnostní kód.
1. Chcete-li kód PIN/kód PIN2/bezpečnostní kód
změnit, zadejte nejprve původní kód a potom
stiskněte tlačítko
[Vybrat].
2. Zadejte nový kód PIN/kód PIN2/bezpečnostní
kód a potvrďte jej.
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Nastavení sítě

Menu 7.5

Můžete zvolit síť, jejíž registrace bude probíhat
buď automaticky nebo ručně. Většinou se tato
volba nastavuje na Automaticky.

Výběr sítě (Menu 7.5.1)
Automaticky
Po nastavení této funkce bude telefon automaticky
vyhledávat a vybírat síť za vás. Jakmile jednou
vyberete „Automaticky”, bude telefon nastaven na
„Automaticky” nezávisle na tom, zda bude
zapnutý nebo vypnutý.
Ručně
Telefon zjistí seznam dostupných sítí a zobrazí jej.
Z tohoto seznamu si pak můžete vybrat síť, kterou
chcete používat, ovšem za předpokladu, že tato síť
má s vaším domovským operátorem sítě
uzavřenou roamingovou smlouvu. Pokud se
připojení k vybrané síti nepodaří uskutečnit, telefon
vám umožní vybrat jinou síť.

Můžete si sestavit seznam preferovaných sítí,
u kterých by se měl přístroj snažit zaregistrovat,
než se pokusí o registraci u jiných sítí. Tento
seznam je vytvořen z předdefinovaného seznamu
známých sítí v telefonu.

Paměť telefonu (Menu 7.8.1)
]

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti
pří stroje.

Multimediální paměť (Menu 7.8.2)

Výběr pásma (Menu 7.5.2)

]

Používá se pro nastavení pásma sítě, a to
EGSM/DCS nebo EGSM/PCS.

Nastavení GPRS

Menu 7.8

Nas tavení

Stav paměti

Preferovaný operátor

Tato funkce zobrazuje stav multimediální paměti
pří stroje.

Menu 7.6

V závislosti na různých situacích si můžete nastavit
službu GPRS.

Původní nastavení

Menu 7.7

Můžete obnovit všechny výchozí parametry.
K aktivaci této funkce je třeba zadat
bezpečnostní kód. Můžete rovněž vymazat
multimediální paměť.

69

Služba
Služba

Můžete používat nejrůznější služby WAP (Wireless
Application Protocol), jako jsou bankovní služby,
zprávy, předpovědi počasí a letové informace. Tyto
služby, které jsou přímo určeny pro mobilní
telefony, zajišťují poskytovatelé služeb WAP.
Zjistěte si dostupnost služeb WAP, ceny a tarify
u svého operátora sítě a/nebo poskytovatele
služby, jehož službu chcete používat. Poskytovatelé
služeb vám rovněž dají pokyny k používání
těchto služeb.
Po navázání připojení se zobrazí domovská
stránka. Obsah závisí na poskytovateli služeb.
Prohlížeč můžete kdykoli zavřít stisknutím tlačítka
( ). Telefon přejde do předchozího menu.

Navigace s prohlížečem WAP
K surfování po Internetu můžete používat buď
tlačítka telefonu nebo nabídku prohlížeče WAP.

Použití tlačítek telefonu
Při surfování po Internetu mají tlačítka telefonu
jinou funkci než v telefonním režimu.
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Tlačítko

Popis
Prochází obsah po jednotlivých
řádcích.
Návrat na předchozí stranu.
Volba možností a potvrzení
kroků.

Použití nabídky prohlížeče WAP
Při prohlížení mobilního webu máte k dispozici
různé možnosti nabídek.

Poznámka

V nabídkách prohlížeče WAP mohou být určité
rozdíly, záleží na používané verzi prohlížeče.

Internet

Menu 8.1

Domů (Menu 8.1.1)
Připojení k domovské stránce. Domovská stránka
bude stránka, která je definovaná v aktivovaném
profilu. Pokud ji nemáte definovanou
v aktivovaném profilu, bude ji definovat
poskytovatel služeb.

Přejít na URL (Menu 8.1.3)

Toto menu vám umožňuje si uložit adresu URL
oblíbených internetových stránek tak, aby byla
kdykoli po ruce. Váš telefon má několik
předinstalovaných záložek.
Tyto předinstalované záložky nelze smazat.

Můžete se připojit přímo na požadovanou stránku.
Po zadání příslušné adresy URL stiskněte
tlačítko OK.

Vytvoření záložky
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko

[Moznosti].

2. Zvolte Přidat tuto stránku a stiskněte tlačítko OK.
3. Po zadání požadovaného URL a názvu stiskněte
tlačítko OK.
 Tip: Zadávání symbolů se provádí tlačítkem

a tlačítkem
stiskněte
.

. Chcete-li zadat „.”,

Po vybrání požadované záložky se zobrazí
následující nabídka.
] Připojit:
] Přidat

Připojí k vybrané záložce.

nové: Vytvoření nové záložky.

] Upravit:

Můžete upravovat URL a/nebo název
vybrané záložky.

] Smazat:
] Smazat

Smaže vybranou záložku.

vše: Smaže všechny záložky.

Služba

Záložky (Menu 8.1.2)

Nastavení (Menu 8.1.4)
Profily
Profil představuje síťovou informaci využívanou
k připojení na Internet.

Poznámka
]V

případě, že SIM karta podporuje služby SAT
(tj. SIM Application Toolkit), bude tato
nabídka pod konkrétním jménem operátora
na SIM kartě. V případě, že SIM karta
nepodporuje služby SAT, toto menu se bude
nacházet v Profilech.

Každý profil obsahuje následující podmenu:
] Aktivovat:

Aktivuje vybraný profil.

] Nastavení:

Zde můžete upravit nebo změnit
nastavení WAP vybraného profilu.
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Služba
Služba

- Domovská stránka: Toto nastavení umožňuje
zadat adresu (URL) internetové stránky, kterou
chcete používat jako domovskou. Před každou
adresou nemusíte psát http://, protože to
prohlížeč WAP udělá automaticky za vás.
- Nosič dat: Můžete nastavit datovou službu nosiče.
1 Data
2 GPRS
- Nastavení dat: Tato možnost je k dispozici
pouze tehdy, když vyberete Nastavení Dat jako
Nosič/službu.
Vytočit číslo: Zadejte telefonní číslo, kterým se
chcete připojit k bráně WAP.
ID uživatele: Totožnost uživatele pro váš
telefonní server (a NIKOLI bránu WAP).
Heslo: Heslo, které vyžaduje váš telefonní
server (a NIKOLI brána WAP) k vaší
identifikaci.
Typ volání: Vyberte typ datového hovoru:
Analogový nebo digitální (ISDN).
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Čas prodlevy: Musíte zadat lhůtu prodlevy.
Po zadání této hodnoty nebude navigační
služba WAP k dispozici, pokud nebude
probíhat zadávání či přenos dat.

Rychlost připojení: Rychlost vašeho datového
připojení; 9600 nebo 14400
- Nastavení GPRS: Nastavení této služby je
k dispozici pouze tehdy, když je jako služba
nosiče zvolena služba GPRS.
APN: Zadejte APN služby GPRS.
ID uživatele: Totožnost uživatele vyžadovaná
serverem APN.
Heslo: Heslo vyžadované serverem APN.
- Nastavení proxy
Server proxy: Zapnuto/Vypnuto
IP adresa: Zadejte IP adresu Proxy serveru, ke
kterému se chcete připojit.
Číslo portu: Zadejte Proxy port
- Nastavení DNS
Primární server: Zadejte IP adresu primárního
DNS serveru, ke kterému se chcete připojit.
Sekundární server: Zadejte IP adresu
sekundárního DNS serveru, ke kterému se
chcete připojit.
] Přejmenovat:

Název profilu lze změnit.

] Přidat

nové: Můžete přidat nový profil.
Smaže vybraný profil ze seznamu.

Cache
Nastavte hodnotu, zda se má pokus o připojení
uskutečnit prostřednictvím cache či nikoliv.
Cookie
Zkontrolujte zda se používají cookies.
Čistá cache
Odstraní veškerý obsah uložený ve vyrovnávací
paměti cache.
Čisté cookie

Služba SIM

Menu 8.2

(závisí na SIM kartě)
Prostřednictvím SIM karty vám může poskytovatel
služby nabídnout celou řadu různých aplikací,
např. domácí bankovnictví, burzu, atd. Pokud máte
některou z těchto služeb registrovanou, zobrazí se
název této služby na konci Hlavního menu.
Díky nabídce služeb SIM je zajištěna budoucí
kompatibilita a funkčnost vašeho telefonu
a bude podporovat i další doplňky ke službě
poskytovatele služeb.

Služba

] Smazat:

Další informace vám poskytne váš poskytovatel
služeb.

Odstraní veškerý obsah uložený jako cookies.
Zabezpečení
Zobrazí se seznam dostupných certifikátů.
] Instituce:

Můžete procházet seznam autorizací,
které byly uloženy ve vašem telefonu.

] Osobní:

Můžete procházet seznam autorizací,
které byly uloženy ve vašem telefonu.
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Stažené soubory
Stažené soubor y

Moje hry a další

Menu 9.1

Moje hry a další (Menu 9.1.1)
V této nabídce můžete spravovat Java aplikace
nainstalované ve vašem telefonu. Můžete spouštět
nebo mazat stažené aplikace nebo nastavit možnosti
připojení. Stažené aplikace se ukládají do složek.
Pro otevření požadované složky nebo spuštění
midletu stiskněte levé kontextové tlačítko
[Vybrat]. Při stisku levého kontextového tlačítka
[Možnosti] máte na vybranou následující
možnosti:

Poznámka

] Po stažení libovolné Java hry, stiskněte tlačítko

(

) „OK” pro její uložení v kmenovém adresáři.

] Spustit:

Spustí vybranou aplikaci.

] Informace:
] Oprávnění:

Zobrazí informace o aplikaci.

Některé Java aplikace mohou
vyžadovat datové připojení. Zvolte pro nastavení
možností připojení.
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- Vždy: Spojení je navázáno neprodleně a bez
upozornění.
- Výzva: Před navázáním spojení aplikací se objeví
upozornění.
- Nikdy: Není povoleno žádné spojení.

Poznámka
]

Nelze odstranit nebo přejmenovat
předinstalovanou složku nebo hru ve složce.

JavaTM technologie vyvinutá společností Sun
Microsystems. Stejně, jako se stahuje Java Applet
standardním prohlížečem MS Internet Explorer,
je možné stáhnout i Java MIDlet telefonem
vybaveným WAP. V závislosti na poskytovateli
služby lze na telefon stáhnout a spustit na něm
všechny programy, např. hry, založené na jazyku
Java. Po stažení si lze program Java prohlédnout
v menu Moje hry další, které umožňuje výběr,
spouštění i mazání programu. Soubory programů
Java se v telefonu ukládají ve formátu .JAD
nebo .JAR.

]

Soubor JAR je komprimovaný formát
programu Java a soubor JAD je popisný
soubor, který obsahuje všechny podrobné
informace. Podrobný popis ze souboru JAD si
můžete prohlédnout přímo ze sítě, ještě před
stažením programu.

] Přestože

vycházejí ze stejného standardního
jazyka (J2ME), nejsou všechny Java aplikace
kompatibilní se všemi prodávanými typy
telefonů, neboť u těchto modelů mohou být
použity specifické knihovny.
Při stažení Java aplikací, které nebyly zvlášť
vyvinuty pro tento typ telefonu, se může
software zablokovat nebo se sám zapínat.
Poukazujeme na to, že tyto potíže jsou
způsobeny nekompatibilitou aplikací a nejsou
vadou výrobku.

Výstraha

] prostředí

telefonu lze provozovat pouze
programy na bázi J2ME (Java 2 Micro
Edition). Programy na bázi J2SE (Java 2
Standard Edition) běží pouze v prostředí PC.

Profily (Menu 9.1.2)
Tato nabídka obsahuje stejné nastavení jako menu
Internet. Je to proto, že ke stažení nových aplikací
je nezbytné připojení WAP.

Obrázky
Levé kontextové tlačítko
následující možnosti.

Menu 9.2

Stažené soubor y

Poznámka

[Možnosti] vyvolá

] Nastavit

jako tapetu: Nastaví aktuální obrázek
jako tapetu.

] Vytvořit

multimediální zprávu: Stažený obrázek
lze poslat prostřednictvím MMS.

] Odeslat

přes Bluetooth: Stažený obrázek lze
poslat prostřednictvím Bluetooth.

Zvuky
Levé kontextové tlačítko
následující možnosti.

Menu 9.3

[Možnosti] vyvolá

] Nastavit

jako vyzváněcí tón: Nastaví aktuálně
zvolený zvuk jako vyzváněcí tón.

] Psát

zprávy: Melodii lze odeslat prostřednictvím
SMS nebo MMS
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Stažené soubory
] Odeslat

Stažené soubor y

přes Bluetooth: Melodii lze poslat
prostřednictvím Bluetooth.

Ukládání souborů

Menu 9.4

Tato složka je podobná složce pro ukládání
souborů. Obsahuje všechny soubory přenesené
prostřednictvím funkce UMS nebo Bluetooth, jako
jsou obrázky, zvuky a obecné soubory
nepodporované telefonem.
Stiskem kontextového tlačítka [Možnosti] můžete
soubor prohlížet nebo přehrát (je-li podporován),
smazat ho nebo odeslat prostřednictvím Bluetooth.
USB konektivita
Model S5200 lze připojit USB kabelem k PC pro
přenos souborů, obsahu a využití integrovaného
modemu. Všechny informace související s touto
funkcí naleznete v následující kapitole.
USB Media Storage (UMS)
Funkce UMS (USB Media Storage) umožňuje
správu multimediálních souborů uložených v
paměti telefonu (64 MB) jako u běžné USB
paměťové klíčenky. Tato funkce nevyžaduje
instalaci dalšího softwaru.
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Můžete prohlížet formáty JPG (max. 460 kB),
GIF (max. 100 kB) a přehrávat zvuk, který lze
i připojit do MMS:

Poznámka
] Během

používání funkce UMS nebudete
schopni přijímat ani uskutečňovat hovory ani
přijímat či posílat zprávy.

1. V pohotovostním režimu telefonu připojte USB
kabel k telefonu a PC. Po několika sekundách
PC rozezná periferní zařízení.
2. Na hlavním displeji telefonu se zobrazí „USB”.
3. V PC se telefon ve složce Můj počítač.zobrazí
jako „Výměnný disk”. Bude mu také přiděleno
písmeno systémového disku, například „E:\”.
Následně můžete nahrávat a stahovat souboru
z telefonu jako z obyčejné složky operačního
systému Windows.
4. Poklepejte myší na „Výměnný disk” a otevřete
složku „Moje média”. Objeví se čtyři nové složky:
- Hudba: Do této složky můžete kopírovat hudební
soubory. Podporované formáty jsou následující:
MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio)
a WAV. Soubory v této složce lze přehrát
prostřednictvím Přehrávače MP3 telefonu.

Poznámka
] Přestože

si z PC můžete stáhnout nové
obrázky, telefon je nezobrazí v menu Moje
album. Proto doporučujeme nestahovat nic
do této složky. Pokud si do telefonu chcete
stáhnout nové tapety, použijte k tomu určený
program, který se nachází na CD-ROMU.

- Úložiště: Tato složka je podobná složce pro
ukládání souborů. Můžete sem stahovat soubory
všeho druhu, obrázky, audio a dokonce
i soubory, které telefon nepodporuje (tj. soubory
ve wordu a excelu), které si chcete odnést
s sebou a později přenést do jiného počítače.
Soubory uložené v této složce telefonu se
zobrazují v (Menu - Stažené soubory - Ukládání
souborů).

- Videa: Z této složky můžete do PC stahovat
videa natočená digitální kamerou telefonu
a nahrávat do telefonu nová videa. Tato složka
podporuje formát souborů 3GP. V telefonu si
soubory v této složce můžete prohlížet v (Menu Multimédia - Mé videa).

Poznámka

Stažené soubor y

- Fotografie: Tato složka je vyhrazena pro
fotografie pořízené digitálním fotoaparátem
telefonu. Prostřednictvím příkazů kopírovat
a vložit můžete tyto fotografie přenést z telefonu
do počítače.

] Můžete

nahrávat libovolně velké soubory a to
až do zaplnění paměti.

] Ve

čtyřech výchozích složkách můžete
vytvořit až 10 podadresářů.

] Nepřejmenovávejte

název výchozí složky,
systém nebude správně fungovat.

5. Po ukončení přenosu souboru odpojte periferní
USB zařízení z Windows a vytáhněte kabel
z telefonu.

Varování!
] Při

probíhajícím přenosu telefon nikdy
neodpojujte. Mohli byste poškodit jeho
paměť. Před odpojením kabelu vždy periferní
zařízení odpojte prostřednictvím možností ve
Windows.
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Stažené soubory
PC programy a Internet
Stažené soubor y

Telefon můžete připojit k PC za účelem správy
kontaktů v telefonním seznamu, nahrání nového
obsahu jako jsou například tapety a vyzváněcí tóny
nebo využití integrovaného modemu.
1. Nainstalujte programy, které jsou součástí
CD-ROMU.
2. V telefonu otevřete menu Nástroje - Modem
a potvrďte jeho aktivaci.
3. Prostřednictvím USB kabelu připojte telefon
k PC a spusťte požadovaný program.

Poznámka
] Připojit

USB, po několik minutách provozu
telefonu a v neaktivním okně.

4. Po ukončení práce, k níž modem využíváte,
doporučujeme modem v menu Nástroje Modem deaktivovat.
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Příslušenství

Standardní baterie

Datový kabel/CD
Když telefon připojíte k PC,
můžete mezi nimi přenášet
data.

Příslušens tví

K vašemu mobilnímu telefonu existuje různé příslušenství, které si můžete vybrat podle svých
komunikačních nároků.

Sluchátka
Umožňuje telefonovat
s použitím sady hands-free.
Obsahuje sluchátka
a mikrofon.

Poznámka
] Vždy

používejte originální příslušenství od
společnosti LG.

] Použití

jiného příslušenství by mohlo zrušit
platnost záruky.

]V

Cestovní adaptér
Tato nabíječka umožňuje
dobíjet baterii mimo
domov nebo práci.

různých regionech se příslušenství může
lišit, ohledně dalších informací se obraťte
na vašeho regionálního operátora
nebo zástupce.
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Technické údaje
Technické údaje

Všeobecně
Název produktu: S5200
Systém

: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Teplota prostředí
Max.: +55 °C (vybíjení)
+45 °C (nabíjení)
Min.: -10 °C
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SLOVENSKY

S5200

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Obsah tejto príručky sa môže líšiť od vášho telefónu,
v závislosti od softvéru telefónu a vášho operátora.
Likvidácia vášho starého prístroja
1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej
Smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených
zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať
potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na
miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste
tento produkt zakúpili.
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Úvod
Úvod

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého
a kompaktného mobilného telefónu S5200,
navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami
v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.
Tento návod na používanie obsahuje dôležité
informácie o používaní tohto telefónu. Prečítajte si
pozorne všetky informácie, aby ste dosiahli
optimálny výkon prístroja a aby ste sa vyhli jeho
poškodeniu či nesprávnemu použitiu. Akékoľvek
zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vyslovene
v tomto návode schválené, môžu zneplatniť záruku
na toto zariadenie.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Stupeň rizika vystavenia
vysokofrekvenčnej (VF) energii
Informácia o stupni rizika vysokofrekvenčných
vĺn a špecifickom absorbovanom výkone (SAR)
Model mobilného telefónu S5200 bol navrhnutý
tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám
na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami. Tieto
požiadavky sú založené na vedeckých smerniciach,
ktoré zahŕňajú bezpečnostné rezervy, aby zaistili
bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku
a zdravotného stavu.
]

]

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú
meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický
absorbovaný výkon. Merania SAR sa vykonávajú
v štandardných prevádzkových polohách
s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom
certifikovanom výkone vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach.
Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov
telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade

s príslušnými smernicami na expozíciu
VF žiarením.
]

Limit SAR, odporúčaný Medzinárodnou
komisiou na ochranu pred neionizujúcim
žiarením, je 2 W/kg, pričom ide o priemernú
hodnotu na 10 gramov tkaniva.

]

Najvyššia hodnota SAR testovaná DASY4 pri
tomto modeli používanom pri uchu je
0,117 W/kg (10 g).

Starostlivosť o telefón
a jeho údržba
VAROVANIE! Používajte výlučne batérie,

nabíjačky a príslušenstvo schválené na používanie
s týmto modelom telefónu. Použitie iných typov
môže spôsobiť zneplatnenie záruky vzťahujúcej sa
na telefón a môže byť nebezpečné.

]

Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava,
zverte ho kvalifikovanému servisnému stredisku.

]

Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od
elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio
alebo osobný počítač.

]

Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla,
ako sú radiátory alebo sporáky.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si prosím tieto jednoduché pokyny.
Nedodržanie týchto pokynov môže byť
nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobné
informácie sú obsiahnuté v tomto návode.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Pokyny na bezpečné a účinné používanie

]

Zabráňte pádu telefónu na zem.

]

Elektronické zariadenia

Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani
nárazom.

]

Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť
v prípade vloženia prístroja do drsného alebo
vinylového obalu.

Všetky mobilné telefóny môžu interferovať, čo
môže ovplyvniť výkon iných elektronických
zariadení.
Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti
zdravotníckych prístrojov bez výslovného
povolenia. Vyhýbajte sa umiestneniu telefónu
do blízkosti kardiostimulátora (napríklad
v náprsnom vrecku).

]

Niektoré typy načúvacích zariadení môžu byť
rušené mobilnými telefónmi.

]

Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory, rádiá,
počítače a pod.

]

Na čistenie povrchu prístroja používajte suché
tkaniny. (Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén,
riedidlo alebo alkohol.)

]

Nevystavujte prístroj nadmernému dymu
ani prachu.

]

Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet
alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na
informáciu na magnetických pásoch.

]

Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi,
môže to poškodiť telefón.

Zistite si pravidlá používania mobilných telefónov
v oblastiach, kde vediete vozidlo.

]

Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.

]

Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke.

Používajte príslušenstvo opatrne.

]

Venujte plnú pozornosť riadeniu.

]

Ak môžete, používajte sadu „hands-free”.

]

Keď to dopravná situácia umožňuje, pred
uskutočnením hovoru odbočte z vozovky
a zaparkujte.

]
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]

Bezpečnosť cestnej premávky

]

Ak máte vozidlo vybavené airbagom,
neumiestňujte žiadne predmety, vrátane
inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových
zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do
oblasti, kam sa airbag rozpína. Mohlo by
to v prípade aktivácie airbagu spôsobiť
vážne zranenia.

Oblasť odstrelových prác
Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa uskutočňujú
odstrelové práce. Všímajte si obmedzenia
a dodržujte všetky nariadenia a predpisy.

Potenciálne explozívne
prostredia
]

Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
Nepoužívajte ho v blízkosti paliva alebo
chemikálií.

]

Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny,
kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom
priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle
Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať
rušenie.
]

Vypnite telefón pred nastúpením do
akéhokoľvek lietadla.

]

Nepoužívajte telefón na letisku bez povolenia
posádky.

Deti
Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti z dosahu
malých detí. Obsahuje totiž malé súčiastky, ktoré
by mohli v prípade uvoľnenia a prehltnutia
spôsobiť udusenie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

]

Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť
niektoré elektronické systémy v motorovom
vozidle, ako napríklad autorádio či
bezpečnostný systém.

Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo
všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nikdy
nemali byť závislí len od tiesňových volaní
pomocou telefónu. Viac informácií získate
od operátora.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
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Informácie o batérii a jej údržbe
]

Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne vybíjať.
Na rozdiel od iných batériových systémov nemá
batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový
efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

]

Používajte len batérie a nabíjačky značky LG.
Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali životnosť batérie.

]

Nerozoberajte a neskratujte batérie.

]

Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

]

Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný
výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek
nabíjacích cyklov.

]

Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju,
aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

]

Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu
slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti
(napríklad v kúpeľni).

]

Nenechávajte batériu na horúcich alebo
studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.

Vlastnosti telefónu S5200
Časti telefónu

1. Konektor na slúchadlá

! Konektor na

Sem pripojte slúchadlá.

2. Postranné tlačidlá na pohyb hore/dolu

# Displej

]

Ak je telefón otvorený, môžete regulovať
hlasitosť tónov tlačidiel v pohotovostnom
režime.

]

Ovládajú hlasitosť počas hovoru.

3. Displej

Vlas tnos ti telefónu S5200

]

Pohľad spredu

slúchadlá
@ Postranné

tlačidlá na pohyb
hore/dolu
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Vlastnosti telefónu S5200
Vlas tnos ti telefónu S5200

Pohľad zprava

Pohľad zozadu
Objektív
] Nečistoty na objektíve môžu

ovplyvniť kvalitu obrazu.
Blesk
Mikrofón (Video)

Tlačidlo fotoaparátu/ MP3
prehrávača
] Otvorte telefón a odkryje sa
objektív. Stlačením a podržaním
tohto tlačidla aktivujete režim
fotografovania. Toto tlačidlo
používajte aj ako spúšť.

Západka batérie
] Stlačením tohto tlačidla
odoberiete batériu.
Očko na
remienok

Batéria

Držiak na
SIM kartu

Konektor na SIM kartu
Vývody batérie
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Konektor nabíjačky/
kábla

Slúchadlo !

^ Displej

Menu

Kontakty

Ľavé kontextové tlačidlo @
Tlačidlo odoslať #

& Navigačné tlačidlá

Vlas tnos ti telefónu S5200

Pohľad na otvorený telefón

* Pravé kontextové tlačidlo
( Tlačidlo Potvrdiť
) Tlačidlo na ukončenie/vypínač

Tlačidlo zmazať
Tlačidlá číslic a znakov $
Tlačidlá špeciálnych funkcií
Mikrofón %

Poznámka
] Aby

ste dobre počuli volajúceho, telefonujte s otvoreným telefónom.
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Vlastnosti telefónu S5200
1. Slúchadlo
Vlas tnos ti telefónu S5200

2, 8. Ľavé kontextové tlačidlo/Pravé kontextové
tlačidlo: Vykoná funkciu zobrazenú na displeji
bezprostredne nad tlačidlom.
3. Tlačidlo odoslať: Vytočí telefónne číslo a prijme
prichádzajúci hovor. Stlačením tohto tlačidla
v pohotovostnom režime si môžete zobraziť
posledné prichádzajúce, odchádzajúce a
zmeškané hovory.
4. Tlačidlá číslic a znakov: Slúžia na písanie čísel,
písmen a niektorých špeciálnych znakov.
5. Mikrofón: Počas hovoru ho môžete aj stlmiť.
6. Displej: Farebne zobrazuje ikony stavu telefónu,
položky menu, webové informácie, obrázky
a iné.
7. Navigačné tlačidlá: Slúžia na pohyb v menu
a ovládanie kurzora.
9. Tlačidlo Potvrdiť: Vyberie voľbu menu a potvrdí
akciu.
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10. Tlačidlo na ukončenie/vypínač: Pomocou
tohto tlačidla môžete ukončiť alebo odmietnuť
hovor a tiež sa môžete vrátiť do
pohotovostného režimu. Ak chcete zapnúť
alebo vypnúť telefón, podržte toto tlačidlo
stlačené.
11. Tlačidlo zmazať: Po každom stlačení vymaže
jeden znak. Ak chcete vymazať celý text,
tlačidlo podržte. Týmto tlačidlom sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.
12. Tlačidlá špeciálnych funkcií
]

: Dlhším pridržaním tohto tlačidla
vložíte znak medzinárodnej
predvoľby „+“.

]

: Dlhším pridržaním tohto tlačidla
počas písania telefónneho čísla vložíte
pauzu.

Ikona

Opis

Nasledujúca tabuľka opisuje rôzne indikátory na
displeji a ikony, ktoré sa na ňom môžu objaviť.

Informuje o možnosti použitia
služby GPRS.

Ikony na displeji

Informuje, že budík je nastavený
a zapnutý.

Ikona

Poznámka
]*

Opis

Zobrazuje stav nabitia batérie.

Informuje o sile signálu siete. *

Upozorňuje na príjem správy.

Informuje o prebiehajúcom
hovore.

Upozorňuje na príjem hlasovej
správy.

Indikátor používania roamingu
v inej sieti.

Informuje o zapnutí vibračného
vyzváňania.

Kvalita hovoru sa môže meniť v závislosti od
pokrytia sieťou. Ak je sila signálu menšia ako
dve čiarky, môže sa vyskytnúť výpadok zvuku
alebo spojenia a znížená kvalita zvuku. Počet
čiarok indikátora informuje o kvalite spojenia.
Keď na displeji nie je zobrazená žiadna čiarka,
znamená to, že ste mimo pokrytia sieťou;
v takom prípade nebudete mať prístup k žiadnej
službe siete (volanie, správy a podobne).

Vlas tnos ti telefónu S5200

Informácie zobrazené na displeji

Informuje o zapnutí hlasného
profilu.
Informuje o zapnutí tichého
profilu.
Informuje o zapnutí profilu
Slúchadlá.
Informuje o zapnutí normálneho
profilu.
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Vlastnosti telefónu S5200
Ikona

Opis

Vlas tnos ti telefónu S5200

Informuje, že môžete používať
službu push správ.
Informuje o sprístupňovaní
služby WAP.
Informuje o používaní služby
GPRS.
V organizéri je vložená poznámka.
Je nastavené presmerovanie
hovorov.
Bluetooth je aktivovaný.

Poznámka
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]

Ak je batéria takmer vybitá, nemôžete
používať funkcie Fotoaparát a Multimédiá.

]

Počas používania funkcie Multimédia sa stav
batérie mení.

Začíname
Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón
vypnutý.
1. Vyberte batériu.
Stlačením tlačidla uvoľníte batériu a potom ju
posúvajte smerom dole, až kým sa nezastaví.
Teraz batériu vyberte.

2. Vložte SIM kartu.
Vložte SIM kartu do držiaka. Zasuňte SIM kartu
do držiaka na SIM kartu. Uistite sa, že je
SIM karta riadne zasunutá a že pozlátená
kontaktná plocha karty je obrátená smerom
dovnútra prístroja. Ak chcete SIM kartu vytiahnuť,
jemne ju zatlačte a potiahnite opačným smerom.

Vloženie SIM karty

Začíname

Vloženie SIM karty a batérie

Vybratie SIM karty

Upozornenie!
]

Poznámka
]

Vybratie batérie zo zapnutého telefónu
môžete narušiť jeho správne fungovanie.

Kovový kontakt SIM karty sa môže ľahko
poškriabať. Pri zaobchádzaní so SIM kartou
preto dávajte veľký pozor.
Postupujte podľa pokynov priložených
k SIM karte.
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Začíname
3. Vloženie batérie.
Začíname

1. Konektor nabíjačky vsuňte do otvoru v spodnej
časti telefónu tak, aby šípka na konektore
ukazovala na telefón (pozri obrázok).
Po „zacvaknutí“ je nabíjačka pripravená
na použitie.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
Používajte len nabíjačku, ktorá je súčasťou
balenia.
3. Keď sa prestanú pohybovať čiarky na indikátore
stavu batérie, je nabíjanie dokončené.

Nabitie batérie
Predtým než pripojíte nabíjačku k telefónu,
skontrolujte, či ste vložili batériu.
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Upozornenie!
] Keď

pripájate nabíjačku, nepoužívajte silu.
V opačnom prípade hrozí poškodenie
telefónu a/alebo nabíjačky.

]

Ak používate nabíjačku mimo svojej krajiny,
možno budete potrebovať adaptér
do zástrčky.

]

Nevyberajte batériu ani SIM kartu, ak sa
telefón nabíja.

]

Aby ste sa vyhli zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru, počas búrky odpojte napájací
kábel a nabíjačku.

]

Zaistite, aby sa do kontaktu s batériou
nemohli dostať žiadne ostré predmety, ako
napríklad zuby zvierat alebo klince. Mohlo by
dôjsť k požiaru.

]

Kým sa telefón nabíja, netelefonujte; mohlo
by to skratovať telefón a/alebo spôsobiť zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.

Začíname

Varovanie!

Poznámka
] Pred

použitím telefónu skontrolujte, či je
batéria úplne nabitá.

Odpojenie nabíjačky

] Kým

Stlačením postranných tlačidiel (podľa obrázka)
odpojte nabíjačku z telefónu.

] Ak

1. Po skončení nabíjania sa na displeji prestane
pohybovať ukazovateľ dobíjania batérie
a zobrazí sa nápis oznamujúci nabitie batérie.

sa telefón nabíja, nevyberajte batériu ani
SIM kartu.
nie je batéria dostatočne nabitá, vypnite
telefón tlačidlom vypínača. Potom telefón
opäť zapnite. Potom batériu vyberte a vložte
a telefón opäť dobite.

2. Odpojte adaptér zo zásuvky. Stlačte sivé tlačidlá
na oboch stranách konektora a vytiahnite ho
z telefónu.
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Začíname
Začíname

Zapnutie a vypnutie telefónu
Zapnutie telefónu
1. Vložte batériu do prístroja a zapojte telefón do
externého zdroja, ako je napríklad cestovná
nabíjačka, autonabíjačka alebo autosúprava na
používanie v režime hands-free. Alebo vložte do
telefónu nabitú batériu.
2. Podržte
niekoľko sekúnd, až kým sa
nezapne displej.
3. V závislosti od nastavenia funkcie Vyžiadanie
kódu PIN môže byť potrebné vloženie
osobného identifikačného čísla (angl. Personal
Identification Number – PIN).

Vypnutie telefónu
1. Podržte
niekoľko sekúnd, až kým sa
nevypne displej.
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Prístupové kódy
Prístupové kódy opísané v tejto časti slúžia na to,
aby ste zabránili neoprávnenému používaniu
svojho telefónu. Prístupové kódy (okrem kódov
PUK a PUK2) môžete zmeniť použitím voľby
Zmeniť kódy [Menu 7-4-6].

Kód PIN (4 až 8 číslic)
Kód PIN chráni SIM kartu pred neoprávneným
používaním. Kód PIN zvyčajne dostanete spolu so
SIM kartou. V prípade nastavenia voľby
Vyžiadanie kódu PIN na Aktivovať bude telefón
požadovať vloženie kódu PIN po každom zapnutí.
V prípade nastavenia voľby Vyžiadanie kódu PIN
na Blokovať sa telefón pripojí k mobilnej sieti bez
nutnosti vkladať kód PIN.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)
Kód PIN2 sa dodáva spolu s niektorými SIM
kartami a je potrebný na prístup k niektorým
funkciám, ako napríklad Informácie o cene hovoru
a Pevná voľba. Tieto funkcie sú k dispozícii iba
vtedy, ak ich podporuje SIM karta. Viac informácií
získate od svojho operátora.

Heslo blokovania hovorov

Kód PUK (PIN Unblocking Key - kľúč
odblokovania PIN) je potrebný na odomknutie
zablokovaného kódu PIN. Kód PUK sa niekedy
dodáva spolu so SIM kartou. Ak ste ho so
SIM kartou nedostali, žiadajte ho od operátora.
Ak tento kód stratíte, obráťte sa na operátora.

Heslo blokovania hovorov je potrebné na
používanie funkcie Blokovanie hovoru. Toto heslo
obdržíte od operátora v prípade, ak si aktivujete
túto funkciu.

Začíname

Kód PUK (4 až 8 číslic)

Kód PUK2 (4 až 8 číslic)
Kód PUK2 sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami
a je potrebný na zmenu zablokovaného kódu PIN2.
Ak ho stratíte, obráťte sa na operátora.

Bezpečnostný kód (4 až 8 číslic)
Bezpečnostný kód zabraňuje neoprávnenému
používaniu vášho telefónu. Prednastavený
bezpečnostný kód je „0000“ a tento bezpečnostný
kód je potrebný pri vymazaní všetkých záznamov
v telefóne a na aktiváciu menu Pôvodné
nastavenia. Bezpečnostný kód je potrebný aj na
aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie
uzamknutia telefónu ako ochrany pred jeho
neoprávneným používaním. Štandardné nastavenie
bezpečnostného kódu môžete zmeniť v menu
Bezpečnostné nastavenia.
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Volanie a prijímanie hovorov

Medzinárodné hovory

Volanie
1. Uistite sa, že je telefón zapnutý.

1. Podržte tlačidlo
na medzinárodnú
predvoľbu. Znak „+“ automaticky vyberie
medzinárodnú predvoľbu.

2. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej
predvoľby.

2. Navoľte predvoľbu krajiny, medzimestskú
predvoľbu a telefónne číslo.

]

Ak tlačidlo na vymazanie (
) podržíte
stlačené, budú sa postupne vymazávať ďalšie
číslice.

3. Stlačte tlačidlo Odoslať (

) a číslo sa vytočí.

4. Hovor ukončíte tlačidlom na ukončenie (
alebo pravým kontextovým tlačidlom.

Uskutočnenie hovoru pomocou
zoznamu posledných hovorov
1. Stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo
Odoslať (
) a zobrazia sa posledné prijaté,
volané a zmeškané hovory.
2. Vyberte telefónne číslo prostredníctvom
horného/dolného navigačného tlačidla.
3. Stlačte
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a číslo sa vytočí.

)

3. Stlačte

a číslo sa vytočí.

Ukončenie hovoru
Ak ste dokončili hovor, stlačte tlačidlo na
ukončenie (
).

Volanie s použitím telefónneho
zoznamu
Mená a telefónne čísla, ktoré často používate,
môžete uložiť medzi Kontakty. Kontakty môžete
uložiť na kartu SIM a/alebo do pamäte telefónu.
Číslo môžete vytočiť po jednoduchom vyhľadaní
v telefónnom zozname a stlačením tlačidla (
).

Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla počas
hovoru, použite postranné tlačidlá ( ). Horným
postranným tlačidlom zvýšite hlasitosť, dolným
postranným tlačidlom ju znížite.

Poznámka
]

V pohotovostnom režime (otvorený alebo
zatvorený telefón) nastavíte stlačením
postranných tlačidiel hlasitosť kláves.

Prijatie hovoru
Keď vám niekto telefonuje, telefón vyzváňa a na
displeji sa objaví blikajúca ikona. Ak môže byť
hovor identifikovaný, zobrazí sa na displeji
telefónne číslo volajúceho (alebo jeho meno, ak je
uložené v telefónnom zozname).
1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, otvorte
telefón. (Ak je ako režim prijatia hovoru
nastavené Otvorený telefón [Menu 7-3-2].)

Poznámka
] Ak

je telefón nastavený tak, že hovor prijmete
stlačením ľubovoľného tlačidla, môžete prijať
hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem
tlačidla
a pravého kontextového tlačidla.

]

Hovor môžete prijať, i keď si práve prezeráte
telefónny zoznam alebo iné menu.

2. Ak chcete hovor ukončiť, zatvorte telefón alebo
stlačte tlačidlo
.

Používanie hlasitého telefónu
Stlačením tlačidla
počas hovoru môžete
aktivovať hlasitý telefón. Hlasitý telefón sa po
ukončení hovoru automaticky deaktivuje.

Základné funkcie

Nastavenie hlasitosti

Varovanie!
] Ak

máte aktivovaný hlasitý telefón, nedávajte
si telefón k uchu; hlasitosť reproduktora je
príliš veľká.

Režim zmeny profilu
(rýchle aktivovanie)
Režim zmeny profilu môžete po otvorení telefónu
aktivovať stlačením a podržaním tlačidla .

Sila signálu
Silu signálu zobrazuje indikátor signálu (
) na
displeji telefónu. Sila signálu sa môže meniť, najmä
vnútri budov. Ak sa presuniete k oknu, môže sa
zlepšiť kvalita signálu.
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Písanie textu

Číselný režim (režim 123)

Pomocou klávesnice telefónu môžete písať
písmená a číselné znaky. Môžete napríklad ukladať
mená do telefónneho zoznamu, písať správy
a vytvárať osobný pozdrav.

Stlačením tlačidiel vkladáte príslušné čísla. Ak
chcete zmeniť režim v textovom poli na číselný,
stláčajte tlačidlo
, až kým sa nezobrazí
režim 123.

Telefón umožňuje tieto možnosti písania textu:

Zmena režimu písania textu

Režim T9

režim písania textu
1. Keď sa nachádzate v poli,
ktoré umožňuje vloženie
znakov, indikátor režimu
písania textu je zobrazený
v pravom hornom rohu
displeja.
2. Režim písania textu môžete
Možnosti
Vložiť
zmeniť stlačením tlačidla
. Aktuálny textový
režim je zobrazený v pravom hornom rohu
displeja.

Tento režim umožňuje písať slová pomocou
jedného stlačenia tlačidla pre každé písmeno.
Každé tlačidlo na klávesnici telefónu obsahuje viac
ako jedno písmeno. Režim T9 automaticky
porovnáva stlačenia tlačidiel s interným slovníkom
a určí príslušné slovo, takže potrebujete omnoho
menej stlačení ako pri režime klasickej klávesnice
ABC. Tento režim sa niekedy označuje ako
prediktívne písanie textu.

Režim klasickej klávesnice (režim ABC)
V tomto režime vkladáte písmená opakovaným
stláčaním príslušného tlačidla, až kým sa nezobrazí
žiadané písmeno.
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Používanie režimu T9
Prediktívny režim písania textu T9 umožňuje písať slová
jednoduchšie a s minimálnym počtom stlačených
klávesov. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel
telefón zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá, že ich
chcete napísať. Toto rozhodnutie uskutočňuje na
základe vstavaného slovníka.

1. Keď píšete v režime T9, stláčajte tlačidlá
až
. Každé tlačidlo iba raz.
]

]

Slovo sa s pribúdajúcimi písmenami mení.
Nevšímajte si to, čo je na displeji, až kým
neskončíte vkladanie písmen.
Ak je slovo po skončení vkladania písmen
stále nesprávne, pomocou dolného
navigačného tlačidla si môžete vybrať zo
slov v slovníku, ktoré náležia k danej
kombinácii tlačidiel.
Príklad: Stlačte
na napísanie slova home.
Stlačte
[dolné navigačné tlačidlo] a vyberte
slovo good.

]

Ak požadované slovo nie je v ponuke
slovníka, pridajte ho použitím režimu ABC.

]

Jazyk režimu T9 si môžete vybrať. Stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Možnosti] a vyberte
voľbu Jazyky T9. Zvoľte požadovaný jazyk
režimu T9. Režim T9 vypnete výberom voľby
T9 vyp.. V štandardnom nastavení telefónu je
režim T9 zapnutý.

2. Najprv vložte celé slovo a potom ho upravte
alebo vymažte ľubovoľné písmená.

Základné funkcie

Do slovníka môžete pridávať aj nové slová. Keď sú
vložené nové slová, odráža sa to na priorite
jednotlivých ponúk zo slovníka. Režim T9 môžete
zapnúť a vypnúť a podržaním tlačidla (
)
zmeniť jazyk T9.

3. Každé slovo ukončite medzerníkom – stlačením
tlačidla
. Ak chcete vymazať písmená,
stlačte
. Ak podržíte tlačidlo
, budú sa
písmená postupne mazať.

Poznámka
] Ak

chcete ukončiť písanie textu a neuložiť ho
do pamäte, stlačte
. Telefón prejde do
pohotovostného režimu.

Používanie režimu ABC
Na písanie textu používajte tlačidlá

až

.

1. Stlačte tlačidlo označené príslušným písmenom:
]

Jedenkrát pre prvé písmeno.

]

Dvakrát pre druhé písmeno.

]

A tak ďalej.
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2. Medzeru vložíte tlačidlom
. Ak chcete
vymazať písmená, stlačte tlačidlo
. Ak
podržíte tlačidlo
, vymažete
celý displej.

Poznámka
]

Ďalšie podporované znaky nájdete
v nasledujúcej tabuľke.

Tlačidlo

Znaky v poradí, v akom sa zobrazujú
Veľké písmená
Malé písmená
. , / ? ! - : ‘ ‘’ 1

. , / ? ! - : ‘ ‘’ 1

Používanie režimu 123
Režim 123 umožňuje vkladať do textu čísla
(napríklad telefónne číslo).
Stlačte tlačidlá prislúchajúce jednotlivým čísliciam
a potom sa manuálne prepnite do príslušného
textového režimu. Podržaním tlačidla (
) môžete
rýchlo prepínať medzi znakmi a číslicami.

Kontakty
Do pamäte SIM karty si môžete ukladať telefónne
čísla a k nim náležiace mená.
Navyše do pamäte telefónu môžete uložiť
1000 čísel a mien.
Pamäť SIM karty aj telefónu sa v menu Kontakty
používajú rovnakým spôsobom.

Menu počas hovoru
Telefón poskytuje množstvo funkcií, ktoré môžete
využívať počas hovoru. Toto menu sa otvorí po
stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].
Medzerník 0
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Medzerník 0

Menu zobrazené na displeji počas hovoru sa od
východiskového menu v pohotovostnom režime
líši. Voľby sú opísané v nasledujúcom texte.

Uskutočnenie druhého hovoru
Z telefónneho zoznamu si môžete vybrať
ľubovoľné číslo a vytočiť ho. Stlačte pravé
kontextové tlačidlo a vyberte voľbu Hľadať. Ak
chcete vytočené číslo počas hovoru uložiť do
telefónneho zoznamu, stlačte pravé kontextové
tlačidlo a vyberte voľbu Pridať.

Prepínanie medzi dvoma hovormi
Medzi hovormi prepínate stlačením ľavého
kontextového tlačidla a výberom voľby Vymeniť.

Prijatie prichádzajúceho hovoru
Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte
tlačidlo
. Telefón vás môže upozorniť na ďalší
prichádzajúci hovor aj počas prebiehajúceho
hovoru. V slúchadle sa ozve zvuk a displej
signalizuje, že máte druhý hovor.

Táto funkcia sa volá Ďalší hovor na linke
a k dispozícii je iba vtedy, ak ju podporuje sieť.
Podrobnosti o tom, ako funkciu aktivovať
a deaktivovať, nájdete v časti Ďalší hovor na linke
[Menu 7-3-4].
Ak je funkcia Ďalší hovor na linke aktivovaná,
môžete podržať prvý hovor a prijať druhý – stlačte
alebo ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu
Podržať a prijať. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla a výberom voľby Ukončiť a prijať môžete
ukončiť aktuálny hovor a prijať čakajúci hovor.

Základné funkcie

Počas hovoru

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením
tlačidla
.
Počas hovoru môžete odmietnuť prichádzajúci
hovor stlačením ľavého kontextového tlačidla
[Menu] a vybratím voľby Konferenčný hovor/
Odmietnuť alebo stlačením tlačidla
.

Stlmenie mikrofónu
Počas hovoru môžete stlmiť mikrofón stlačením
tlačidla [Menu] a vybratím voľby [Stlmiť]. Mikrofón
môžete opäť aktivovať výberom voľby Zrušiť
tlmenie. Keď je mikrofón stlmený, volajúci vás
nepočuje, ale vy môžete počuť jeho.
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Prepnutie tónov DTMF počas hovoru

Uskutočnenie druhého hovoru

Ak chcete zapnúť tóny DTMF počas hovoru,
stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu
DTMF zap.. Rovnakým spôsobom sa tóny DTMF
vypínajú. Tóny DTMF umožňujú telefónu používať
automatickú ústredňu.

Počas telefonovania môžete uskutočniť druhý
hovor. Vložte druhé číslo a stlačte tlačidlo
.
Keď sa druhý hovor spojí, prvý zostane
automaticky podržaný. Medzi hovormi prepínate
stlačením ľavého kontextového tlačidla a výberom
voľby Vymeniť.

Konferenčné hovory

Zostavenie konferenčného hovoru

Služba konferenčných hovorov umožňuje viesť
hovor súčasne s viacerými volajúcimi za
predpokladu, že operátor túto funkciu podporuje.
Konferenčný hovor sa dá zostaviť len vtedy, keď
máte jeden hovor aktívny a druhý podržíte, teda ak
ste prijali obidva hovory. Keď je konferenčný hovor
zostavený, osoba, ktorá ho zostavila, môže hovory
spojiť, ukončiť alebo rozdeliť (čo znamená odpojiť
ich od konferencie, ale pokračovať v súkromnom
hovore mimo nej). Tieto možnosti sú dostupné
v menu Počas hovoru. Konferencie sa môže
zúčastniť maximálne päť osôb. Kontrolu nad
zostaveným konferenčným hovorom má iba ten,
kto ho zostavil, a iba ten k nemu môže pridávať
ďalšie hovory.

Dajte jeden hovor medzi čakajúce a kým je druhý
hovor aktívny, stlačte ľavé kontextové tlačidlo
a vyberte voľbu Konferenčný hovor/
Pripojiť všetkých.

Podržanie konferenčného hovoru
Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu
Konferenčný hovor/Podržať všetkých.

Aktivácia podržaného konferenčného
hovoru
Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte voľbu
Konferenčný hovor/Pripojiť všetkých.

Ak chcete pripojiť ďalší hovor k existujúcemu
konferenčnému hovoru, stlačte ľavé kontextové
tlačidlo a vyberte voľbu Konferenčný hovor/
Pripojiť všetkých.

Zobrazenie účastníkov konferenčného
hovoru

Ukončenie konferenčného hovoru
Účastníka konferenčného hovoru, ktorého číslo je
práve zobrazené na displeji, môžete odpojiť
stlačením tlačidla . Stlačením ľavého kontextového
tlačidla a výberom voľby Konferenčný hovor/
Ukončiť konferenčný hovor ukončíte konferenčný
hovor. Stlačením ľavého kontextového tlačidla
a výberom voľby Konferenčný hovor/Ukončiť
všetky ukončíte všetky aktívne aj podržané hovory.

Základné funkcie

Pripojenie hovorov ku konferenčnému
hovoru

Ak chcete zobraziť telefónne čísla účastníkov
konferenčného hovoru na displeji, použite horné
a dolné navigačné tlačidlá.

Súkromný hovor počas
konferenčného hovoru
Ak chcete hovoriť s jedným účastníkom
konferenčného hovoru súkromne, vyberte jeho
číslo a stlačte ľavé kontextové tlačidlo. Vyberte
voľbu Konferenčný hovor/ Súkromný a ostatné
hovory budú podržané.
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Strom menu
Strom menu

1. Profily
1.1 Len vibrovanie

3.1 Budík

1.2 Tichý

3.2 Bluetooth

1.3 Normálne

3.2.1 Moje zariadenia

1.4 Hlasný

3.2.2 Zariadenia handsfree

1.5 Slúchadlá

2. Register hovorov
2.1 Zmeškané hovory
2.2 Prijaté hovory
2.3 Volané hovory
2.4 Zmazať posledné hovory
2.5 Tarifikácia hovoru
2.5.1 Trvanie hovoru
2.5.2 Cena hovoru
2.5.3 Nastavenia

2.6 Informácie o GPRS
2.6.1 Trvanie hovoru
2.6.2 Objem dát
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3. Nástroje

3.2.3 Nastavenia

3.3 Kalkulačka
3.4 Prevodník jednotiek
3.5 Svetový čas
3.6 Modem

4. Organizér
4.1 Kontakty
4.1.1 Hľadať
4.1.2 Pridať
4.1.3 Skupiny volajúcich
4.1.4 Rýchla voľba
4.1.5 Nastavenia
4.1.6 Kopírovať všetko
4.1.7 Zmazať všetko
4.1.8 Informácie
4.2 Kalendár
4.2.1 Pridať
4.2.2 Zobraziť dnešné
úlohy
4.2.3 Zmazať po
uplynutí
4.2.4 Zmazať všetko
4.2.5 Ísť na dátum
4.2.6 Nastavte tón
budíka
4.3 Poznámka

5.1 Nová správa
5.1.1 Napísať textovú správu
5.1.2 Vytvoriť
multimediálnu správu

5.2 Prijaté správy
5.3 Odoslané správy
5.4 Koncepty
5.5 Počúvať hlasovú schránku
5.6 Informačná správa
5.6.1 Čítať
5.6.2 Témy
5.7 Šablóny
5.7.1 Textové šablóny
5.7.2 Multimediálne
šablóny
5.7.3 Vizitka
5.8 Nastavenia
5.8.1 Textová správa
5.8.2 Multimediálna správa
5.8.3 Číslo hlasovej
schránky
5.8.4 Informačná správa

6. Multimédiá
6.1 Fotografovať
6.2 Videokamera
6.3 Moje fotografie
6.4 Moje video
6.5 MP3
6.5.1 MP3 prehrávač
6.5.2 Zoznam skladieb
6.5.3 Nastavenia
6.6 Hlasový záznamník
6.6.1 Nahrať
6.6.2 Zobraziť zoznam
6.7 Nastavenia
6.7.1 Fotoaparát
6.7.2 Videokamera

7. Nastavenia
7.1 Dátum a čas
7.1.1 Nastaviť dátum
7.1.2 Nastaviť čas
7.2 Nastavenia telefónu
7.2.1 Nastavenia
displeja
7.2.2 Vzhľad menu
7.2.3 Jazyky
7.3 Nastavenia hovoru
7.3.1 Presmerovanie
hovoru
7.3.2 Režim prijatia
hovoru
7.3.3 Odoslať vlastné
číslo
7.3.4 Ďalší hovor na
linke
7.3.5 Tón po minúte
7.3.6 Automatické
opakované
vytáčanie

Strom menu

5. Správy

5.8.5 Push správy
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Strom menu
Strom menu

8. Služba
7.4 Bezpečnostné nastavenia
7.4.1 Vyžiadanie kódu
PIN
7.4.2 Telefón zamknutý
7.4.3 Vypršal časový limit
automatického
uzamknutia
klávesnice
7.4.4 Blokovanie hovoru
7.4.5 Pevná voľba
7.4.6 Zmeniť kódy
7.5 Nastavenia siete
7.5.1 Výber siete
7.5.2 Voľba pásma
7.6 Nastavenie GPRS
7.7 Pôvodné nastavenia
7.8 Stav pamäte
7.8.1 Pamäť telefónu
7.8.2 Multimediálna
pamäť
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8.1 Internet
8.1.1 Domov
8.1.2 Záložky
8.1.3 Prejsť na URL
8.1.4 Nastavenia
8.2 Služby SIM

9. Stiahnuté
9.1 Hry a aplikácie
9.1.1 Hry a aplikácie
9.1.2 Profily
9.2 Obrázky
9.3 Zvuky
9.4 Ukladanie súborov

Výber funkcií a volieb

Menu

Kontakty

Úloha kontextových tlačidiel sa mení v závislosti od
aktuálneho kontextu. Pomenovanie v spodnej časti
displeja nad každým tlačidlom zobrazuje jeho
aktuálnu funkciu.

Stlačte ľavé kontextové
tlačidlo a vstúpite do
menu.

Výber funkcií a volieb

Telefón ponúka sadu funkcií, vďaka ktorým si ho
môžete prispôsobiť. Tieto funkcie sa nachádzajú
v menu a podmenu a sú prístupné
prostredníctvom dvoch kontextových tlačidiel
a
. Každé menu a podmenu
umožňuje prezrieť si a pozmeniť aktuálne
nastavenia príslušných funkcií.

Stlačte pravé
kontextové tlačidlo
a vstúpite do menu
Kontakty.
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Profily
Prof ily

V menu Profily si môžete nastaviť a prispôsobiť
tóny telefónu na rozličné udalosti, podľa prostredia
alebo skupín volajúcich. V telefóne je
prednastavených päť profilov: Len vibrovanie,
Tichý, Normálne, Hlasný a Slúchadlá. Každý
z profilov si môžete prispôsobiť. Stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Menu] a použitím
navigačných tlačidiel vyberte voľbu Profily.

]

Typ ohlásenia hovoru: Nastavte typ upozornenia
na prichádzajúce hovory.

]

Vyzváňací tón: Vyberte si zo zoznamu
požadovaný vyzváňací tón.

]

Hlasitosť zvonenia: Nastavenie hlasitosti
zvonenia.

Poznámka
]

Aktivovať

Menu 1.x.1

1. Na displeji sa zobrazí zoznam profilov.
2. V zozname Profily prejdite na profil, ktorý
chcete aktivovať, a stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[Zvoliť] alebo tlačidlo OK.
3. Vyberte voľbu Aktivovať.

Prispôsobiť

]

Typ ohlásenia správy: Nastavte typ upozornenia
na prichádzajúcu správu.

]

Tón správy: Vyberte upozorňovací tón na
prichádzajúce správy.

] Tón

Menu 1.x.2

Presuňte sa v zozname profilov na požadovaný
profil. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla
alebo tlačidla OK zvoľte Prispôsobiť. Otvorí sa
voľba nastavenia profilu. Nastavte možnosti
podľa potreby.
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Maximálna hlasitosť otvoreného telefónu je na
úrovni 3, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.

klávesnice: Vyberte požadovaný tón tlačidiel.

]

Hlasitosť klávesnice: Nastavenie hlasitosti
klávesnice.

]

Tón vysunutia: Vyberte tón, ktorý sa ozve pri
otvorení a zatvorení telefónu.

]

Hlasitosť zvukového efektu: Nastavte hlasitosť
zvukov telefónu.

]

Hlasitosť zapnutia/vypnutia: Nastavenie
hlasitosti tónu pri zapnutí/vypnutí telefónu.

]

• Vypnúť: Telefón nebude prijímať hovor
automaticky.

Prof ily

Automatické prijímanie: Túto funkciu môžete
aktivovať, len keď sú k telefónu pripojené
slúchadlá.

• Po 5 sekundách: Telefón automaticky prijme
hovor po 5 sekundách.
• Po 10 sekundách: Telefón automaticky prijme
hovor po 10 sekundách.

Premenovať

Menu 1.x.3

Profily môžete ľubovoľne premenovať.

Poznámka
]

Profily Len vibrovanie, Tichý a Slúchadlá
nemožno premenovať.

1. Presuňte sa na profil, ktorý chcete premenovať,
a po stlačení ľavého kontextového tlačidla
alebo tlačidla OK zvoľte Premenovať.
2. Napíšte nové meno profilu a stlačte tlačidlo OK
alebo ľavé kontextové tlačidlo
[OK].
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Register hovorov
Regis ter hovorov

Záznamy o zmeškaných, prijatých a volaných
hovoroch si môžete prezerať len v prípade, že sieť
podporuje technológiu zobrazenia čísla volajúceho
(angl. Calling Line Identification Presentation –
CLIP).
Číslo a meno (ak je k dispozícii) sa objavia spolu
s dátumom a časom, kedy sa hovor uskutočnil.
Môžete si prezerať aj časy hovorov.

Zmeškané hovory

Menu 2.1

Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň
alebo ho uložiť do telefónneho zoznamu.

]

Vložiť k tomuto číslu nové meno a uložiť ich do
telefónneho zoznamu.

]

Odoslať na toto číslo správu

]

Zmazať hovor zo zoznamu

Volané hovory

Menu 2.3

Táto voľba umožňuje zobraziť desať posledných
neprijatých hovorov. Takisto môžete:

Táto voľba umožňuje zobraziť posledných dvadsať
volaných čísel (prepojených aj neprepojených).
Takisto môžete:

]

Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň
alebo ho uložiť do telefónneho zoznamu.

]

Zobraziť číslo (ak je k dispozícii) a zavolať naň
alebo ho uložiť do telefónneho zoznamu.

]

Vložiť k tomuto číslu nové meno a uložiť ich do
telefónneho zoznamu.

]

Vložiť k tomuto číslu nové meno a uložiť ich do
telefónneho zoznamu.

]

Odoslať na toto číslo správu

]

Odoslať na toto číslo správu

]

Zmazať hovor zo zoznamu

]

Zmazať hovor zo zoznamu

Prijaté hovory

Menu 2.2

Táto voľba umožňuje zobraziť posledných desať
prijatých hovorov. Takisto môžete:
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]

Menu 2.4

Cena hovoru (Menu 2.5.2)

Umožňuje vám zmazať zoznamy Zmeškané
hovory a Prijaté hovory. Môžete takisto zmazať
Volané hovory a Všetky hovory.

Umožňuje zistiť cenu za posledný hovor, všetky
hovory, zostávajúci kredit a vynulovať cenu.
Na potvrdenie vymazania je potrebný kód PIN2.

Tarifikácia hovoru

Nastavenia (Menu 2.5.3)

Menu 2.5

Trvanie hovoru (Menu 2.5.1)
Umožňuje vám zobraziť trvanie prichádzajúcich
a odchádzajúcich hovorov. Môžete v ňom aj
vynulovať počítadlo. K dispozícii sú tieto údaje:
] Posledný

hovor: Dĺžka posledného hovoru.

] Všetky

hovory: Dĺžka všetkých hovorov od
posledného vymazania počítadla.

] Prijaté

hovory: Dĺžka prijatých hovorov.

] Volané

hovory: Dĺžka odchádzajúcich hovorov.

] Zmazať

všetko: Stlačením ľavého kontextového
tlačidla
[Áno] môžete vymazať dĺžku
všetkých hovorov.

(Závisí od SIM)

Regis ter hovorov

Zmazať posledné hovory

] Nastaviť

tarifu: Nastavenie meny a ceny za
jednotku. Viac informácií o cene za jednotku
hovoru získate od operátora. Na potvrdenie
volieb meny alebo jednotky v tomto menu je
potrebný kód PIN2.

] Nastaviť

kredit: Táto služba siete umožňuje
obmedziť čiastku platenú za hovory vzhľadom
na platobné jednotky. Výberom voľby Čítať sa
zobrazí počet zostávajúcich jednotiek. Limit
môžete zmeniť pomocou voľby Zmeniť.

] Automatické

zobrazovanie: Táto služba siete
automaticky zobrazí cenu posledného hovoru.
Ak v menu Automatické zobrazenie vyberiete
voľbu Zapnúť, zobrazí sa cena posledného
hovoru hneď po jeho ukončení.
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Register hovorov
Regis ter hovorov

Informácie o GPRS

Menu 2.6

Pomocou tejto voľby môžete zistiť množstvo dát
prenesených sieťou cez GPRS. Okrem toho
môžete zistiť, ako dlho ste boli pripojení.

Trvanie hovoru (Menu 2.6.1)
V tomto menu možno zistiť dobu trvania Posledný
hovor a Všetky hovory. Môžete v ňom aj
vynulovať počítadlo.

Objem dát (Menu 2.6.2)
Umožňuje zistiť objem dát: Odoslané, Prijaté alebo
Všetko a zmazať tieto údaje Zmazať všetko.
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Nástroje
Menu 3.1

Môžete si nastaviť až päť rôznych budíkov
v rozličných časoch budenia.
1. Zvoľte Zapnúť a vložte požadovaný čas
budenia.
2. Zvoľte periódu opakovania: Raz,
Pondelok–Piatok, Pondelok–Sobota, Denne.
3. Zvoľte tón budíka a stlačte
[OK].
4. Doplňte názov budíka a stlačte
[OK].

Bluetooth

Menu 3.2

Technológia Bluetooth umožňuje kompatibilným
mobilným zariadeniam, perifériám a počítačom,
ktoré sú v blízkosti, vzájomnú bezdrôtovú
komunikáciu. Tento telefón má vstavané pripojenie
prostredníctvom Bluetooth, ktoré umožňuje
prepojenie s kompatibilnými Bluetooth náhlavnými
súpravami, počítačmi atď.
Keď obdržíte dáta z iného zariadenia Bluetooth,
požiada vás telefón o potvrdenie prenosu.
Po potvrdení prenosu sa súbor skopíruje do
vášho telefónu.
V závislosti od typu súboru sa uloží v týchto
zložkách:

]

MP3: Zložka MP3 (Menu 6.5.2)

]

Video (.3GP): Zložka Video (Menu 6.4)

]

Kontakty telefónneho zoznamu (.VCF):
Telefónny zoznam (Menu 4.1.1)

]

Iné súbory: Zložka Ukladanie súborov
(Menu 9.4)

Nás troje

Budík

Poznámka
]

Kvôli problému s kompatibilitou nemusia
niektoré zariadenia túto funkciu podporovať.

]

Podporovaný softvér Bluetooth (Sady
Bluetooth) pre DUN:
- WIDCOMM Bluetooth pre Windows 1.4
a 3.0

Moje zariadenia (Menu 3.2.1)
Zobrazenie všetkých zariadení, ktoré sú
kompatibilné s telefónom podporujúcim Bluetooth.

Zariadenia handsfree (Menu 3.2.1)
Zobrazenie všetkých zariadení handsfree, ktoré sú
kompatibilné s telefónom podporujúcim Bluetooth.
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Nástroje
Nás troje

Nastavenia (Menu 3.2.3)

Poznámka

Zaregistrovanie nového zariadenia, ktoré je
kompatibilné s Bluetooth. Ak ste toto zariadenie už
pridali, môžete ho po vložení hesla (obvykle 0000)
vyhľadať.

Kalkulačka

Menu 3.3

Obsahuje štandardné funkcie ako +, –, x, ÷ :
Sčítanie, Odčítanie, Násobenie a Delenie.
1. Vložte prvé číslo.
2. Stlačte príslušné navigačné tlačidlo
matematického úkonu.
3. Vložte druhé číslo.
4. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo
a zobrazí sa výsledok.

[Výsledok]

5. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla
[Vynulovat] alebo po vložení ďalších čísel
môžete uvedený postup opakovať.
6. Funkciu Kalkulačka ukončíte pravým
kontextovým tlačidlom
[Späť].
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]

Ľubovoľné znaky a číslice vymažete tlačidlom
. Ak stlačíte tlačidlo
, môžete vložiť
záporné číslo. Ak stlačíte tlačidlo
,
môžete vložiť desatinné číslo.

Prevodník jednotiek

Menu 3.4

V tomto menu si môžete prepočítať
zahraničnú menu a jednotky plochy, dĺžky,
hmotnosti, teploty a objemu.
1. V menu Prevodník jedotiek si vyberte
požadované podmenu.
2. Pomocou tlačidla
sa presuňte do poľa
východiskovej jednotky, ľavým a pravým
navigačným tlačidlom si vyberte jednotku.
3. Pomocou tlačidla
sa presuňte do
nasledujúceho poľa a uveďte hodnotu,
ktorá sa má previesť.
4. Tým istým tlačidlom sa presuňte do poľa
cieľovej jednotky a vyberte si jednotku, na
ktorú sa má vložená hodnota previesť.
5. Prevod sa vypočíta automaticky.

Menu 3.5

Umožňuje zobraziť aktuálny čas v hlavných
svetových mestách.
1. Stlačením tlačidla
,
vyberte mesto, ktoré
patrí do daného časového pásma.

Nás troje

Svetový čas

2. Ak chcete zmeniť nastavený čas telefónu na
čas vybratého mesta, stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[Nastaviť].

Modem

Menu 3.6

Pomocou modemu môžete pristupovať k službám
siete. Ak chcete použiť aplikácie PCsync, Contents
banks, Internet Cube, vstúpte do menu, aktivujte
modem a pripojte USB kábel.
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Organizér
Organizér

Kontakty

Menu 4.1

]

Napísať textovú správu/ Vytvoriť multimediálnu
správu: Na číslo, ktoré ste vyhľadali, môžete
odoslať textovú alebo multimediálnu správu.

]

Odoslať cez Bluetooth: Dáta telefónneho
zoznamu môžete cez Bluetooth odoslať na
zariadenia kompatibilné s Bluetooth.

]

Kopírovať: Kontakty uložené na SIM karte
môžete prekopírovať do pamäte telefónu
alebo naopak.

]

Hlavné číslo: Umožňuje vybrať najčastejšie
používané telefónne číslo účastníka – číslo na
mobilný telefón, domov alebo do práce. Po
nastavení tejto voľby sa bude vybraté číslo
zobrazovať ako prvé.

Poznámka
]

Po stlačení pravého kontextového tlačidla
[Kontakty] v pohotovostnom režime vstúpite
priamo do menu Kontakty.

Hľadať (Menu 4.1.1)
(Volanie z telefónneho zoznamu)
1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla
[Zvoliť] alebo tlačidla [OK] vyberte voľbu
Hľadať.

Poznámka
]

Prehľadávať môžete vložením prvého
písmena mena alebo prvého čísla, ktoré
chcete vyhľadať.

2. Ak chcete upravovať, mazať alebo kopírovať
položku, stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti]. Zobrazí sa nasledujúce menu:
]
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Upraviť: Pomocou navigačných tlačidiel môžete
upraviť meno, číslo, skupinu volajúcich,
znak, obrázok.

] Zmazať: Vymaže záznam z telefónneho zoznamu.

Pridať (Menu 4.1.2)
Pomocou tejto voľby vložíte do telefónneho
zoznamu nový záznam. Kapacita pamäte telefónu
je 1000 záznamov. Kapacita pamäte SIM karty
závisí od operátora. Počet znakov kontaktu, ktoré
môžete uložiť na SIM kartu, závisí od typu
SIM karty.

2. Vyberte pamäť, do ktorej chcete záznam uložiť:
SIM alebo Telefón. Ak ste zvolili Telefón, vyberte
číslo, ktoré bude hlavné.
a. Stlačte

[OK] a napíšte meno.

b. Stlačte

[Uložiť] a potom vložte číslo.

c. Stlačte

[Uložiť].

d. Skupinu volajúcich môžete nastaviť stlačením
, .
e. K záznamu môžete pridať znak a obrázok;
stlačte
,
,
, .

Skupiny volajúcich (Menu 4.1.3)
Do každej skupiny môžete pridať maximálne
20 členov, maximálny počet skupín je sedem.
] Zoznam

členov: Zobrazí zoznam členov
príslušnej skupiny volajúcich.

] Vyzváňací

tón skupiny: Umožňuje vybrať
vyzváňací tón skupiny volajúcich.

] Logo skupiny: Vybratá ikona sa bude zobrazovať

zakaždým, keď vám zavolá niekto z danej skupiny.

] Pridať

člena: Umožňuje pridať do skupiny
nového člena. V žiadnej skupine nesmie byť viac
ako 20 členov.

] Odstrániť

člena: Vymaže člena z danej skupiny.
Meno a číslo naďalej zostanú uložené
v telefónnom zozname.

] Premenovať:

Organizér

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Zvoliť]
alebo [OK] vyberte voľbu Pridať .

Priradí skupine nové meno.

Rýchla voľba (Menu 4.1.4)
K ľubovoľnému tlačidlu
až
môžete
priradiť niektorý kontakt z telefónneho zoznamu.
Telefónne číslo potom môžete vytočiť stlačením
príslušného číselného tlačidla.
1. Stlačením pravého kontextového tlačidla
[Kontakty] v pohotovostnom režime otvorte
telefónny zoznam.
2. Vyberte menu Rýchla voľba a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Zvoliť].
3. Ak chcete priradiť k telefónnemu číslu rýchlu
voľbu, vyberte (prázdne). Potom vyhľadajte
meno v telefónnom zozname.
4. Po priradení čísla k rýchlej voľbe môžete
záznam zmeniť alebo zmazať. Toto číslo môžete
vytočiť alebo naň odoslať správu.
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Nastavenia (Menu 4.1.5)

Kopírovať všetko (Menu 4.1.6)

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte
pravé kontextové tlačidlo
[Kontakty].

V tomto menu môžete prekopírovať/presunúť
záznamy zo SIM karty do pamäte telefónu
alebo naopak.

2. Vyberte menu Nastavenia a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Zvoliť].
]

Nastaviť pamäť
Prejdite na voľbu Nastaviť pamäť a stlačte
ľavé kontextové tlačidlo
[Zvoliť].
- Ak zvolíte Variabilne, bude sa vás telefón pri
každom zázname pýtať, kam ho chcete
uložiť.
- Ak vyberiete SIM alebo Telefón, uloží sa
záznam na SIM kartu alebo do telefónu.

]

2. Vyberte menu Kopírovať všetko a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Zvoliť].
]

Zo SIM karty do telefónu: Použite túto voľbu,
ak chcete kopírovať/presunúť záznamy zo
SIM karty do pamäte telefónu.

]

Z telefónu na SIM kartu: Použite túto voľbu,
ak chcete kopírovať/presunúť záznamy
z pamäte telefónu na SIM kartu.

Zobraziť možnosti
Prejdite na voľbu Zobraziť možnosti a stlačte
ľavé kontextové tlačidlo
[Zvoliť].
- Iba meno: V telefónnom zozname sa
zobrazia len mená.
- S obrázkami: V telefónnom zozname sa
zobrazia informácie so znakmi a obrázkami.

44

1. Stlačením pravého kontextového tlačidla
[Kontakty] v pohotovostnom režime otvorte
telefónny zoznam .

- Meno a číslo: V telefónnom zozname sa
zobrazia mená a čísla.

3. Dostupné sú tieto voľby:
]

Ponechať originál: Kopírované telefónne čísla
sa zachovajú aj na pôvodnom umiestnení.

]

Zmazať originál: Kopírované telefónne čísla
sa vymažú z pôvodného umiestnenia.

3. Zobrazia sa názvy dostupných služieb.

Môžete zmazať všetky záznamy na SIM karte a v
telefóne. Táto funkcia vyžaduje Bezpečnostný kód.

4. Na výber služby použite tlačidlá
a
. Stlačte
[Odoslať].

1. Stlačte pravé kontextové tlačidlo
[Kontakty]
v pohotovostnom režime, vyberte Zmazať
všetko a stlačte
[Zvoliť].

]

Pomocou tejto funkcie si môžete pozrieť stav
použitej a voľnej pamäte telefónneho zoznamu.
Najprv stlačením pravého kontextového tlačidla
[Kontakty] v pohotovostnom režime
otvorte telefónny zoznam. Stlačením ľavého
kontextového tlačidla
[Zvoliť] vyberte
voľbu Informácie.

2. Označte pamäť, ktorú chcete zmazať, a stlačte
ľavé kontextové tlačidlo
[Zvoliť].
3. Vložte Bezpečnostný kód a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[OK] alebo
pravé kontextové tlačidlo
[Späť].

Informácie (Menu 4.1.8)
]

Číslo služby

Stav pamäte

Organizér

Zmazať všetko (Menu 4.1.7)

]

Vlastné číslo (závisí od SIM karty)
V tomto menu môžete zistiť a uložiť si do neho
telefónne číslo SIM karty.

Použite túto funkciu na zobrazenie čísel služieb,
ktoré poskytuje operátor (ak SIM karta
podporuje túto funkciu).
1. Stlačením pravého kontextového tlačidla
[Kontakty] v pohotovostnom režime otvorte
telefónny zoznam a zvoľte Informácie.
2. Vyberte menu Číslo služby a stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[OK].
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Kalendár

Menu 4.2

Keď vstúpite do tohto menu, na displeji sa zobrazí
kalendár. Mesiac a rok sa zobrazujú v hornej časti
displeja. Vždy, keď zmeníte v menu Nastavenia
dátum, kalendár sa automaticky aktualizuje.
Aktuálny dátum je označený zelenou farbou;
červený trojuholník v ľavom hornom rohu
príslušného štvorčeka označuje úlohy a poznámky.
K poznámkam a pripomienkam môžete nastaviť
zvukový alarm.
Zmena dňa, mesiaca a roka:
Tlačidlo

Pridať (Menu 4.2.1)
Umožňuje pridať k vybratému dňu novú úlohu.
Vložte predmet a stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[Zvoliť].

Zobraziť dnešné úlohy (Menu 4.2.2)
Môžete si prezrieť podrobný rozvrh, to znamená
všetky úlohy, ktoré ste si na dnes naplánovali.

Zmazať po uplynutí (Menu 4.2.3)
Umožňuje zmazať úlohu, ktorá je už neaktuálna.

Opis
Posun o rok

Zmazať všetko (Menu 4.2.4)

Posun o mesiac

Vybratím tejto voľby môžete vymazať všetky
poznámky.

Posun o týždeň
Posun o deň

Ísť na dátum (Menu 4.2.5)
Umožňuje priamo prejsť na vybratý dátum.

V režime Kalendár stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Možnosti].

Nastavte tón budíka (Menu 4.2.6)
Umožňuje nastaviť tón budíka.
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Menu 4.3

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla
[OK] vyberte voľbu Poznámka.
2. Ak je zoznam prázdny, stlačením ľavého
kontextového tlačidla
[Pridať] môžete pridať
novú poznámku.

Organizér

Poznámka

3. Napíšte poznámku a stlačte ľavé kontextové
tlačidlo
[OK].

Poznámka
]

Ak chcete zmeniť režim písania textu,
postupne stláčajte
.
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Stlačte tlačidlo Menu (
) a použitím
navigačných tlačidiel vyberte voľbu Správy.

2. Po napísaní správy stlačte ľavé kontextové
tlačidlo [Možnosti].

Nová správa

]

Môžete si vybrať z týchto možností:
Menu 5.1

Napísať textovú správu (Menu 5.1.1)
Telefón môže prijímať správy hlasovej schránky
a krátke textové správy (angl. Short Message
Service – SMS). Hlasová schránka a správy SMS
sú služby siete. Bližšie informácie o týchto službách
získate od operátora.
Ikona
na displeji informuje o prijatí novej
hlasovej správy. Ikona
na displeji informuje
o prijatí novej textovej správy. Ak je pamäť na
správy plná, na displeji za zobrazí upozornenie –
ikona
bliká a nemôžete prijímať nové správy.
Na vymazanie starších správ v menu Prijaté správy
použite voľbu Zmazať.
Keď bude v pamäti voľné miesto, telefón prijme
doposiaľ neprijaté SMS správy (ak je k dispozícii
dostatok miesta).
1. Napíšte správu. Podrobné informácie o písaní
textu nájdete na stranách 24 až 26 (Písanie textu).
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Odoslať: Vložte číslo alebo zvoľte číslo
z telefónneho zoznamu alebo z posledných
čísel. Správu môžete naraz odoslať maximálne
na 6 telefónnych čísel. Stlačte ľavé kontextové
tlačidlo [Možnosti]. Zobrazia sa nasledujúce
možnosti.
1 Odoslať (zobrazí sa len po vložení
telefónneho čísla)
2 Posledné číslo
3 Hľadať

]

Uložiť do konceptov: Umožní vám uložiť správu,
aby ste ju mohli odoslať neskôr.

]

Písmo: Nastaví veľkosť písma a štýl.

]

Farba: Môžete tiež nastaviť farbu textu
(popredia) a pozadia.

]

Zarovnanie: Pomocou tejto voľby môžete
nastaviť polohu správy – Vpravo, Na stred
alebo Vľavo.

]

]

Jazyky T9: Zvoľte požadovaný jazyk režimu T9.
Režim T9 vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.

]

Ukončiť: Keď vyberiete túto voľbu počas písania
správy, vrátite sa späť do menu správ. Rozpísaná
správa sa neuloží.

3. K správe môžete počas písania pripojiť prílohu –
stlačte pravé kontextové tlačidlo [Vložiť].
]

Obrázok: Telefón umožňuje posielať a prijímať
textové správy, ktoré obsahujú obrázky. Takéto
správy sa nazývajú obrázkové správy. V telefóne
je uložených niekoľko predvolených obrázkov,
ktoré možno nahradiť novými obrázkami
získanými z iných zdrojov.

]

Zvuk: Ku krátkej správe môžete pripojiť zvuk.

]

Textové šablóny: Môžete použiť textové šablóny,
ktoré sú uložené v telefóne.

]

Kontakty: Do správy môžete vložiť
telefónne číslo.

]

Symbol: Do správy môžete vložiť
špeciálne znaky.

]

Vizitka: Pripojí k správe vašu vizitku.

Správy

Pridať do slovníka T9: Do slovníka môžete
pridávať vlastné slová. Toto menu sa zobrazí iba
v prediktívnom režime písania textu
T9ABC/T9Abc/T9abc.

Vytvoriť multimediálnu správu (Menu 5.1.2)
Multimediálna správa môže obsahovať text,
obrázky a/alebo zvukové záznamy. Táto služba je
dostupná, len ak ju podporuje operátor. Prijímať
a odosielať multimediálne správy môžu len
zariadenia, ktoré majú kompatibilné multimediálne
alebo emailové vlastnosti.
1. Napíšte multimediálnu správu. Pomocou
pravého kontextového tlačidla môžete vložiť
symboly a čísla alebo použite režim T9.
Po napísaní multimediálnej správy stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [OK].
2. Pridajte obrázok a/alebo zvuk. Pomocou
horného/dolného navigačného tlačidla
sa môžete presunúť na ďalšiu časť.
3. Pomocou ľavého kontextového tlačidla a menu
volieb môžete pridať snímku. Ak stlačíte ľavé
kontextové tlačidlo a vyberiete z menu voľbu
„Pridať snímku“, môžete k správe pridať
novú snímku.
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4. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].
Môžete si vybrať z týchto možností:
]

Odoslať: Správu môžete odoslať na viacero čísel
a emailových adries.

]

Zobraziť: Zobrazí multimediálnu správu, ktorú
chcete odoslať.

]

Uložiť: Uloží multimediálnu správu do
konceptov alebo medzi šablóny.

]

Pridať snímku: Umožňuje pridať snímku pred
aktuálnu snímku alebo za ňu.

]

Posun na snímku: Presunie sa na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu snímku.

]

Zmazať snímku: Odstránenie vybratej snímky.

]

Nastaviť formát snímky
- Nastaviť časovač: Môžete nastaviť časovanie
Snímka, Text, Obrázok a zvuk.
- Vymeniť text a obrázok: Umožňuje navzájom
vymeniť umiestenie obrázka a textu v správe.

]
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Odstrániť médium: Zo snímky môžete odstrániť
obrázky alebo zvuky. Táto voľba sa zobrazí
len vtedy, ak ste do správy pridali nejaký
mediálny súbor.

]

Pridať do slovníka T9: Do slovníka môžete
pridávať vlastné slová. Toto menu sa zobrazí iba
v prediktívnom režime písania textu
T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

Jazyky T9: Zvoľte jazyk režimu T9. Režim T9
vypnete výberom voľby „T9 vyp.“.

]

Ukončiť: Keď vyberiete túto voľbu počas písania
správy, vrátite sa späť do menu správ. Rozpísaná
správa sa neuloží.

5. Stlačte pravé kontextové tlačidlo [Vložiť].
Foto, Obrázok, Zvuk, Telefónny zoznam,
Symbol, Fotografovat', Hlasová poznámka,
Textové šablóny a Vizitka.

Menu 5.2

Telefón vás upozorní na prijatie správy. Správa sa
potom uloží do zložky Prijaté správy.

Ak telefón zobrazí oznam „Nedostatok miesta na
správu”, môžete miesto v pamäti uvoľniť
vymazaním správ, médií alebo aplikácií.

Správa na SIM karte

V schránke Prijaté správy môžete správy rozlišovať
pomocou ikon. Viac informácií nájdete v tabuľke.
Ikona

Správy

Prijaté správy

Správa na SIM karte znamená, že správa je
uložená len na SIM karte. Túto správu môžete
presunúť do pamäte telefónu.

Opis ikon
Multimediálna správa
Textová správa
Správa na SIM karte
Prečítaná multimediálna správa
Prečítaná textová správa
Push správa
Prečítaná push správa

Keď vás telefón upozorní, že ste obdržali
multimediálnu správu, musíte pred tým, než si ju
pozriete, počkať, kým sa správa stiahne zo servera.
Správu si môžete prečítať, keď si ju vyberiete
ľavým kontextovým tlačidlom
.
]

Zobraziť: Môžete si pozrieť prijaté správy.

]

Zmazať: Aktuálnu správu môžete vymazať.

]

Odpovedať: Umožňuje zaslať odpoveď
odosielateľovi správy.

]

Poslať ďalej: Vybratú správu môžete poslať
ďalším príjemcom.

]

Volať naspäť: Umožňuje vytočiť číslo
odosielateľa správy.

Oznámená multimediálna správa

Ak telefón zobrazí „Nedostatok miesta na správy
na SIM karte”, treba vymazať niektorú správu zo
schránky prijatých správ uložených na SIM karte.
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Zobraziť informácie: Pri každej správe si môžete
prezrieť tieto informácie: Číslo odosielateľa,
Predmet (iba pri Multimediálnych správach),
Dátum a čas, Typ správy, Veľkosť správy.

]

Zmazať všetko: Vybratím tejto voľby môžete
vymazať všetky správy.

Správy

]

Voľby špecifické pre MMS
]

Opakovať: Umožní vám znovu prehrať zvolenú
multimediálnu správu.

]

Prijímať: (len pre oznámenie multimediálnej
správy). Multimediálne správy sa na rozdiel od
textových správ musia zo servera sťahovať
automaticky alebo manuálne. Sieť vám najprv
odošle oznámenie o multimediálnej správy.
Ak je možnosť Automatické sťahovanie vypnutá
alebo ak sa vyskytne chyba, musíte príjem správy
potvrdiť zvolením voľby [Prijímať].
Ak je možnosť Automatické sťahovanie zapnutá,
stiahne sa správa automaticky po prijatí
oznámenia.

Voľby špecifické pre sťahovanie spáv:
]
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Informácie: Zobrazí obsah stiahnutých správ.

]

Nahrať: Spustí pripojenie WAP k URL, ktoré sa
nachádza v stiahnutej správe. Ak chcete sťahovať
správy, telefón musí byť nakonfigurovaný na
služby WAP.

Odoslané správy

Menu 5.3

Nachádzajú sa v nej odoslané aj neodoslané
správy. Pri odoslaných správach je zobrazený stav
ich doručenia. Schránka ponúka rovnaké funkcie
ako schránka prijatých správ.
Ikona

Opis ikon
Odoslaná MMS
Neodoslaná MMS
Potvrdené doručenie MMS
Odoslaná SMS
Neodoslaná SMS
Potvrdené doručenie SMS

Ak ste správu odoslali, môžete ju:
]

Zobraziť: Môžete si pozrieť odoslané správy.

Poslať ďalej: Vybratú správu môžete poslať
ďalším príjemcom.

]

Zmazať: Vybratú správu môžete vymazať.

]

Zobraziť informácie: Umožňuje zobraziť pri
každej správe tieto informácie: Príjemcu,
Predmet (iba pri Multimediálnych správach),
Dátum a čas, Typ správy, Veľkosť správy.

]

Zmazať všetko: Vybratím tejto voľby vymažete
všetky správy zo schránky odoslaných správ.

Ak ste správu neodoslali:
]

Zobraziť: Môžete zobraziť správy, ktoré ste
neodoslali.

]

Zmazať: Vybratú správu môžete vymazať.

]

Odoslať: Vybratú správu môžete odoslať.

]

Zobraziť informácie: Môžete zobraziť
informácie o schránke odoslaných správ.

]

Odoslať všetko: Môžete odoslať všetky doteraz
neodoslané správy.

]

Zmazať všetko: Môžete vymazať všetky doteraz
neodoslané správy.

Koncepty

Menu 5.4

V tomto menu si môžete prednastaviť maximálne
päť typov správ, ktoré používate najčastejšie. Toto
menu zobrazí zoznam prednastavených
multimediálnych správ.

Správy

]

Môžete si vybrať z týchto možností:
]

Zobraziť: Zobrazí multimediálne správy.

]

Upraviť: Umožní vám upraviť zvolenú správu.

]

Zmazať: Vybratú správu môžete vymazať.

]

Zobraziť informácie: Zbrazí informácie
o vybratej správe.

]

Zmazať všetko: Vymaže všetky správy zo zložky.

Počúvať hlasovú schránku

Menu 5.5

Toto menu ponúka rýchly prístup k hlasovej
schránke (ak to umožňuje sieť). Pred použitím tejto
voľby musíte vložiť číslo centra hlasovej pošty.
Toto číslo získate od operátora.
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Po doručení novej hlasovej správy sa na displeji
zobrazí symbol
. Bližšie informácie potrebné
na správne nastavenie tejto funkcie získate
od operátora.

Informačná správa

Menu 5.6

(voľba závisí od siete a do objednaných
služieb)
Správy Informačnej služby sú textové správy
zasielané sieťou na mobilné telefóny užívateľov.
Poskytujú všeobecné informácie ako predpovede
počasia, dopravné informácie, sprostredkovanie
taxíkov, informácie o lekárňach a cenách akcií.
Keď obdržíte správu Informačnej služby, objaví sa
oznam o prijatí novej správy alebo sa správa
Informačnej služby zobrazí priamo na displeji.
V pohotovostnom režime sú pri prezeraní správ
Info služby dostupné tieto možnosti:

Témy (Menu 5.6.2)
Ak chcete vytvoriť novú tému, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Zvoliť] a vyberte voľbu Pridať.
Ak ste si už nejaké témy vybrali, môžete ich
deaktivovať, upravovať alebo mazať pomocou
ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

Šablóny

V zozname sa nachádzajú preddefinované správy.
Môžete si prezerať a upravovať preddefinované
šablóny správ alebo vytvárať nové správy.
K dispozícii sú dva typy šablón: textové
a multimediálne.

Textové šablóny (Menu 5.7.1)
• Prosím, zavolajte mi naspäť.
• Meškám. Prídem o ...

Čítať (Menu 5.6.1)

• Kde si teraz?

Keď obdržíte správu Informačnej služby
a vyberiete Čítať, zobrazí sa správa na displeji.

• Som na ceste
• Súrne. Zavolajte mi, prosím.
• Milujem ťa.
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Menu 5.7

Môžete si vybrať z týchto možností:
Zobraziť: Zobrazí zvolenú správu.

]

Zmazať: Zmaže vybratú šablónu.

]

Pridať: Použite na vytvorenie novej šablóny.

]

Odoslať cez: Odoslať ako textovú alebo
multimediálnu správu.

]

Upraviť: Použite na úpravu zvolenej šablóny.

]

Zmazať všetko: Vymaže všetky šablóny.

Multimediálne šablóny (Menu 5.7.2)
Môžete použiť tieto voľby:
]

Zobraziť: Zobrazí koncept multimediálnej
správy.

]

Uložiť: Uloží multimediálnu správu ako šablónu.

]

Upraviť predmet: Umožňuje upraviť predmet.

]

Pridať snímku: Pridá snímku pred aktuálnu
snímku alebo za ňu.

]

Posun na snímku: Presunie sa na nasledujúcu
alebo predchádzajúcu snímku.

]

Zmazať snímku: Odstráni vybratú snímku.

]

Nastaviť formát snímky: Nastaví časovač pre
snímku, text alebo zarovná obsah správy vpravo,
vľavo, hore alebo dole.

]

Odstrániť médium: Zo snímky môžete odstrániť
obrázky alebo zvuky. Táto voľba sa zobrazí
len vtedy, ak ste do správy pridali nejaký
mediálny súbor.

]

Pridať do slovníka T9: Do slovníka môžete
pridávať vlastné slová. Toto menu sa zobrazí iba
v prediktívnom režime písania textu.

]

Jazyky T9: Vyberie jazyk režimu T9.

]

Ukončiť: Ukončenie tohto menu.

Správy

]

Vizitka (Menu 5.7.3)
V tomto menu si môžete vytvoriť svoju vizitku.
Napíšte meno, číslo mobilného telefónu, číslo do
zamestnania, fax a emailovú adresu.
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Nastavenia

Menu 5.8

Multimediálna správa (Menu 5.8.2)
]

Priorita: Pomocou tejto voľby môžete nastaviť
požadovanú prioritu správy.

]

Doba platnosti: Táto služba siete umožňuje
nastaviť, ako dlho budú multimediálne správy
uložené v centre správ.

]

Správa o doručení: Ak nastavíte Áno, môžete si
overiť, či bola vaša správa úspešne doručená.

]

Automatické sťahovanie: Ak vyberiete Zapnúť,
obdržíte multimediálne správy automaticky. Ak
vyberiete Vypnúť, obdržíte do schránky prijatých
správ len notifikačnú správu (oznam) a potom si
môžete toto oznámenie pozrieť. Ak vyberiete Len
domáca sieť, obdržíte multimediálne správy iba
v dosahu svojej domácej siete.

]

Nastavenia siete: Ak vyberiete server
multimediálnych správ, môžete nastaviť URL
servera multimediálnych správ.

Textová správa (Menu 5.8.1)
]

Typ správy:
Text, Hlas, Fax, Národ. paging, X.400, Email,
ERMES
Typ správy je zvyčajne nastavený na Text.
Textovú správu môžete prekonvertovať do
ďalších formátov. Bližšie informácie o tejto funkcii
získate od operátora.

]

Doba platnosti: Táto služba siete umožňuje
nastaviť, ako dlho budú textové správy uložené
v centre správ.

]

Správa o doručení: Ak nastavíte Áno, môžete si
overiť, či bola vaša správa úspešne doručená.

]

Platená odpoveď: Keď odošlete správu, môžete
adresátovi umožniť, aby na ňu odpovedal, ale
cena za odpoveď sa pripíše na váš účet. Niektorí
operátori nepodporujú túto službu.

]
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SMS centrum: Prostredníctvom tohto menu
môžete zistiť číslo centra SMS správ, ktoré je
potrebné, aby ste mohli správy odosielať.

]

Povolené typy
Osobné: Osobné správy.
Reklama: Komerčné správy.
Informácie: Potrebné informácie.

Hlasovú poštu môžete prijímať do odkazovej
schránky, ak túto službu podporuje operátor. Keď
príde do odkazovej schránky nová hlasová správa,
na displeji sa zobrazí príslušný symbol. Bližšie
informácie potrebné na správne nastavenie tejto
funkcie získate od operátora.
]

Domov: Po vybratí tejto voľby si budete môcť
vypočuť hlasové správy

]

Roaming: Prístup k hlasovej pošte máte aj
v zahraničí, ak využívate službu roamingu.

Informačná správa (Menu 5.8.4)
]

Prijímať
Áno: Ak vyberiete túto voľbu, telefón bude
prijímať správy informačnej služby.
Nie: Ak vyberiete túto voľbu, telefón nebude
prijímať správy informačnej služby.

]

Upozornenie
Áno: Telefón pípnutím oznámi prijatie správy
informačnej služby.

Správy

Číslo hlasovej schránky (Menu 5.8.3)

Nie: Telefón neoznámi prijatie správy
informačnej služby.
]

Jazyky
Požadovaný jazyk vyberiete stlačením
[Zap./Vyp.]. Správy informačnej služby sa budú
zobrazovať v požadovanom jazyku.

Push správy (Menu 5.8.5)
Pomocou tejto voľby nastavíte, či bude telefón
prijímať push správy.
] Prijímať

Prijímanie zapnuté: Prijímať všetky push správy.
Prijímanie vypnuté: Nebudete prijímať push
správy.
] Automatické

sťahovanie

Zapnúť: Push správa sa stiahne automaticky.
Vypnúť: Stiahnutie push správy budete musieť
potvrdiť.
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Fotografovať

Menu 6.1

Táto aplikácia vám umožňuje fotografovať. Môžete
odfotiť obrázok ľubovoľnej veľkosti a použiť ho ako
fotografiu ku kontaktom, úvodnú obrazovku a na
rôzne iné účely. Po odfotografovaní môžete obrázok
odoslať ako multimediálnu správu alebo e-mail.
Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a zobrazia sa
nasledujúce položky menu:

Priblíženie: Nastavenie hodnoty priblíženia.

Poznámka
]

Orámované snímky sú dostupné len pri
rozlíšení 128x160.

]

Sekvenčné snímanie: 320x240, 640x480

Videokamera

Menu 6.2

]

Jas: Nastavenie intenzity jasu.

]

Veľkosť: Nastavenie veľkosti fotografie.

]

Časovač: Nastavenie oneskorenia spúšte.

]

Kvalita: Nastavenie kvality obrázka.

Táto aplikácia vám umožňuje zaznamenať
videosekvenciu. Pomocou tejto funkcie môžete
prehrať a prezerať uložený videosúbor. Po
zaznamenaní môžete videoklip odoslať ako
multimediálnu správu alebo e-mail.

]

Vyváženie bielej: Umožňuje zmeniť nastavenia
podľa prostredia.

Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti]
a zobrazia sa nasledujúce položky menu:

]

Album: Zobrazí nasnímané fotografie.

]
]
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]

Ukončiť: Ukončenie menu Fotoaparát.
Režim: Nastavenie odfotografovania jednej
snímky alebo sekvenčného snímania.

]

Jas: Nastavenie intenzity jasu.

]

Veľkosť: Nastavenie veľkosti záznamu.

]

Časovač: Nastavenie oneskorenia spúšte.

]

Kvalita: Nastavenie kvality videoklipu.
Vyváženie bielej: Umožňuje zmeniť nastavenia
podľa prostredia.
Čas nahrávania: Nastavenie času nahrávania.

]

Efekty: Nastavenie špeciálnych efektov, ktoré sa
použijú na obrázok.

]

]

Blesk: Zapnutie blesku.

]

]

]

Zmazať: Vybratú fotku môžete vymazať.

Ukončiť: Ukončenie menu Videokamera.

]

]

Efekty: Nastavenie špeciálnych efektov, ktoré sa
použijú na videoklip.

Upraviť názov: Umožňuje upraviť názov
obrázka.

]

Zobraziť informácie: Zobrazí informácie o
Názve, Veľkosti, Dátume a Čase odfotenia
obrázka.

]

Blesk: Zapnutie blesku.

]

Priblíženie: Nastavenie hodnoty priblíženia.

Moje fotografie

Menu 6.3

Obrázky si môžete prezerať a odosielať ich
pomocou správ. Okrem toho môžete fotografiu
nastaviť ako tapetu (pozadie displeja).
Možnosti

Moje video

Menu 6.4

Umožňuje prehrávať a odosielať videosekvencie.
Možnosti
]

Prehrávanie: Prehrá videosekvenciu

]

Odoslať cez Bluetooth: Videosekvenciu môžete
odoslať cez Bluetooth.

]

Multi zobrazenie: Na displeji môžete zobraziť
maximálne 9 zmenšených fotografií.

]

]

Odoslať cez Bluetooth: Fotku môžete odoslať
cez Bluetooth.

Premenovať: Umožňuje upraviť názov videa.

]

Vytvoriť multimediálnu správu: Fotku môžete
odoslať prostredníctvom MMS.

Zmazať: Vybratú videosekvenciu môžete
vymazať.

]

Nastaviť ako tapetu: Fotku môžete nastaviť ako
pozadie displeja.

Zmazať všetko: Vybratím tejto voľby vymažete
všetky videá.

]

Informácie: Pomocou tejto voľby si môžete
prezrieť informácie o videu.

]

]

]

Prezentácia: Pomocou tohto menu si môžete
fotky automaticky prezerať.

Multimédiá

Album: Zobrazí zaznamenané videosekvencia.

]

59

Multimédiá
Multimédiá

MP3

Menu 6.5

Telefón S5200 má vstavaný MP3 prehrávač.
Pomocou kompatibilných slúchadiel alebo
reproduktora telefónu si môžete vypočuť hudobné
súbory MP3, ktoré máte uložené v pamäti telefónu.

Poznámka

] Pre malé rozmery reproduktora môže byť zvuk

v niektorých prípadoch skreslený, najmä pri
maximálnej hlasitosti a veľkom množstve basových
tónov. Preto vám odporúčame vychutnávať si
vysokú kvality hudby cez stereoslúchadlá.

Hudobný prehrávač podporuje formáty:
]

MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do
48 kHz. Prenosová rýchlosť do 320 kb/s, stereo.

]

AAC: Formáty ADIF, ADTS (vzorkovacia
frekvencia od 8 kHz do 48 kHz)

]

]
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AAC+: V1 : (Prenosová rýchlosť 16–128 kb/s)
V2 : (Prenosová rýchlosť 16–48 kb/s)
(vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do 48 kHz)
MP4, M4A: vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do
48 kHz, prenosová rýchlosť do 320 kb/s, stereo.

]

WMA: vzorkovacia frekvencia od 8 kHz do
48 kHz, prenosová rýchlosť do 320 kb/s, stereo.

Poznámka
]

Telefón S5200 nepodporuje variabilnú prenosovú
rýchlosť súborov MP3 a AAC. Preto nemôžete
zmeniť súbor z formátu VBR MP3 na AAC.

Súbory MP3 môžete preniesť do svojho telefónu
z kompatibilného PC pomocou funkcie
hromadného ukladania (Mass Storage). Keď
pripájate telefón k PC pomocou USB kábla (je
súčasťou balenia), jednoducho pripojte telefón
k počítaču. Ak používate Windows 98 SE, musíte
nainštalovať jednotku hromadného ukladania
(Mass storage drive) pre Windows 98, ktorá sa
nachádza na disku CD-ROM.

Poznámka
] Súbory

MP3 by ste mali kopírovať do zložky
Moje médiá\Hudba. Ak ich kopírujete do inej
zložky, nezobrazia sa súbory MP3.

] Počítač

by mal pracovať pod operačným
systémom Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000 alebo Windows XP.

1. Stlačte menu MP3 a potom zvoľte MP3 prehrávač.
2. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo
a zobrazí sa nasledujúce menu.

[Možnosti]

]

Zobraziť zoznam skladieb: Zobrazenie
zoznamu skladieb, ktoré si môžete vypočuť.

]

Opakovanie oblasti: Ak v menu vyberiete
„Zap.“, bude sa z prehrávanej hudby opakovať
špeciálna časť.

]

Nastaviť ako vyzváňací tón: Táto voľba vám
umožní nastaviť MP3 súbor ako vyzváňací tón.
Môžete ho tiež nastaviť ako vyzváňací tón
v rámci Profilu.

]

Nastavenia:
- Ekvalizér
Táto voľba vám umožňuje nastaviť zvukový
dojem prostredia, v ktorom počúvate hudbu.
Tento telefón podporuje štyri prednastavené
menu. Keď vstúpite do tohto menu, zobrazí sa
aktuálna hodnota ekvalizéra.
- Režim prehrávania
Táto voľba umožňuje nastaviť režim prehrávania.

- Náhodné prehrávanie
Môžete počúvať skladby v náhodnom poradí.
- Vizuálny efekt
Môžete si vybrať z menu vizuálnych efektov:
Vlna, Gitarista, Voda. Táto voľba umožňuje
zmeniť pozadie hlavného a vedľajšieho displeja
počas prehrávania MP3 súboru.

Multimédiá

MP3 prehrávač (Menu 6.5.1)

Zoznam skladieb (Menu 6.5.2)
Táto voľba umožňuje zobraziť celý zoznam
skladieb. Stlačením navigačného tlačidla môžete
zmeniť skladbu. Ak vyberiete menu Možnosti,
môžete zmazať súbor alebo zobraziť informácie
o tomto súbore.

Poznámka

] Autorské práva na hudbu môžu byť chránené

medzinárodnými zmluvami a národnými
autorskými právami. Preto možno budete musieť
na prehrávanie alebo kopírovanie hudby získať
povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách
zakazujú národné právne predpisy kopírovanie
materiálu chráneného autorským právom na
vlastné účely. Pred stiahnutím alebo kopírovaním
súboru si zistite, aká vnútroštátna legislatíva
príslušnej krajiny sa vzťahuje na používanie
takéhoto materiálu.
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Nastavenia (Menu 6.5.3)

Zobraziť zoznam (Menu 6.6.2)

Táto voľba umožňuje nastaviť tieto položky:
Ekvalizér, Režim prehrávania, Náhodné
prehrávanie a Vizuálny efekt.

Telefón zobrazí zoznam hlasových poznámok.
Tento záznam môžete prehrávať, odoslať ako
multimédiá alebo vymazať.

Hlasový záznamník

Nastavenia

Menu 6.6

Pomocou tejto voľby si môžete zaznamenať krátke
zvukové záznamy. Môžete si nahrať 10 hlasových
záznamov, každý s celkovou dĺžkou maximálne 20 sekúnd.

Fotoaparát (Menu 6.7.1)
]

Automatické ukladanie: Ak zvolíte „Zapnúť“,
uložia sa obrázky automaticky bez toho, aby sa
zobrazila lišta s menu ukladania.

]

Zmazať všetky fotografie: Toto menu umožňuje
po potvrdení zmazať všetky fotografie.

Nahrať (Menu 6.6.1)
Môžete nahrať hlasovú poznámku v menu Hlasový
záznamník.
1. Keď sa začne nahrávanie, zobrazí sa na displeji
správa „Nahrávanie...“ a zostávajúci čas.
2. Keď chcete ukončiť nahrávanie, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo
[Uložiť].
3. K hlasovej poznámke pridajte názov a stlačte
ľavé kontextové tlačidlo
[OK].
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Menu 6.7

Videokamera (Menu 6.7.2)
]

Zmazať všetka videá: Toto menu umožňuje
zmazať všetky videá.

Nastavenia
1. Stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo
[Menu].

Menu 7.2

V tomto menu môžete nastaviť funkcie súvisiace
s telefónom.

Nastavenia displeja (Menu 7.2.1)

2. Do menu Nastavenia priamo vstúpite
tlačidlom
.

Dátum a čas

Nastavenia telefónu

]

Menu 7.1

V tomto menu môžete nastaviť funkcie súvisiace
s dátumom a časom.

Nastaviť dátum: Umožňuje vložiť aktuálny
dátum.

]

Formát dátumu: Formát dátumu môže mať
podobu: DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR,
RRRR/MM/DD (D: Deň/M: Mesiac/R: Rok)

Nastaviť čas (Menu 7.1.2)
]

Nastaviť čas: Umožňuje vložiť aktuálny čas.

]

Formát času: Formát času môžete nastaviť na
24-hodinový alebo 12-hodinový.

Tapeta: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa
bude zobrazovať v pohotovostnom režime na
pozadí displeja.
Pôvodné
Stlačením tlačidla
alebo
môžete zvoliť
obrázok alebo animáciu tapety.

Nastaviť dátum (Menu 7.1.1)
]

Nas tavenia

Nasledujúce menu si môžete upraviť podľa svojich
potrieb a požiadaviek.

Moja zložka
Ako tapetu môžete zvoliť obrázok alebo
animáciu.
]

Uvítanie: Ak zvolíte Zapnúť, môžete vložiť text,
ktorý sa zobrazí v pohotovostnom režime.

]

Doba podsvietenia: Umožňuje nastaviť dobu
podsvietenia displeja.

]

Názov siete: Ak zvolíte Zapnúť, zobrazí sa
v pohotovostnom režime na hlavnom displeji
meno operátora.
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Nastavenia
]

Nas tavenia

Vzhľad menu (Menu 7.2.2)
Umožňuje vám vybrať si jeden z prednastavených
typov vzhľadu menu.

Nastavenia hovoru

Menu Presmerovanie hovoru umožňuje
presmerovať prichádzajúce hlasové hovory, faxy
a dátové spojenia na iné číslo. Podrobnejšie
informácie vám poskytne operátor.
]

]

]

Všetky dátové hovory
Presmeruje hovory na číslo s pripojením k počítaču.

]

Presmerovanie hovoru (Menu 7.3.1)

Ak som mimo dosahu
Presmeruje hlasový hovor, ak je telefón vypnutý
alebo mimo pokrytia sieťou.

Menu 7.3

Do menu nastavenia hovorov sa dostanete
stlačením
[Zvoliť] v menu Nastavenia.

Všetky faxové hovory
Presmeruje hovory na číslo s pripojením k faxu.

]

Zrušiť všetko
Zruší všetky presmerovania.

Podmenu
Položky menu Presmerovanie hovorov majú takéto
podmenu:

• Aktivovať

Všetky hovory

Aktivuje príslušnú službu.

Presmeruje všetky hlasové hovory.

Do centra hlasovej pošty

Ak mám obsadené

Presmeruje hovor do hlasovej schránky. Táto
funkcia sa nevzťahuje na voľby Všetky dátové
hovory a Všetky faxové hovory.

Presmeruje hlasový hovor, ak je linka obsadená.
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Presmeruje hlasový hovor, ak ho neprijmete.
]

Jazyky (Menu 7.2.3)
Umožňuje zmeniť jazyk, v ktorom sa zobrazuje
text na displeji. Táto zmena sa týka aj jazyka, ktorý
sa používa na písanie textu.

Ak neodpovedám

Odoslať vlastné číslo (Menu 7.3.3)

Vložte číslo, na ktoré sa hovory presmerujú.

(závisí od siete a objednaných služieb)

Na obľúbené číslo

]

Ak vyberiete túto voľbu, bude sa vaše číslo pri
službe dvoch liniek zobrazovať ako linka 1 alebo
linka 2.

V tomto podmenu môžete zobraziť posledných
päť čísel, na ktoré boli hovory presmerované.

• Zrušiť
Zruší vybraté presmerovanie.

]

Zobrazí aktuálny stav služby.

]

Otvorený telefón
Hovor môžete prijať otvorením telefónu.

]

Ľubovoľné tlačidlo

]

Iba tlačidlo Odoslať
Hovor môžete prijať len stlačením tlačidla
[Odoslať].

Vypnúť
Vaše telefónne číslo sa nezobrazí na telefóne príjemcu.

Ďalší hovor na linke (Menu 7.3.4)
(závisí od siete)
]

Hovor môžete prijať stlačením ľubovoľného
tlačidla okrem tlačidla
[Koniec].
]

Zapnúť
Môžete odoslať príjemcovi svoje telefónne číslo.
Vaše telefónne číslo sa zobrazí na telefóne
príjemcu.

• Zobraziť stav

Režim prijatia hovoru (Menu 7.3.2)

Nastaviť podľa siete

Nas tavenia

Na iné číslo

Aktivovať
Ak vyberiete Aktivovať, môžete prijať ďalší
čakajúci (prichádzajúci) hovor.

]

Zrušiť
Ak vyberiete Zrušiť, telefón nebude upozorňovať
na ďalší hovor.
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Nastavenia
]

Zobraziť stav

Nas tavenia

Zobrazí aktuálne nastavenie menu Ďalší hovor
na linke.

2. Nastavte Aktivovať/Blokovať.

Tón po minúte (Menu 7.3.5)
Ak zvolíte Zapnúť, telefón pípnutím oznámi každú
minútu odchádzajúceho hovoru, aby informoval
o dĺžke hovoru.

Automatické opakované vytáčanie
(Menu 7.3.6)
]

4. Ak vložíte nesprávny kód PIN viac ako trikrát,
telefón sa zablokuje. Na odblokovanie bude
potrebný kód PUK.

Vypnúť
Ak funkcia nie je aktivovaná, telefón nebude
opakovane vytáčať číslo, ak hovor nebol spojený.

Telefón zamknutý (Menu 7.4.2)

Bezpečnostné nastavenia

Menu 7.4

Vyžiadanie kódu PIN (Menu 7.4.1)
V tomto menu môžete nastaviť telefón tak, aby po
každom zapnutí požadoval kód PIN vašej SIM
karty. Ak je funkcia aktivovaná, bude telefón
požadovať vloženie kódu PIN.
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3. Ak chcete zmeniť nastavenie, musíte po zapnutí
telefónu vložiť kód PIN.

5. Na vloženie kódu PUK máte 10 pokusov.
Ak vložíte nesprávny kód PUK viac ako
desaťkrát, telefón sa už nedá odblokovať.
V takom prípade sa musíte obrátiť na
svojho operátora.

Zapnúť
Ak je funkcia aktivovaná, telefón bude automaticky
znova vytáčať číslo, ak hovor nebol spojený.

]

1. V menu Bezpečnostné nastavenia vyberte
položku Vyžiadanie kódu PIN a potom stlačte
[Zvoliť].

Bezpečnostný kód môžete použiť na to, aby ste
zabránili neoprávnenému používaniu telefónu.
Ak vyberiete voľbu Pri zapnutí, po každom
zapnutí telefónu bude potrebné vložiť
bezpečnostný kód. Ak nastavíte zamknutie
telefónu na Pri výmeně SIM, telefón bude žiadať
bezpečnostný kód iba po výmene SIM karty.

Táto voľba vám umožňuje nastaviť časový limit
automatického uzamknutia klávesnice.

Blokovanie hovoru (Menu 7.4.4)
Služba Blokovanie hovoru nedovoľuje uskutočniť
niektoré kategórie hovorov z telefónu alebo
niektoré kategórie hovorov na telefóne prijať.
Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov.
Po vybratí tejto voľby sa zobrazí toto podmenu:
]

Všetky odchádzajúce
Zablokuje všetky odchádzajúce hovory.

]

Medzinárodné
Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné
hovory.

]

]

]

Prichádzajúce v zahraničí
Zablokuje všetky prichádzajúce hovory
v zahraničí.

]

Zrušiť všetko
Zruší všetky služby blokovania hovorov.

]

Zmeniť heslo
Zmení heslo služby blokovania hovorov.

Podmenu:
• Aktivovať

Aktivuje vybratú službu blokovania hovorov.
• Zrušiť

Zruší nastavené blokovanie hovorov.
• Zobraziť stav

Zobrazí aktuálne nastavenie blokovania hovorov.

Medzinárodné v zahraničí

Pevná voľba (Menu 7.4.5)

Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné
hovory okrem hovorov do vlastnej domovskej
siete.

(závisí od typu SIM karty)

Všetky prichádzajúce
Zablokuje všetky prichádzajúce hovory.

Nas tavenia

Vypršal časový limit automatického
uzamknutia klávesnice (Menu 7.4.3)

Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na
vybrané telefónne čísla.
Tieto čísla sú chránené kódom PIN2.
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Nastavenia
]

Nas tavenia

]

]

Aktivovať
Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na
vybrané telefónne čísla.

Menu 7.5

Zrušiť

Sieť, ku ktorej sa telefón prihlási, môžete vybrať
buď automaticky, alebo ručne. Zvyčajne je výber
siete nastavený na voľbu Automaticky.

Zruší funkciu obmedzenia odchádzajúcich
hovorov.

Výber siete (Menu 7.5.1)

Zoznam čísel

Automaticky

Umožňuje zobraziť zoznamu povolených čísel
na Pevnú voľbu.

Ak vyberiete režim Automaticky, telefón
automaticky vyhľadá a zvolí sieť. Ak ste zvolili
režim Automaticky, tento režim zostane nastavený,
aj keď telefón vypnete a znovu zapnete.

Zmeniť kódy (Menu 7.4.6)
Skratka PIN znamená Personal Identification
Number (osobné identifikačné číslo) a bráni
neoprávnenému používaniu telefónu.
Môžete zmeniť tieto prístupové kódy: PIN1, PIN2,
Bezpečnostný kód.
1. Ak chcete zmeniť Bezpečnostný kód/PIN/
PIN2, vložte aktuálny kód a stlačte
[OK].
2. Vložte nový Bezpečnostný kód/ PIN/ PIN2
a potvrďte ho.
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Nastavenia siete

Ručne
Telefón nájde zoznam sietí, ktoré sú k dispozícii,
a zobrazí ho. Potom môžete zvoliť sieť, ktorú
chcete používať (ak má sieť dohodu o roamingu
s vaším domovským operátorom). Ak sa telefón
nemôže pripojiť k vybratej sieti, ponúkne vám
inú sieť.

Umožňuje vytvoriť zoznam preferovaných sietí
a telefón sa bude prihlasovať najprv do nich; ak
sa to nepodarí, bude skúšať ostatné siete. Zoznam
zostavujete výberom z preddefinovaného
zoznamu známych sietí, ktorý je uložený
v telefóne.

Používa sa na nastavenie pásma siete. Na výber
máte dve možnosti: GSM 900/1800 alebo
GSM1900.

Nastavenie GPRS

Pamäť telefónu (Menu 7.8.1)
]

Táto funkcia zobrazuje stav používateľskej
pamäte mikrotelefónu.

Multimediálna pamäť (Menu 7.8.2)
]

Voľba pásma (Menu 7.5.2)

Menu 7.8

Nas tavenia

Stav pamäte

Preferované

Táto funkcia zobrazuje stav multimediálnej
pamäte mikrotelefónu.

Menu 7.6

Umožňuje nastaviť službu GPRS v závislosti od
rôznych situácií.

Pôvodné nastavenia

Menu 7.7

Umožňuje obnoviť všetky pôvodné nastavenia
telefónu. Na aktiváciu tejto funkcie budete
potrebovať Bezpečnostný kód.

69

Služba
Služba

S týmto telefónom môžete pristupovať k rôznym
službám WAP (bezdrôtové aplikačné protokoly)
ako internetbanking, správy, predpovede počasia
a letové informácie. Tieto služby sú špeciálne
navrhnuté pre mobilné telefóny a ponúkajú ich
poskytovatelia služieb WAP.
Zistite si dostupnosť služieb WAP, ich
spoplatňovanie a tarify operátora a/alebo
poskytovateľa týchto služieb. Poskytovatelia služieb
vám tiež poradia, ako používať ich služby.
Po pripojení sa zobrazí domovská stránka. Jej
obsah závisí od poskytovateľa služby. Prehliadač
ukončíte tlačidlom (
). Telefón sa vráti do
predchádzajúceho menu.

Navigácia v prehliadači WAP

70

Tlačidlo

Opis
Presúvanie medzi jednotlivými
oblasťami
Návrat na predchádzajúcu
stránku
Vyberie voľbu a potvrdí akciu

Používanie menu prehliadača WAP
Počas prehliadania stránok prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia sú k dispozícii odlišné menu.

Poznámka
]

Menu prehliadača WAP sa môže líšiť
v závislosti od verzie vášho prehliadača.

Po internete môžete surfovať buď pomocou
telefónnych tlačidiel, alebo pomocou menu
v prehliadači WAP.

Internet

Používanie tlačidiel telefónu

Domov (Menu 8.1.1)

Keď surfujete po internete, funkcie telefónnych
tlačidiel sa odlišuje od režimu telefónu.

Pripojí sa k domovskej stránke. Zobrazí sa domovská
stránka, ktorá je definovaná v aktivovanom profile.
Definoval ju poskytovateľ služby, ak ste si ju
nedefinovali v aktivovanom profile.

Menu 8.1

Prejsť na URL (Menu 8.1.3)

Toto menu umožňuje uložiť URL obľúbených
internetových stránok, aby ste sa k nim mohli
jednoduchšie vrátiť. Tento telefón má niekoľko
predinštalovaných záložiek.
Tieto predinštalované záložky nemožno vymazať.

Ak vložíte konkrétne URL, pripojíte sa priamo na
stránku, ktorú chcete zobraziť. Po vložení URL
stlačte tlačidlo OK.

Vytvorenie záložky

Profily

1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo

[Možnosti].

2. Vyberte Pridať a stlačte tlačidlo OK.

Nastavenia (Menu 8.1.4)
Profil je informácia pre sieť a slúži na pripojenie
k internetu.

Poznámka

3. Po vložení požadovanej URL a názvu stlačte
tlačidlo OK.

]

 Tip: Na vkladanie symbolov použite tlačidlo

„
„

“a
“.

Služba

Záložky (Menu 8.1.2)

. Znak „.” vložíte tlačidlom

Ak SIM karta podporuje služby SAT (t. j. SIM
Application Toolkit), bude názov tohto menu
závisieť od operátora. Ak SIM karta
nepodporuje služby SAT, bude toto menu
reprezentovať menu Profily.

Po výbere požadovanej záložky sa zobrazia tieto možnosti:
]

Pripojiť: Pripojenie k vybratej záložke.

Každý profil má takéto podmenu:

]

Pridať: Vytvorenie novej záložky.

]

Aktivovať: Aktivuje vybratý profil.

]

Upraviť: Úprava URL a/alebo mena vybratej záložky.

]

]

Zmazať: Vymazanie vybratej záložky.

Nastavenia: Úprava a zmena nastavení WAP
konkrétneho profilu.

]

Zmazať všetko: Vymazanie všetkých záložiek.
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Služba
Služba

Rýchlosť pripojenia: Rýchlosť dátového
pripojenia 9600 alebo 14400.

– Domovská stránka: Nastavenie adresy URL,
ktorú chcete používať ako domovskú stránku. Na
začiatok URL nemusíte písať http://, pretože
prehliadač WAP túto časť adresy pridá
automaticky.

- Nastavenia GPRS: Tieto nastavenia sú
dostupné iba v prípade, ak je ako nosič dát
zvolené GPRS.

- Nosic dat: Nastavenie služby nosiča dát.

APN: Vložte APN služby GPRS.

1 Dáta
2 GPRS

ID užívateľa: Totožnosť užívateľa požadovaná
serverom APN.

- Nastavenia dát: Zobrazí sa iba vtedy, ak zvolíte
ako Nosič dát voľbu Dáta.

Heslo: Heslo vyžadované serverom APN.
- Nastavenia proxy

Vytáčané číslo: Vložte telefónne číslo, pomocou
ktorého sa chcete pripojiť k bráne WAP.

Server proxy: Zapnúť/Vypnúť.
IP adresa: Vložte IP adresu proxy servera,
ku ktorému sa chcete pripojiť.

ID užívateľa: Identifikácia užívateľa na
vytáčané pripojenie (NIE pre bránu WAP).

Číslo portu: Určte port servera proxy.

Heslo: Heslo potrebné na telefónny
server (a nie pre bránu WAP), ktoré slúži na
identifikáciu.

- Nastavenia DNS
Primárny server: Vložte IP adresu primárneho
servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Typ hovoru: Vyberte typ dátového hovoru:
Analógový alebo Digitálny (ISDN).
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Čakacia doba: Určte čakaciu dobu. Po
uplynutí tejto doby sa stane navigačná služba
WAP nedostupná a nebude možné vložiť ani
preniesť žiadne dáta.

Sekundárny server: Vložte IP adresu
sekundárneho servera DNS, ku ktorému sa
chcete pripojiť.
]

Premenovať: Umožňuje premenovať profil.

Pridať: Umožňuje pridať nový profil.

]

Zmazať: Vymaže vybratý profil zo zoznamu.

Služby SIM

Menu 8.2

(závisí od SIM karty)

Vymazanie obsahu vyrovnávacej pamäte.

Váš operátor vám prostredníctvom SIM karty
môže ponúknuť špeciálne aplikácie, ako napríklad
homebanking, obchodovanie na akciových trhoch
a podobne. Ak máte zaregistrovanú niektorú
z takýchto služieb, ich názvy sa zobrazia na konci
hlavného menu. Telefón je pripravený aj na
prípadné budúce funkcie v menu Služby SIM
a bude podporovať doplnenie ďalších
služieb operátora.

Vyprázdniť cookie

Bližšie informácie získate od operátora.

Cache
Nastavte, či sa má spojenie realizovať cez
vyrovnávaciu pamäť (cache).
Cookie
Umožňuje zistiť, či sa používajú súbory cookie.
Vyprázdniť cache

Služba

]

Vymaže všetky súbory cookie.
Zabezpečenie
Zobrazenie zoznamu dostupných certifikátov.
]

Inštitúcia: Zobrazenie zoznamu úradných
certifikátov, ktoré sú uložené v telefóne.

]

Osobné: Zobrazenie zoznamu osobných
certifikátov, ktoré sú uložené v telefóne.
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Stiahnuté
Stiahnuté

Hry a aplikácie

Menu 9.1

Hry a aplikácie (Menu 9.1.1)
V tomto menu môžete spravovať aplikácie Java,
ktoré sú nainštalované v telefóne. Stiahnuté
aplikácie môžete spustiť alebo zmazať alebo
nastaviť voľbu pripojenia. Stiahnuté aplikácie sú
uložené v zložkách. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Zvoliť] a otvorí sa vybratá zložka alebo sa
spustí vybratý midlet. Po stlačení ľavého
kontextového tlačidla
[Možnosti] je dostupné
toto menu:

Poznámka
]
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Po stiahnutí ľubovoľnej hry Java stlačte tlačidlo
OK (
) a hra sa uloží do koreňovej zložky .

]

Spustiť: Spustenie vybratej aplikácie.

]

Informácie: Zobrazí informácie o aplikácii.

]

Povolenia: Niektoré aplikácie Java môžu
vyžadovať dátové spojenie. Vyberte túto položku
na nastavenie spojenia.

- Vždy: Spojenie sa vytvorí ihneď bez
oznámenia.
- Výzva: Telefón bude pred nadviazaním
spojenia požadovať jeho potvrdenie.
- Nikdy: Nie je povolené žiadne spojenie.

Poznámka
]

Predinštalovanú zložku alebo hru v zložke nie
je možné vymazať ani premenovať.

JavaTM je technológia vyvinutá spoločnosťou Sun
Microsystems. Podobne ako môžete
v internetovom prehliadači sťahovať Java Applet,
môžete pomocou telefónu používajúceho WAP
sťahovať Java MIDlet. V závislosti od operátora je
možné stiahnuť a spustiť v telefóne všetky
programy založené na Java, ako napríklad Java hry.
Keď stiahnete program Java, môžete si ho prezrieť
v menu Hry a aplikácie, v ktorom sa dá program
vybrať, spustiť alebo vymazať. Súbory programov
Java sú v telefóne uložené vo formáte JAD
alebo JAR.

]

]

Súbor JAR je komprimovaný program Java
a súbor JAD je opisný súbor, ktorý obsahuje
všetky detailné informácie. Ešte pred
stiahnutím programu zo siete si môžete
prezrieť všetky detailné informácie
prostredníctvom súboru JAD.

Aj keď sú aplikácie Java založené na
štandardnom jazyku (J2ME), nie sú vždy
kompatibilné so všetkými telefónmi, pretože
môžu používať špecifické knižnice.
Ak si stiahnete aplikáciu Java, ktorá nie je
špeciálne napísaná pre tento model telefónu,
môže sa stať, že sa telefón vypne alebo
zablokuje. Chceli by sme zdôrazniť, že tieto
problémy sú spôsobené nekompatibilnými
aplikáciami, nie poruchou telefónu.

Upozornenie
]

V telefóne je možné spustiť len programy
založené na technológii J2ME (Java 2
Micro Edition).
Programy založené na technológii J2SE
(Java 2 Standard Edition) sa dajú spustiť len
v počítači.

Profily (Menu 9.1.2)
Toto menu obsahuje rovnaké nastavenia menu
Internet. Aby ste mohli stiahnuť novú aplikáciu,
je potrebné pripojenie WAP.

Obrázky

Stiahnuté

Poznámka

Menu 9.2

Po stlačení ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] sa zobrazia tieto voľby:
]

Nastaviť ako tapetu: Aktuálny obrázok nastavíte
ako pozadie displeja.

]

Vytvoriť multimediálnu správu: Stiahnutý
obrázok odošlete prostredníctvom MMS.

]

Odoslať cez Bluetooth: Obrázok odošlete
prostredníctvom Bluetooth.

Zvuky

Menu 9.3

Po stlačení ľavého kontextového tlačidla
[Možnosti] sa zobrazia tieto voľby:
]

Nastaviť ako vyzváňací tón: Touto voľbou
nastavíte aktuálny zvuk ako vyzváňaciu melódiu.

]

Napísať správu: Melódiu môžete odoslať
prostredníctvom SMS a MMS.
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Stiahnuté
]

Stiahnuté

Odoslať cez Bluetooth: Melódiu môžete odoslať
prostredníctvom Bluetooth.

Ukladanie súborov

Menu 9.4

Táto zložka sa podobá skladu súborov. Obsahuje
všetky súbory prenesené pomocou funkcie UMS
alebo Bluetooth, ako obrázky, zvuky a všeobecné
súbory, ktoré telefón nepodporuje.
Po stlačení kontextového tlačidla [Možnosti] môžete
súbor zobraziť alebo prehrať (ak telefón podporuje jeho
formát), zmazať ho alebo ho odoslať cez Bluetooth.
Pripojenie USB
Telefón S5200 môžete pripojiť k počítaču pomocou
USB kábla, a tak prenášať súbory a rozličné dáta a
používať vstavaný modem. V nasledujúcej časti môžete
nájsť všetky podrobnosti vzťahujúce sa k tejto funkcii.
Mediálna pamäť USB (USB Media Storage – UMS)
Funkcia UMS (USB Media Storage) vám umožňuje
narábať s multimediálnymi súbormi uloženými
v internej pamäti telefónu (64 MB) a používať
telefón rovnako ako bežnú pamäťovú kľúčenku
USB. Táto funkcia nevyžaduje inštaláciu ďalšieho
softvéru. Môžete si prezrieť obrázky formátu JPG
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(max. 460 kB), GIF (max. 100 kB) a prehrať zvuk,
ktorý môžete pripojiť aj k MMS.

Poznámka
]

Počas používania funkcie UMS nebudete
môcť prijímať žiadne hovory ani správy.

1. Keď je na displeji zobrazená obrazovka
pohotovostného režimu, prepojte telefón
a počítač USB káblom. Počítač po niekoľkých
sekundách identifikuje periférne zariadenie.
2. Na hlavnom displeji telefónu sa zobrazí „USB“.
3. V počítači sa telefón identifikuje v zložke Môj
počítač ako „Vymeniteľný disk (Removable disc)“.
Počítač mu tiež priradí písmeno systémového disku,
ako napríklad „E:\“. Potom môžete nahrávať do
telefónu a sťahovať z telefónu súbory a zaobchádzať
s nimi rovnako ako s bežnou zložkou Windows.
4. Dvakrát kliknite na „Vymeniteľný disk“ a otvorte
zložku „Moje médiá“. Objavia sa štyri nové zložky:
- Hudba: V tejto zložke môžete kopírovať
hudobné súbory. Telefón podporuje tieto
formáty: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4
(audio) a WAV. Súbory v tejto zložke môžete
prehrať pomocou MP3 prehrávača v telefóne.

Poznámka
]

Aj keď môžete z počítača prenášať nové
obrázky, telefón ich nezaradí do menu Moje
fotografie. Preto vám odporúčame, aby ste
do tejto zložky nič nekopírovali. Ak chcete do
telefónu pridať nové tapety, použite na to
špeciálny program, ktorý nájdete na disku
CD-ROM.

- Pamäť: Táto zložka sa podobá skladu súborov.
Môžete do nej uložiť ľubovoľný typ súboru,
obrázky, audio, dokonca aj súbory, ktoré
telefón nepodporuje (napr. súbory aplikácií
Word a Excel). Tieto súbory môžete prenášať
a stiahnuť ich neskôr do iného počítača.
V telefóne sú súbory, ktoré sú uložené v tejto
zložke, uvedené v zozname (Menu – Stiahnuté
– Ukladanie súborov).

- Videá: Z tejto zložky môžete stiahnuť do počítača
videá nahrané digitálnym fotoaparátom telefónu
a nahrať do tejto zložky nové videá. Táto zložka
podporuje formát súborov 3GP. V telefóne si
môžete zobraziť súbory uložené v tejto zložke cez
(Menu – Multimédiá – Moje video).

Stiahnuté

- Fotografie: Táto zložka je určená na fotografie
nasnímané digitálnym fotoaparátom telefónu.
Obrázky môžete z telefónu presunúť do
počítača pomocou príkazov Kopírovať a Vložiť.

Poznámka
]

Súbory môžu mať ľubovoľnú veľkosť.
Jediným obmedzením je maximálna kapacita
pamäte.

]

V štyroch štandardných zložkách môžete
vytvoriť maximálne 10 vložených zložiek.

]

Nemeňte predvolený názov zložky, nemusela
by potom fungovať správne.

5. Keď sa prenos súborov dokončí, odpojte
periférne zariadenie USB v prostredí Windows
a odpojte telefón od kábla.

Varovanie!
]

Nikdy neodpájajte telefón počas
prebiehajúceho prenosu súborov. Mohli by
ste tak poškodiť pamäť. Periférne zariadenie
odpájajte od kábla až potom, ako ho odpojíte
pomocou volieb Windows.
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Stiahnuté
Počítačové programy a Internet
Stiahnuté

Telefón môžete pripojiť k svojmu počítaču
a upravovať v ňom kontakty telefónneho zoznamu,
nahrať nový obsah, ako napríklad tapety
a vyzváňacie tóny, alebo použiť vstavaný modem.
1. Nainštalujte programy z disku CD-ROM.
2. Prejdite v telefóne do menu Nástroje – Modem
a potvrďte aktiváciu.
3. Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla
a spustite požadovaný program.

Poznámka
]

Po pripojení USB, niekoľko minút po zapnutí
telefónu a v nečinnosti.

4. Po použití modemu odporúčame, aby ste ho
v menu Nástroje – Modem deaktivovali.
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Príslušenstvo

Štandardná batéria

Dátový kábel/
dátové CD

Príslušens tvo

K tomuto mobilnému telefónu existuje veľké množstvo príslušenstva. Môžete si vybrať podľa svojich
požiadaviek na komunikáciu.

Telefón môžete pripojiť
k počítaču a presúvať medzi
nimi dáta.

Slúchadlá
Po pripojení k telefónu vám
uvoľnia ruky. Súprava
obsahuje slúchadlá a mikrofón.

Cestovná nabíjačka
Táto nabíjačka umožňuje
nabiť batériu, keď ste mimo
domova alebo práce.

Poznámka
]

Vždy používajte výlučne príslušenstvo, ktoré
dodáva spoločnosť LG.

]

Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť
zneplatnenie záruky.

]

Príslušenstvo sa môže v rôznych regiónoch
odlišovať. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa
na našu oblastnú servisnú spoločnosť alebo
na nášho predajcu.
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Technické údaje
Technické údaje

Všeobecné
Názov produktu: S5200
Systém

: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Teplotný rozsah
Max.: +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)
Min.: -10 °C
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ENGLISH

S 520 0

USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your
phone depending on the software of the phone or
your service provider.

Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact
your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
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Introduction
I n t ro d u c t i o n

Congratulations on your purchase of the advanced
and compact S5200 mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile communication
technology.
This user’s guide contains important information on
the use and operation of this phone. Please read all
the information carefully for optimal performance
and to prevent any damage to or misuse of the
phone. Any changes or modifications not expressly
approved in this user’s guide could void your
warranty for this equipment.
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Guidelines for safe and efficient use
]

The SAR limit recommended by the international
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.

Exposure to radio frequency
energy

]

The highest SAR value for this model phone tested
by DASY4 for use at the ear is 0.117 W/kg (10g).

Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information
This mobile phone model S5200 has been designed
to comply with applicable safety requirement for
exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
]

]

The radio wave exposure guidelines employ a unit
of measurement known as the Specific Absorption
Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardized methods with the phone transmitting
at its highest certified power level in all used
frequency bands.
While there may be differences between the SAR
levels of various LG phone models, they are all
designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.

Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and
accessories approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may invalidate any
approval or warranty applying to the phone, and may be
dangerous.
]

Do not disassemble this unit. Take it to a qualified
service technician when repair work is required.

]

Keep away from electrical appliances such as a TV,
radio or personal computer.

]

The unit should be kept away from heat sources
such as radiators or cookers.

]

Do not drop.

]

Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.

G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e

Please read these simple guidelines. Not following
these guidelines may be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this manual.
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Guidelines for safe and efficient use
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e
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]

The coating of the phone may be damaged if
covered with wrap or vinyl wrapper.

]

Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or
alcohol.)

]

Do not subject this unit to excessive smoke or
dust.

]

Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information on
the magnetic strips.

]

Do not tap the screen with a sharp object as it
may damage the phone.

]

Do not expose the phone to liquid or moisture.

]

Use the accessories like an earphone cautiously.

Electronics devices
All mobile phones may get interference, which could
affect performance.
]

Do not use your mobile phone near medical
equipment without requesting permission. Avoid
placing the phone over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)

]

Some hearing aids might be disturbed by mobile
phones.

]

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile
phones in the areas when you drive.
]

Do not use a hand-held phone while driving.

]

Give full attention to driving.

]

Use a hands-free kit, if available.

]

Pull off the road and park before making or
answering a call if driving conditions so require.

]

When your vehicle is equipped with an air bag, do
not obstruct with installed or portable wireless
equipment. It can cause serious injury due to
improper performance.

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
]

Turn off your mobile phone before boarding any
aircraft.

]

Do not use it on the ground without crew
permission.

Blasting area

Children

Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any regulations or
rules.

Keep the phone in a safe place out of small children’s
reach. It includes small parts which if detached may
cause a choking hazard.

Potentially explosive
atmospheres

Emergency calls

]

Do not use the phone at a refueling point. Don’t
use near fuel or chemicals.

]

Do not transport or store flammable gas, liquid, or
explosives in the compartment of your vehicle,
which contains your mobile phone and accessories.

G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e

]

RF energy may affect some electronic systems in
your motor vehicle such as car stereo or safety
equipment.

Emergency calls may not be available under all
cellular networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls.
Check with your local service provider.
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Guidelines for safe and efficient use
G u i d e l i n es f o r s a f e a n d e f f i c i e n t u s e
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Battery information and care
]

You do not need to completely discharge the
battery before recharging. Unlike other battery
systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.

]

Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.

]

Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

]

Keep the metal contacts of the battery pack clean.

]

Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times until it needs
replacing.

]

Recharge the battery if it has not been used for a
long time to maximize usability.

]

Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as the
bathroom.

]

Do not leave the battery in hot or cold places, this
may deteriorate the battery performance.

S5200 features
Parts of the phone

1. Headset jack

! Headset jack

Connect a headset here.

2. Up/down side keys

# Front screen

]

Controls the volume of keypad tone in standby
mode with the phone open/closed.

]

Controls the earpiece volume during a phone
call.

S 520 0 f e at u res

]

Front view

3. Front screen

@ Up/down

side keys
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S5200 features
S 520 0 f e at u res

Right side view

Rear view
Camera lens
] Dirt on the camera lens

could affect the image quality.
Flash
Microphone (Video)

Camera/MP3 key
] Open the slide to reveal the
camera lens. Press and hold down
this key to activate the camera
mode. Also use this key to take a
shot. Use the front screen as a
viewfinder.

Battery latch
] Press this button to
remove the battery cover.
Holes for a
carrying strap

Battery pack

SIM card
socket

SIM card terminals

Charger connector/
Cable connector
Battery terminals
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S 520 0 f e at u res

Open view
Earpiece !

^ Main screen

Menu

Left soft key @
Send key #

Contacts

& Navigation keys
* Right soft key
( Confirm key
) End/Power key

Clear key
Alphanumeric keys $
Special function keys
Microphone %

Note
]

To prevent the difficulty in hearing of the other side, slide open while using phone.
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S5200 features
1. Earpiece
S 520 0 f e at u res

2, 8. Left soft key/Right soft key: Performs the
function indicated by the text on the screen
immediately above it.
3. Send key: Dials a phone number and answers
incoming calls. You can also quickly access the
latest incoming, outgoing and missed calls by
pressing the key in standby mode.
4. Alphanumeric keys: Enter numbers, letters and
some special characters.
5. Microphone: Can be muted during a call for
privacy.
6. Main screen: Displays phone status icons, menu
items, Web information, pictures and more in full
colour.
7. Navigation keys: Use to scroll through menus and
move the cursor.
9. Confirm key: Selects menu options and confirms
actions.
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10. End/Power key: Used to end a call or reject a
call and also to go back to standby mode. Hold
this key down to turn the phone on/off.
11. Clear key: Deletes a character with each press.
Hold the key down to clear all input. Use this key
to go back to a previous screen.
12. Special function keys
]

: A lon A long press of this key enters the
international call character “+”.

]

: While While keying in a phone number,
a long press of this key enters a pause.

Icon

Description

The table below describes various display indicators
or icons that appear on the phone’s display screen.

Indicates that GPRS service is
available.

On-Screen Icons

Indicates the alarm has been set
and is on.

Icon

Description
Indicates the strength of the
network signal. *
Indicates a call is in progress.
Indicates that you are roaming on
another network.

Note
]

*The quality of the conversation may change
depending on network coverage. When the signal
strength is below 2 bars, you may experience
muting, call drop and bad audio. Please take the
network bars as indicator for your calls. When
there are no bars, that means that there is no
network coverage: in this case, you won’t be able
to access the network for any service (call,
messages and so on).

S 520 0 f e at u res

Display Information

Indicates the status of the battery
charge.
Indicates the receipt of a
message.
Indicates the receipt of a voice
message.
Indicates that the vibration ringer
has been set.
Indicates the Loud profile is
activated.
Indicates the Silent profile is
activated.
Indicates the Headset profile is
activated.
Indicates the General profile is
activated.
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S5200 features
Icon

Description

S 520 0 f e at u res

Indicates that you can use the
push message service.
Indicates that the phone is
accessing the WAP.
Indicates that you are using GPRS.
Agenda event set
Call divert service active
Bluetooth enabled

Note
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]

When the status of the battery indicates low,
you may not use Camera or Multimedia
function.

]

While using Multimedia function, the status of
the battery is changeable.

Getting started

Make sure the power is off before you remove the
battery.
1. Remove the battery.
Press the button to release the battery, then slide
the battery down till it stops. Now lift the battery
from its compartment.

2. Install the SIM card.
Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM
card into the SIM card holder. Make sure that the
SIM card is inserted properly and that the gold
contact area on the card is facing downwards. To
remove the SIM card, press down lightly and pull it
in the reverse direction.

To insert the SIM card

G ett i n g s ta r te d

Installing the SIM card and
battery

To remove the SIM card

Caution!
]

Note
]

Removing the battery from the phone when the
power is on may cause the phone to
malfunction.

The metal contact of the SIM card can be easily
damaged by scratches. Pay special attention to
the SIM card while handling.
Follow the instructions supplied with the SIM
card.
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Getting started
3. Install the battery.
G ett i n g s ta r te d

1. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the
socket on the bottom of the phone until it clicks
into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to
the mains socket. Only use the charger included in
the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after
charging is complete.

Charging the Battery
To connect the mains adapter to the phone, you
must have installed the battery.
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Caution!
]

Do not force the connector as this may damage
the phone and/or the charger.

]

If you use the battery pack charger out of your
own country, use an attachment plug adapter
for the proper configuration.

]

Do not remove your battery or the SIM card
while charging.

]

Unplug the power cord and charger during
lightning storms to avoid electric shock or fire.

]

Make sure that no sharp-edged items such as
animal teeth or nails come into contact with the
battery. There is a risk of this causing a fire.

]

Do not place or answer calls while charging the
phone as it may short-circuit the phone and/or
cause electric shock or fire.

Disconnecting the adapter
Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.
1. When charging is finished, the moving bars of the
battery icon stop and ‘Full’ is displayed on the
screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet.
Disconnect the adapter from the phone by
pressing the grey tabs on both sides of the
connector and pull the connector out.

G ett i n g s ta r te d

Warning!

Note
]

Ensure the battery is fully charged before using
the phone for the first time.

]

Do not remove the battery or SIM card while
charging.

]

In the case the battery is not properly charged,
please turn the phone off and on using the
power key. Then detach and reattach the
battery, and recharge the phone.
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Getting started
G ett i n g s ta r te d

Turning your phone on and off
Turning your phone ON
1. Install a battery to the handset and connect the
phone to an external power source such as the
travel adapter, cigarette lighter adapter or handsfree car kit. Or install a charged battery pack to
the handset.
2. Press and hold
for a few seconds until the
LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request
setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF
1. Press and hold
for a few seconds until the
LCD screen is turned off.

Access codes
You can use the access codes described in this
section to avoid unauthorised use of your phone.
The access codes (except PUK and PUK2 codes) can
be changed by using the Change codes feature
[Menu 7-4-6].

PIN code (4 to 8 digits)
The PIN (Personal Identification Number) code
protects your SIM card against unauthorised use.
The PIN code is usually supplied with the SIM card.
When the PIN code request is set to Enable, your
phone will request the PIN code every time the
phone is switched on. When the PIN code request is
set to Disable, your phone connects to the network
directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is
required to access functions such as Advice of Call
Charge and Fixed dial number. These functions are
only available if supported by your SIM card. Check
with your network operator for further information.
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Barring password

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to
unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be
supplied with the SIM card. If not, contact your
network operator for the code. If you lose the code,
also contact your network operator.

The barring password is required when you use the
Call barring function. You can obtain the password
from your network operator when you subscribe to
this function.

G ett i n g s ta r te d

PUK code (4 to 8 digits)

PUK2 code (4 to 8 digits)
The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is
required to change a blocked PIN2 code. If you lose
the code, please contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)
The security code protects the unauthorised use of
your phone. The default security code is set to
‘0000’ and the security code is required to delete all
phone entries and to activate the Reset settings
menu. Also, the security code is required to enable or
disable the phone lock function to prevent
unauthorised use of the phone. The security code
default setting can be modified from the Security
settings menu.
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General Functions
G e n e ra l Fu n c t i o n s

Making and answering calls

Making an international call

Making a call

1. Press and hold the
key for the international
prefix. The ‘+’ character automatically selects the
international access code.

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
]

Press and hold the clear key (
the entire number.

3. Press the send key (

) to erase

) to call the number.

4. To end the call, press the end key (
right soft key.

) or the

Making a call from the call history list
1. In standby mode, press the send key (
the latest incoming, outgoing and
missed phone numbers will be displayed.

), and

2. Select the desired number by using the up/down
navigation keys.
3. Press
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to call the number.

2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
3. Press

to call the number.

Ending a call
When you have finished your call, press the end
(
) key.

Making a call from the phonebook
You can save the names and phone numbers dialled
regularly in Contacts. You can save them to the SIM
card and/or phone memory. You can dial a number
by simply looking up the desired name in the
phonebook and pressing the (
) key.

If you want to adjust the earpiece volume during a
call, use the side keys ( ) . Press the up side key to
increase and down side key to decrease the volume.

Note
]

In standby mode with the phone open/closed,
pressing the side keys adjusts the key tone
volume.

Answering a Call
When you receive a call, the phone rings and the
flashing phone icon appears on the screen. If the
caller can be identified, the caller’s phone number
(or name/photo if saved in the phonebook) is
displayed.
1. To answer an incoming call, open the phone.
(When Slide open has been set as the answer
mode. [Menu 7-3-2].)

Note
]

If Press any key has been set as the answer
mode any key press will answer a call except for
the
or the right soft key.

]

You can answer a call while using the address
book or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the
key.

Using the Speakerphone
You can use the integrated Speakerphone during a
call by pressing the
key. The loudspeaker is
automatically deactivated when you end the call.

G e n e ra l Fu n c t i o n s

Adjusting the Volume

Warning!
]

Due to higher volume levels, don't place the
phone near your ear while the speakerphone is
enabled.

Manner mode (Quick)
You can activate the manner mode by pressing and
holding down the
key after opening the phone.

Signal strength
You can check the strength of your signal by the
signal indicator (
) on the LCD screen of your
phone. Signal strength can vary, particularly inside
buildings. Moving near to a window may improve
reception.
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Entering text

123 mode (Number mode)

You can enter alphanumeric characters by using the
phone’s keypad. For example, storing names in the
phonebook, writing a message, creating a personal
greeting.

Type numbers using one keystroke per number. To
change to 123 mode in a text entry field, press the
key until 123 mode is displayed.

The following text input methods are available in the
phone.

Changing the text input mode

T9 mode
This mode lets you enter words with only one
keystroke per letter. Each key on the keypad has more
than one letter. The T9 mode automatically compares
your keystrokes with an internal dictionary to
determine the correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode. This is
sometimes known as predictive text.

ABC mode
This mode lets you enter letters by pressing the key
labelled with the required letter once, twice, three or
four times until the letter is displayed.
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1. When you are in a field that
allows characters to be
entered, you will notice the
text input mode indicator in
the top right corner of the
LCD screen.
2. Change the text input mode
by pressing
. You can
check the current text input
mode in the top right corner
of the LCD screen.

text input mode

Options

Insert

Using the T9 mode
The T9 predictive text input mode lets you enter
words easily with a minimum number of key presses.
As you press each key, the phone begins to display
the characters that it thinks you are typing based on
the built-in dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input
mode, start entering a word by pressing keys
to
. Press one key per letter.
]

The word changes as letters are typed. Ignore
what’s on the screen until the word is typed
completely.

]

If the word is still incorrect after typing
completely, press the down navigation key once
or more to cycle through the other word
options.
Example: Press
Good.

You can select the language of the T9 mode.
Press the left soft key [Option], then select T9
languages. Select the desired language of T9
mode. You can also turn off the T9 mode by
selecting T9 off. The default setting on the
phone is T9 enabled mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting
any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the
key. To delete letters, press
. Press and
hold down
to erase entire words.

Note
]

To exit from the text input mode without saving
your input, press . The phone goes back to
standby mode.

to type

Press
[down
navigation key] to type Home.
]

]

G e n e ra l Fu n c t i o n s

You can also add new words in the dictionary. As new
words are added, the word changes to reflect the
most likely candidate from the dictionary. You can
turn the T9 mode on or off, and change the T9
language by holding down the (
) key.

If the desired word is missing from the word
choice list, add it using the ABC mode.

Using the ABC mode
Use the

to

keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
]

Once for the first letter.

]

Twice for the second letter.

]

And so on.
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2. To insert a space, press the
key once. To
delete letters, press the
key. Press and hold
down the
key to clear the whole display.

Note
]

Refer to the table below for more information
on the characters available using the
alphanumeric keys.

Key
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Characters in the order display
Upper Case
Lower Case
. , / ? ! - : ' '' 1

. , / ? ! - : ' '' 1

AB C 2

abc2

DEF3

def3

GHI4

ghi4

JKL5

jkl5

MNO6

mno6

PQRS7

pqrs7

TUV8

tuv8

WXYZ9

wxyz9

Space 0

Space 0

Using the 123 (Number) mode
The 123 mode enables you to enter numbers in a
text message (a telephone number, for example).
Press the keys corresponding to the required digits
before manually switching back to the appropriate text
entry mode. You can quickly switch from letters to
numbers by pressing and holding down the (
) key.

Contacts
You can store phone numbers and their
corresponding names in the memory of your SIM
card.
In addition, you can store up to 1000 numbers and
names in the phone memory.
The SIM card and phone are both used in the same
way in the Contacts menu.

In-call menu
Your phone provides a number of control functions
that you can use during a call. To access these
functions during a call, press the left soft key
[Options].

The menu displayed on the handset screen during a
call is different to the default main menu displayed
when in standby mode, and the options are
described below.

Making a second call
You can get a number you wish to dial from the
phonebook to make a second call. Press the right
soft key then select Search. To save the dialled
number into the phonebook during a call, press the
right soft key then select Add new.

Switching between two calls
To switch between two calls, press the left soft key
then select Swap.

Answering an incoming call
To answer an incoming call when the handset is
ringing, simply press the
key. The handset is
also able to warn you of an incoming call while you
are already on a call. A tone sounds in the earpiece,
and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as Call waiting, is only available
if your network supports it. For details of how to
activate and deactivate it see Call waiting
[Menu 7-3-4].
If Call waiting is activated, you can put the first call
on hold and answer the second, by pressing
or
by selecting the left soft key, then Hold & Answer.
You can end the current call and answer the waiting
call by selecting the left soft key and then End &
Answer.

G e n e ra l Fu n c t i o n s

During a call

Rejecting an incoming call
You can reject an incoming call without answering by
simply pressing the
key.
During a call, you can reject an incoming call by
pressing the left soft key [Menu] key and selecting
the Conference/Reject or by pressing the
.

Muting the microphone
You can mute the microphone during a call by
pressing the [Menu] key then selecting Mute on. The
handset can be unmuted by selecting Mute off.
When the handset is muted, the caller cannot hear
you, but you can still hear them.
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Switching DTMF tones on during a call

Making a second call

To turn DTMF tones on during a call, press the left
soft key, and then select DTMF on. DTMF tones can
be turned off the same way. DTMF tones allow your
phone to make use of an automated switchboard.

You can make a second call while currently on a call.
Enter the second number and press the
key.
When the second call is connected, the first call is
automatically placed on hold. You can swap between
calls by pressing the left soft key then selecting
Swap.

Multiparty or conference calls
The multiparty or conference service provides you
with the ability to have a simultaneous conversation
with more than one caller, if your network operator
supports this feature. A multiparty call can only be
set up when you have one active call and one call on
hold, both calls having been answered. Once a
multiparty call is set up, calls can be added,
disconnected or separated (that is, removed from the
multiparty call but still connected to you) by the
person who set up the multiparty call. These options
are all available from the In-Call menu. The maximum
callers in a multiparty call are five. Once started, you
are in control of the multiparty call, and only you can
add callers to the multiparty call.
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Setting up a conference call
Place one call on hold and while the active call is on,
press the left soft key and then select the
Conference/Join all.

Putting a conference call on hold
Press the left soft key, then select the
Conference/Hold all.

Activate the conference call on hold
Press the left soft key, then select the
Conference/Join all.

To add a call to an existing conference call, press the
left soft key, then select the Conference/Join all.

Displaying callers in a conference call
To scroll through the numbers of the callers who
make up a conference call on the handset screen, use
the up/down navigation keys.

After pressing the left soft key, selecting
Conference/End all will end all the active and onhold calls.

G e n e ra l Fu n c t i o n s

Adding calls to the conference call

Taking a private call during a
conference call
To have a private call with one caller from a
conference call, display the number of the caller you
wish to talk to on the screen, then press the left soft
key. Select the Conference/Private to put all the
other callers on hold.

Ending a conference call
The currently displayed caller from a conference call
can be disconnected by pressing the
key. To end
a conference call, press the left soft key, then select
the Conference/End multiparty.

29

Menu Tree
M e nu Tre e

1. Profiles

3.1 Alarm clock

1.2 Silent

3.2 Bluetooth

1.3 General

3.2.1 Paired devices

1.4 Loud

3.2.2 Handsfree devices

1.5 Headset

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialled calls
2.4 Delete recent calls
2.5 Call charges
2.5.1 Call duration
2.5.2 Call costs
2.5.3 Settings

2.6 GPRS information
2.6.1 Call duration
2.6.2 Data volumes
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3. Tools

1.1 Vibrate only

3.2.3 Settings

3.3 Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 Modem

4. Organiser
4.1 Contacts
4.1.1 Search
4.1.2 Add new
4.1.3 Caller groups
4.1.4 Speed dial
4.1.5 Settings
4.1.6 Copy all
4.1.7 Delete all
4.1.8 Information
4.2 Calendar
4.2.1 Add new
4.2.2 View daily
schedules
4.2.3 Delete past
4.2.4 Delete all
4.2.5 Go to date
4.2.6 Set alarm tone
4.3 Memo

5.1 New message
5.1.1 Write text message
5.1.2 Write multimedia
message

5.2 Inbox
5.3 Outbox
5.4 Drafts
5.5 Listen to voice mail
5.6 Info message
5.6.1 Read
5.6.2 Topics
5.7 Templates
5.7.1 Text templates
5.7.2 Multimedia
templates
5.7.3 My business card
5.8 Settings

6. Multimedia
6.1 Camera
6.2 Video camera
6.3 My photos
6.4 My videos
6.5 MP3
6.5.1 MP3 player
6.5.2 Playlist
6.5.3 Settings
6.6 Voice recorder
6.6.1 Record
6.6.2 View list
6.7 Settings
6.7.1 Camera
6.7.2 Video camera

7. Settings
7.1 Date & Time
7.1.1 Date
7.1.2 Time
7.2 Phone settings
7.2.1 Display settings
7.2.2 Theme settings
7.2.3 Language
7.3 Call settings
7.3.1 Call divert
7.3.2 Answer mode
7.3.3 Send my number
7.3.4 Call waiting
7.3.5 Minute minder
7.3.6 Auto redial

M e nu Tre e

5. Messages

5.8.1 Text message
5.8.2 Multimedia
message
5.8.3 Voice mailbox number
5.8.4 Info message

5.8.5 Push messages
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8. Service
7.4 Security settings
7.4.1 PIN code request
7.4.2 Handset lock
7.4.3 Auto key lock
timeout
7.4.4 Call barring
7.4.5 Fixed dial number
7.4.6 Change codes
7.5 Network settings
7.5.1 Network selection
7.5.2 Band selection
7.6 GPRS setting
7.7 Reset settings
7.8 Memory status
7.8.1 Internal memory
7.8.2 Multimedia
memory
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8.1 Internet
8.1.1 Home
8.1.2 Bookmarks
8.1.3 Go to URL
8.1.4 Settings
8.2 SIM service

9. Downloads
9.1 Games & Apps
9.1.1 Games & Apps
9.1.2 Profiles
9.2 Images
9.3 Sounds
9.4 File storage

Selecting Functions and Options

Menu

Contacts

The role of the soft keys vary according to the
current context or the label on the bottom line of the
screen just above each key indicates its current role.

Press the left soft key
to access the available
menu.

Press the right soft
key to access the
available Contacts.

S e l e c t i n g Fu n c t i o n s a n d O pt i o n s

Your phone offers a set of functions that allow you to
customise the phone. These functions are arranged in
the menus and sub-menus, accessed via the two soft
keys marked [
] and [
]. Each menu and
sub-menu lets you view and alter the settings of a
particular function.
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Profiles
P ro f i l es

In Profiles, you can adjust and customise the phone
tones for different events, environments, or caller
groups. There are five preset profiles: Vibrate only,
Silent, General, Loud and Headset. Each profile can
be personalised. Press the left soft key [Menu] and
select Profiles using up/down navigation keys.

Activate

]

Call alert type: Set the alert type for incoming
calls.

]

Ring tone: Select the desired ring tone from the
list.

]

Ring volume: Set the volume of the ringing tone.

Note
]

Menu 1.x.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to
activate and press the left soft key
[OK] or
OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise

Menu 1.x.2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After
pressing the left soft key
or the OK key, select
Personalise. The profile setting option opens. Set
the options as required.
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To protect the sense of hearing while Slide
open, maximum volume level is 3.

]

Message alert type: Set the alert type for
messages.

]

Message tone: Select the alert tone for messages.

]

Keypad tone: Select the desired keypad tone.

]

Keypad volume: Set the volume of keypad tone.

]

Slide tone: Allows to set the slide tone for
adjusting environment.

]

Effect sound volume: Set the volume of effect
sound.

]

Power on/off volume: Set the volume of the
ringing tone when switching the phone on/off.

]

• Off: The phone will not answer automatically.

P ro f i l es

Auto answer: This function will be activated only
when your phone is connected to the headset.
• After 5 secs: After 5 seconds, the phone will
answer automatically.
• After 10 secs: After 10 seconds, the phone will
answer automatically.

Rename

Menu 1.x.3

You can rename a profile and give it any name you
want.

Note
]

Vibrate only, Silent and Headset profiles
cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the
profile in the profile list and after pressing the left
soft key
or the OK key, select Rename.
2. Key in the desired name and press the OK key or
the left soft key
[OK].
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You can check the record of missed, received, and
dialled calls only if the network supports the Calling
Line Identification (CLI) within the service area.
The number and name (if available) are displayed
together with the date and time at which the call was
made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered
calls. You can also:
]

View the number if available and call it, or save it in
the phonebook

]

Enter a new name for the number and save both in
the phonebook

]

Send a message to this number

]

Delete the call from the list

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls.
You can also:
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]

View the number if available and call it, or save it in
the phonebook

]

Enter a new name for the number and save both in
the phonebook

]

Send a message to this number

]

Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls
(called or attempted).
You can also:
]

View the number if available and call it or save it in
the phonebook

]

Enter new name for the number and save both in
the phonebook

]

Send a message to this number

]

Delete the call from the list

Menu 2.4

Call costs (Menu 2.5.2)

Allows you to delete Missed calls and Received calls
lists. You can delete Dialled calls and All calls lists at
one time.

Allows you to check the cost of your last call, all calls,
remaining and reset the cost. To reset the cost, you
need to know your PIN2 code.

Call charges

Settings (Menu 2.5.3)

Menu 2.5

Call duration (Menu 2.5.1)

(SIM Dependent)
]

Set tariff: You can set the currency type and the
unit price. Contact your service providers to obtain
charging unit prices. To select the currency or unit
in this menu, you need the PIN2 code.

]

Set credit: This network allows you to limit the
cost of your calls by selected charging units. If you
select Read, the number of remaining unit is
shown. If you select Change, you can change your
change limit.

]

Auto display: This network service allows you to
see automatically the cost of your last calls. If set
to On, you can see the last cost when the call is
released.

Allows you to view the duration of your incoming and
outgoing calls. You can also reset the call times. The
following timers are available:
]

Last call: Length of the last call.

]

All calls: Total length of all calls made and
incoming calls since the timer was last reset.

]

Received calls: Length of the incoming calls.

]

Dialled calls: Length of the outgoing calls.

]

Reset all: Allows you to reset the timers of all calls
by pressing the left soft key
[Yes].

C a l l re g i s te r

Delete recent calls
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GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over
the network through the GPRS information option. In
addition, you can also view how much time you are
online.

Call duration (Menu 2.6.1)
You can check the duration of Last call and All calls.
You can also reset the call timers.

Data volumes (Menu 2.6.2)
You can check the Sent(Last/All), Received(Last/All)
or All data volumes and Reset all.
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Tools
Menu 3.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a
specified time.
1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: Once, Mon~Fri,
Mon~Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press
[OK].
4. Edit the alarm name and press

Bluetooth

Depending on the file type, it will be stored in the
following folders:
]

MP3: MP3 folder (Menu 6.5.2)

]

Video (.3GP): video folder (Menu 6.4)

]

Phonebook contacts (.VCF): Phonebook
(Menu 4.1.1)

]

Other files: File storage folder (Menu 9.4)

To o l s

Alarm clock

Note

[OK].
Menu 3.2

Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close proximity
to communicate directly with each other without
wires. This handset supports built-in Bluetooth
connectivity, which makes it possible to connect
them with compatible Bluetooth headsets, computer
applications and so on.
When you receive data from another Bluetooth
device, the phone requests for a confirmation. After
confirming the transfer, the file will be copied in your
phone.

]

Due to a compatibility problem, some devices
may not support this function.

]

Supported Bluetooth software (Bluetooth
stacks) for DUN :
- WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and
3.0

Paired devices (Menu 3.2.1)
You can view all devices which are compatible with
your Bluetooth phone.

Handsfree devices (Menu 3.2.2)
You can view the list of handsfree devices which are
compatible with your Bluetooth phone.
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Settings (Menu 3.2.3)

Note

You can register a new device which is compatible
with Bluetooth. If you already have added the device,
you can connect to it after entering a password
(usually 0000).

Calculator

Menu 3.3

Use
key to erase any numbers or signs. If
you press
key, you can input a minus
number. In addition, press
key, you can
input a decimal number.

Unit converter

Menu 3.4

This contains the standard functions such as +, –, x,
÷ : Addition, Subtraction, Multiplication, and
Division.

This converts any measurement into a unit you want.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.

2. Select the unit you want to convert by pressing
and
.

2. Use a navigation key to select a sign for
calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key
result.

[Result] to view the

5. Press the left soft key
[Reset] or enter
numbers to repeat the procedure above.
6. To end Calculator, press the right soft key
[Back].
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]

1. You can select one of unit types by pressing
[Unit] key.

3. You can check the converted value for the unit
you want.

World time

Menu 3.5

You can view clocks of the world’s major cities.
1. Select the city belonged to the time zone by
pressing
,
key.
2. You can set the current time to the city time you
select by pressing the left soft key
[Set].

Menu 3.6

You can access the network services through Modem.
If you want to use PCsync, Contents banks, Internet
Cube, you should access the menu and activate the
modem and then plug in the USB cable.

To o l s

Modem
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Contacts

Menu 4.1

Note
]

]

Edit: You can edit the name, number, group,
character and picture by using the navigation key.

]

Write text/multimedia message: After you have
found the number you want, you can send a text/
multimedia message to the selected number.

]

Send via Bluetooth: You can send the data of
phone book to devices which is compatible with
Bluetooth through Bluetooth.

]

Copy: You can copy an entry from SIM to phone
or from phone to SIM.

]

Main number: You can select the one out of
mobile, home, office that you often use. After you
set this, the main number will be displayed first,
when you search.

]

Delete: You can delete an entry.

In standby mode, press right soft key
[Contacts] to access directly.

Search (Menu 4.1.1)
(Calling from phonebook)
1. Select Search by press the left soft key
[Select] or [OK].

Note
]

Instant searching is available by inputting the
initial letter of the name you want to search.

2. If you want to edit, delete or copy an entry, select
the left soft key
[Options]. The following
menu will be displayed.

Add new (Menu 4.1.2)
You can add phonebook entry by using this function.
Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card
memory capacity depends on the service provider.
The number of characters you can save in the SIM
card is a SIM dependent feature.
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]

Group icon: Allows you to select the icon
dependent on Group.

2. Select the memory you want to save to: SIM or
Phone. If you set to Phone, you need to select
which number you want as Main number.

]

Add member: You can add group members. Each
group should not exceed 20 members.

]

Remove member: You can remove the member
from the Group member list. But the name and the
number will remain in the phonebook.

]

Rename: You can change a group name.

a. Press

[OK] to input a name.

b. Press
number.

[Save], then you can input a

c. Press

[Save].

d. You can set a group for the entry by pressing
, .
e. You can set a character and a picture for the
entry by pressing
,
,
, .

Caller groups (Menu 4.1.3)
You can add up to 20 members per group, with up to
a maximum of 7 groups in total.

O rg a n i s e r

1. Select Add new by pressing the left soft key
[Select] or [OK].

Speed dial (Menu 4.1.4)
Assign contacts to any of the keys
to
can then call that contact by pressing the
corresponding number key.

. You

1. Open the phonebook first by pressing the Right
soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Speed dial, then press the left soft key
[OK].

]

Member list: Shows the group members you have
selected.

3. If you want to add Speed dial, select (empty).
Then, you can search the name in phonebook.

]

Group ring tone: Allows you to specify ring tone
for the group members’ call.

4. After assigning the number as speed dial, you can
change and delete the entry. You can also make a
call or send a message to this number.
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1. Press the right soft
mode.

[Contacts] in standby

2. Scroll to Settings, then press the left soft key
[OK].
]

Set memory
Scroll to highlight Set memory, and then press
the left soft key
[OK].
- If you select Variable, when adding entry, the
phone will ask whether you wish to store on
the sim or phone.
- If you select SIM or Phone, the phone will
store an entry to SIM or phone.

]

View options

Copy all (Menu 4.1.6)
You can copy/move entries from SIM card memory to
Phone memory and vice versa.
1. Open the Phonebook first by pressing the right
soft key
[Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Copy all, and then press the left soft key
[OK] to enter this menu.
]

SIM to Phone: You can copy/move the entries
from SIM Card to Phone memory.

]

Phone to SIM: You can copy/move the entries
from Phone memory to SIM Card.

3. You can see the following submenus.

Scroll to highlight View options, and then press
the left soft key
[OK].

]

Keep original: When copying, the Original Dial
Number is kept.

- Name only: Set the phonebook list by
displaying the name only.

]

Delete original: When copying, the Original
Dial Number is erased.

- With pictures: Set the phonebook list with
the information of character and picture.
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- Name & number: Set the phonebook list by
displaying the name and number.

Settings (Menu 4.1.5)

You can delete all entries in the SIM and Phone. This
function requires the Security code.
1. Press the right soft key
[Contacts] in
standby mode and select Delete all, press
[OK].
2. Highlight the memory you wish to erase, and then
press the left soft key (
) [OK].
3. Enter the security code and press the left soft key
[OK] or the right soft key
[Back].

Information (Menu 4.1.8)
]

Service dial number
Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator (if
supported by the SIM card).

4. Use
]

and
[Send].

to select a service. Press

O rg a n i s e r

3. The names of the available services will be
shown.

Delete all (Menu 4.1.7)

Memory status
This feature allows you to see how many entries are
in use, or free in your phonebook.
Open the phonebook first by pressing the right
soft key
[Contacts] in standby mode. Select
Information by pressing the left soft key
[OK].

]

Own number (SIM dependent)

You can check and save your own number in the
SIM card.

1. Open the phonebook first by pressing the right
soft key
[Contacts] in standby mode and
select Information.
2. Scroll to Service dial number, then press the
left soft key
[OK] to enter.
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Calendar

Menu 4.2

When you enter this menu a Calendar will be
displayed. The month and year are shown at the top
of the screen. Whenever you change the date under
the Settings menu, the calender will update
automatically. The current date will be highlighted in
green and any schedule or memos will be indicated
with a red triangle at the top left hand corner of the
corresponding square. An audible alarm can be set
for memo's and reminders.
To change the day, month, and year.
Key

Description

Add new (Menu 4.2.1)
Allows you to add a new schedule for the chosen day.
Input the subject and then press the left soft key
[OK].

View daily schedules (Menu 4.2.2)
You can refer to a detailed schedule, that is the
whole contents of the schedule configured by you.

Delete past (Menu 4.2.3)
You can delete the past schedule that is no longer
required.

Yearly

Delete all (Menu 4.2.4)

Monthly

You can delete all notes.

Weekly
Daily

Go to date (Menu 4.2.5)
You can go to the chosen date directly.

In the scheduler mode, press left soft key
[Options] as follows;

Set alarm tone (Menu 4.2.6)
You can set the alarm tone.
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Menu 4.3

1. Select the Memo by pressing the left soft key
[OK].
2. If the entry is empty, add new by pressing the left
soft key
[Add].

O rg a n i s e r

Memo

3. Input the memo and then press the left soft key
[Ok].

Note
]

If you want to change the text input mode,
press the
in order.
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Press the Menu key (
using navigation keys.

) and select Messages

New message

Menu 5.1

Write text message (Menu 5.1.1)

1. Key in your message. For details on how to enter
text, refer to page 24 through 26 (Entering Text).
2. After you complete the message, to select the
required option, press the left soft key [Options].
The following options are available.
]

Your phone receives voice mail notification messages
and Short Message Service(SMS) messages.
Voice mail and SMS are network services. Please
contact your network operator for more information.
When the
icon appears, you have received a
new voice mail. When the icon
appears, you
have received a new text message. If the message
memory is full, a message is displayed, the
icon
flashes and you cannot receive any new messages.
Use the Delete option in the Inbox menu to delete
obsolete messages.
Once there is space in the message memory, any
undelivered SMS messages will be received (provided
sufficient space is available).
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Send: Enter the number or select the number from
the phonebook or the recent numbers. You can
send a message up to 6 phone numbers at a time.
Press the left soft key [Options]. The following
options will be displayed.
1 Send (It only shows after a phone number is
entered)
2 Recent numbers
3 Search

]

Save to drafts: Allows you to save the message so
that it can be sent later.

]

Font: Sets the font size and style.

]

Colour: You can also set colour of the text
(foreground) and the background.

]

Alignment: You can set the position of the
message - Right, Centre or Left.

Add T9 dictionary: You can add your own words.
This menu will only be shown when the edit mode
has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

Contacts: You can add phone numbers in the
message.

]

Symbol: You can attach special characters.

]

T9 languages: Select the desired language for T9
input mode. You can also deactivate the T9 input
mode by selecting ‘T9 off ’.

]

My business card: You can attach your name card.

]

Exit: If you select this whilst writing a message,
you will be taken back to the message menu. Also
the written message will not have been saved.

3. You can also send attachments with the message
by pressing the right soft key [Insert], while you’re
entering a message.
]

Images: You can send and receive text messages
that contain pictures, known as ‘picture messages’.
Several preset pictures are available in the phone
and they can be replaced with new ones received
from other sources.

]

Sounds: If available, you can attach a sound
available for a short message.

]

Text templates: You can use text templates already
set in the phone.

M es s a g es

]

Write multimedia message (Menu 5.1.2)
A multimedia message can contain text, images,
and/or sound clips. This feature can be used only if it
is supported by your network operator or service
provider. Only devices that offer compatible
multimedia message or e-mail features can receive
and send multimedia messages.
1. Key in the multimedia message. Using the right
soft key, you can input symbols and numbers, or
use T9 input mode. After the multimedia message
input, press the left soft key [OK].
2. Add an image and/or sound. You can move to the
next section using the up/down navigation.
3. You can add a slide by option menu using the left
soft key. If press the left key and select "Add slide"
from the option menu, you can add the new slide.
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4. Press the left soft key [Options]. The following
options are available.
]

Send: Supports multiple numbers and email
addresses.

]

Preview: Displays the multimedia message you
wish to send.

]

Save: Saves the multimedia message in drafts or as
a template.

]

Add slide: Adds a slide before or after the current
slide.

]

Move to slide: Moves to the next or previous slide.

]

Delete slide: Deletes the selected slide.

]

Set slide format
- Set timer: You can set the timer for slide, text,
picture and sound.
- Swap text and picture: You can switch the
position of picture and text of the message.

]

50

Remove media: You can remove a picture or
sound in the slide. This option can be shown only
when any media file has been added.

]

Add T9 dictionary: You can add your own word.
This menu will only be shown when the edit mode
has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

]

T9 languages: Select the language for T9 input
mode. You can also deactivate the T9 input mode
by selecting 'T9 off'.

]

Exit: If you select this whilst writing a message,
you will be taken back to the message menu. Also
the written message will not have been saved.

5. Press the right soft key [Insert]. You can insert a
symbol, photo, or create a new photo, sound, new
sound, template,My Business card and Contacts.

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in the Inbox.

then need to delete messages, media or applications
to free up space.

SIM message

In the Inbox, you can identify each message by icons.
For detail, see the icon directive.
Icon

M es s a g es

Inbox

SIM message means that the message is
exceptionally stored in the SIM card. You can
move this message to the phone.

Icon directive
Multimedia message
Short message
SIM message
Read multimedia message
Read text message
Push message
Read push message

When you are notified that you have received a
multimedia message, you have to wait for the
message to be downloaded before you can view it.
To read a message, select one of the messages by
pressing the left soft key
.
]

View: You can view the received messages.

]

Delete: You can delete the current message.

]

Reply: You can reply to the sender.

]

Forward: You can forward the selected message to
another party.

]

Return call: You can call back to the sender.

Notified multimedia message

If the phone shows ‘No space for SIM message’, you
only have to delete the SIM messages from the Inbox.
If the phone displays ‘No space for message’, you will
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]

Information: You can view information about
received messages; Sender’s address, Subject (only
for Multimedia message), Message date & time,
Message type, Message size.

]

Delete all: You can delete all messages.

Specific MMS options
]

Repeat: Allows you to repeat reproduction of the
selected multimedia message.

]

Receive: (for multimedia message notification
only). Multimedia messages, unlike text messages,
must be downloaded from the server automatically
or manually. The network initially sends multimedia
message notification: If the Auto retrieve option is
off or an error has occurred, receipt must be
confirmed by selecting [Receive]. If the Auto
retrieve option is on, the message is automatically
downloaded after receipt of notification.

]

Outbox

Information: Shows the content of the
downloaded messages.

Icon

Icon directive
MMS Sent
MMS Unsent
MMS delivery confirmed
SMS sent
SMS unsent
SMS delivery confirmed

When you already sent the message:
]
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Menu 5.3

You can see the sent and unsent messages here. For
sent messages, you can see the delivery status. The
browsing is same as that for the inbox message.

Specific download message options
]

Load: Launches the WAP connection to the URL
contained in the download message. The phone
must be configured for WAP services to download
messages.

View: You can view the sent messages.

Forward: You can forward the current message to
other recipients.

]

Delete: You can delete the current message.

]

Information: You can view information about
outbox messages; Recipient’s address, Subject
(only for Multimedia message), Message date &
time, Message type, Message size.

]

Delete all: You can delete all messages in the
outbox.

When you didn’t send the message:
]

View: You can view messages you didn't.

]

Delete: You can delete the current message.

]

Send: You can send the message.

]

Information: You can view information about
outbox

]

Send all: You can send all the messages that have
not been sent.

]

Delete all: You can delete all messages that have
not been sent.

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five
multimedia messages that you use most frequently.
This menu shows the preset multimedia message list.

M es s a g es

]

The following options are available.
]

View: You can see the multimedia messages.

]

Edit: Allows you to modify the chosen message.

]

Delete: Deletes the message you choose.

]

Information: To view the information of the
message.

]

Delete all: Deletes all of the messages in the
folder.

Listen to voice mail

Menu 5.5

This menu provides you with a quick way of accessing
your voice mailbox (if provided by your network).
Before using this feature, you must enter the voice
server number obtained from your network operator.
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When new voice message is received, the
symbol will be displayed on the screen. Please check
with your network provider for details of their service
in order to configure the handset correctly.

Info message

Topics (Menu 5.6.2)
To create new topics, press the left soft key [Option]
then select Add new. If you already have topics, you
can deactivate, edit, or delete them by using the left
soft key [Options].

Menu 5.6

(Dependant to network and subscription)

Templates

Info service messages are text messages sent by the
network to mobile phone users. They provide general
information such as weather reports, traffic news,
taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive
an info service message, a popup message will
indicate a new message receipt or the info service
message will be displayed directly. In standby mode,
the following options are available when viewing info
service messages.

There are pre-defined messages in the list. You can
view and edit the template messages or create new
messages. Two types of templates are available: Text
and Multimedia.

Read (Menu 5.6.1)
When you have received broadcast messages and
select Read to view the message, it will be displayed
on the screen.

Text templates (Menu 5.7.1)
• Please call me back.
• I’m late. I will be there at
• Where are you now?
• I am on the way.
• Top urgent. Please contact.
• I love you.
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Menu 5.7

The following options are available.
View: Views the selected message.

]

Delete: Deletes the template.

]

Add new: Uses this to create new template.

]

Send via: To send via Text message or Multimedia
message.

]

Edit: Use this to edit the selected template.

]

Delete all: Deletes all templates.

Multimedia templates (Menu 5.7.2)
You can use the following options.
]

Preview: Displays the draft multimedia message.

]

Save: Saves multimedia messages as templates.

]

Edit subject: You can edit the subject.

]

Add Slide: Adds a slide before or after the current
slide.

]

Move to slide: Moves to the next or previous slide.

]

Delete slide: Deletes the highlighted slide.

Set slide format: Sets the timer for slide, text, or
to align the message contents right, left, top and
bottom.

]

Remove media: You can remove a picture or
sound in the slide. This option can be shown only
when any media file has been added.

]

Add T9 dictionary: You can add our own word.
This menu can be shown only when the edit mode
is Predictive.

]

T9 languages: Selects T9 input mode.

]

Exit: Exits the menu.

M es s a g es

]

]

My business card (Menu 5.7.3)
This option helps you to make your own name card.
Key in the name, mobile phone number, office
number, Fax number, and E-mail address.
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Settings

Menu 5.8

Multimedia message (Menu 5.8.2)
]

Priority: You can set the priority of the message
you choose.

]

Validity period: This network service allows you to
set how long your multimedia messages will be
stored at the message centre.

]

Delivery report: If it is set to Yes in this menu,
you can check whether your message is sent
successfully.

]

Auto retrieve: If you select on, you receive
multimedia messages automatically. If you select
Off, you receive only notification message in the
inbox and then you can check this notification. If
you select Home network only, you receive
multimedia messages depends on Homenetwork.

]

Network settings: If you select multimedia
message server, you can set URL for multimedia
message server.

Text message (Menu 5.8.1)
]

Message types:
Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email,
ERMES
Usually, the type of message is set to Text. You can
convert your text into alternative formats. Contact
your service provider for the availability of this
function.

]

Validity period: This network service allows you to
set how long your text messages will be stored at
the message centre.

]

Delivery report: If you set to Yes, you can check
whether your message is sent successfully.

]

Reply charging: When a message is sent, it allows
the recipients to reply and charge the cost of the
reply to your telephone bill. This feature is not
supported by some network operators.

]

56

SMS centre: If you want to send the text message,
you can receive the address of SMS centre through
this menu.

]

Permitted message types
Personal: Personal message.
Advertisements: Commercial message.
Information: Necessary information.

You can receive the voicemail if your network service
provider supports this feature. When a new voicemail
has arrived, the symbol will be displayed on the
screen. Please check with your network service
provider for details of their service in order to
configure the phone accordingly.
]

Home: You can listen to voice mails by selecting
Home.

]

Roaming: Even when you are in abroad, you can
listen to voice mails if a roaming service is
supported.

Info message (Menu 5.8.4)
]

Receive

]

Yes: Your phone will beep when you have received
Info service message numbers.
No: Your phone will not beep even though you
have received info service messages.
]

Languages
You can select the language you want by pressing
[On/Off]. Then, the info service message will be
shown in the language that you selected.

Push messages (Menu 5.8.5)
You can set the option whether you will receive the
message or not.
]

Receive
Receive on: Receive all push messages.

Yes: If you select this menu, your phone will
receive Info service messages.
No: If you select this menu, your phone will not
receive Info service messages any more.

Alert
M es s a g es

Voice mailbox number (Menu 5.8.3)

Receive off: Does not receive all push messages.
]

Auto download
On: The push message is downloaded
automatically.
Off: To download the push message, use user
interaction.
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Camera

Menu 6.1

]

Brightness: Determines the brightness.

]

Size: Determines the size of an image.

]

Timer: Determines the delay time.

]

Quality: Determines the quality of an image.

]

White Balance: Allows you to change the settings
according to the environment.

]

Album: Shows the still images taken.

]

Exit: To exit the Camera.

]

Mode: Determines whether to take a single or
multishot photo.

]

Effect: Determines the special effect to the
picture.

]

Flash: Determines the flash operation.

Zoom: Determines the zoom rate.

Note

This application enables you to take a still picture.
You can take a picture in your desired size, and use it
for the contacts photo, home screen and other more
general purposes. Once taken, a still image can be
sent via Multimedia msg or Email.
Press the left soft key [Options] to display the
following popup menu items.
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]

]

Frame shots are only available with the 128x160
pixel resolution.

]

Multi shots are available only with the 320x240/
640x480 pixel resolution.

Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a video clip.
You can play and watch a saved video file while using
this function. Once recorded, a video clip can be sent
via Multimedia message or Email.
Press the left soft key [Options] to display the
following popup menu items.
]

Brightness: Determines the brightness.

]

Size: Determines the size of an image.

]

Timer: Determines the delay time.

]

Quality: Determines the quality of a video clip.

]

White Balance: Allows you to change the settings
according to the environment.

]

Record Time: Determines the recording time.

Album: Shows the video clips recorded.

]

Delete: You can delete a picture.

]

Exit: To exit the Video camera.

]

Edit title: You can edit the title of picture.

]

Effect: Determines the special effect to the video
clip.

]

Information: You can view the information about
Title, Size, Date and Time you’ve taken.

]

Flash: Determines the flash operation.

]

Zoom: Determines the zoom rate.

My videos

Multimedia

]

Menu 6.4

You can play and send a video.

My photos

Menu 6.3

Options
]

Play: Play the video

]

Send via Bluetooth: You can send the video by
bluetooth.

Multi view: You can view the maximum of 9
thumbnails in a screen.

]

Rename: You can edit the title of video.

]

Delete: You can delete the video.

Send via Bluetooth: You can send a picture via
Bluetooth.

]

Delete All: You can delete all the videos.

]

Information: You can view the information of the
video.

You can view and send a picture. In addition, you can
set the picture as a wallpaper.
Options
]

]

]

Write multimedia messages: You can send a
picture via MMS.

]

Set as wallpaper: You can set a picture as a
wallpaper.

]

Slide show: This menu allows you to view as a slide
show automatically.
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MP3

Menu 6.5

The S5200 has an integrated MP3 player built-in.
You can enjoy listening to MP3 music files on your
phone memory using a compatible headset or via the
internal loudspeaker.

Note
]

Because of the small dimension of the speaker,
in some cases the audio could be distorted,
especially at maximum volume and when there
are lots of bass sounds. Therefore, we
recommend you to use the stereo headset in
order to appreciate the high quality of your
music.

The music player supports:
]
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MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5
Layer III Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.

]

AAC: ADIF, ADTS formats (Sampling frequency
from 8KHz to 48KHz)

]

AAC+: V1 : (Bit rate 16~128Kbps)
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

]

MP4 , M4A: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

]

WMA: Sampling frequency up from 8KHz to
48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

Note
]

S5200 doesn't support the variable rate of
MP3 and AAC file. Therefore, you can't change
the file from VBR MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to
the memory in your phone using the Mass Storage.
when you connect the phone to a PC using the USB
cable(supplied in the same package), you just try to
connect to PC via USB cable. If you use on win98
SE, you have to install Mass storage drive for windows
98 on CD-ROM.

Note
] You

should copy MP3 to my media\Music
folder. If you copy another folder, you cannot
see MP3 files.

] The

PC should run Windows 98 SE, Windows
ME, Windows 2000, Windows XP operating
system.

1. Press MP3 menu, and then select MP3 player.
2. Press the left soft key
the following menus.

[Options] to access

]

View play list: You can view the play list on
listening to the music.

]

Area repeat: The special area part of the current
music is repeated when you select ON of the
menu.

]

Set as ring tone: This menu allows to set the MP3
file as a ring tone. You can also set it as a ring tone
in Profile.

]

Setting
- Equalizer
This menu helps you to adjust a varity of
environment on listening to the music. This
phone supports four preset menus. When you
enter this menu, you can view current value of
equalizer.
- Playmode
This menu allows to set the play mode.

- Set shuffle
You can listen to MP3 music all randomly.
- Visual effect
You can select the visual effect menus: Wave,
Guitarist,.Aqua. This menu allows to changethe
backgroud of main LCD and sub LCD on playing
MP3 file.

Multimedia

MP3 player (Menu 6.5.1)

Playlist (Menu 6.5.2)
This menu allows to view the whole play list. You can
move the track by pressing the navigation key.
In addition, if you select option menu, you can delete
the file or view its information .

Note
] The

copyright of music files can be protected in
international treaties and national copyright
laws. Therefore, it may be necessary to obtain a
permission or a license to reproduce or copy
music. In some countries national law prohibits
private copying of copyrighted material. Before
downloading or copying the file, please check
the national legislation of the applicable
country concerning the use of such material.
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Settings (Menu 6.5.3)

Settings

This menu allows to set the following items; Equalizer,
Playmode, Set shuffle and Visual effect.

Camera (Menu 6.7.1)
]

Auto save: If you set On, the images will be saved
automatically without displaying menu bar to save.

The voice memo feature you to record up to 10 voice
messages and each memo is up to 20 Seconds.

]

Delete all photos: This menu allows to delete all
photos after asking your confirmation.

Record (Menu 6.6.1)

Video camera (Menu 6.7.2)

You can record a voice memo in the Voice recorder
menu.

]

Voice recorder

Menu 6.6

1. Once recording has started, the message
Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft
key
[Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key
[OK].

View list (Menu 6.6.2)
The phone shows voice memo list. You can Playback,
Send via multimedia and Delete the recorded voice
memo.
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Menu 6.7

Delete all videos: This menu allows you to delete
all the videos.

Settings
Phone settings
You can set functions relating to the phone.

1. Press

[Menu] in standby mode.

2. Press

for direct access to enter Settings.

Date & Time

Menu 7.2

Display settings (Menu 7.2.1)
]

Menu 7.1

You can set functions relating to the date and time.

Set Date: You can enter the current date.

]

Date format: You can set the Date format such as
DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 7.1.2)
]

Set Time: You can enter the current time.

]

Time format: Your can set the time format
between 24-hour and 12-hour.

Wallpaper: You can select the background pictures
in standby mode.
Default
You can select a picture or an animation of
wallpaper by pressing
or
.

Date (Menu 7.1.1)
]

S ett i n g s

You can set the following menus for your
convenience and preferences.

My folder
You can select a picture or an animation as
wallpaper.
]

Standby text: If you select On, you can edit the
text which is displayed in standby mode.

]

Backlight time: You can set the light-up duration
of the display.

]

Network name: If you set ON, Network name
(the name of service provider) will be appeared in
Internal LCD.
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Settings
]

S ett i n g s

Theme settings (Menu 7.2.2)

]

Language (Menu 7.2.3)
You can change the language for the display texts in
your phone. This change will also affect the Language
Input mode.

Call settings

Menu 7.3

You can set the menu relevant to a call by pressing
[OK] in the Setting menu.

Call divert (Menu 7.3.1)
The Call divert service allows you to divert incoming
voice calls, fax calls, and data calls to another
number. For details, contact your service provider.
]

All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.

]

If busy
Diverts voice calls when the phone is in use.
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If no reply
Diverts voice calls which you do not answer.

Allows you to choose from one of the preset themes.

If out of reach
Diverts voice calls when the phone is switched off
or out of coverage.

]

All data calls
Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.

]

All fax calls
Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.

]

Cancel all
Cancels all call divert service.

The submenus
Call divert menus have the submenus shown below.

• Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail centre
Forwards to message centre. This function is not
shown at All data calls and All fax calls menus.

Send my number (Menu 7.3.3)

Inputs the number for diverting.

(network and subscription dependent)

To favourite number

]

If you select this, you can send your phone number
depending on two line service such as line 1 or line 2.

You can check recent 5 diverted numbers.

• Cancel
Deactivate the corresponding service.

]

View the status of the corresponding service.

]

]

]

Off
Your phone number will not be shown.

Slide open
If you select this menu, you can receive an
incoming call by simply opening slide.

Call waiting (Menu 7.3.4)

Any key

]

(network dependent)

If you select this menu, you can receive a call by
pressing any key except
[End] key.
]

On
You can send your phone number to another party.
Your phone number will be shown on the receiver’s
phone.

• View status

Answer mode (Menu 7.3.2)

Set by network

Send key only
If you select this menu, you can receive a call by
only pressing
[Send] key.

S ett i n g s

To other number

Activate
If you select Activate, you can accept a waiting
(receiving) call.

]

Cancel
If you select Cancel, you cannot recognize the
waiting (receiving) call.
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Settings
]

S ett i n g s

1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press
[OK].

View status
Shows the status of Call waiting.

2. Set Enable/Disable.

Minute minder (Menu 7.3.5)
If you select On, you can check the call duration by
a deep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu 7.3.6)
]

On
When this function is activated, the phone will
automatically try to redial in the case of failure to
connect a call.

]

4. If you enter wrong PIN code more than 3 times,
the phone will lock out. If the PIN is blocked, you
will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If
you put wrong PUK code more than 10 times, you
can not unlock your phone. You will need to
contact your service provider.

Off
Your phone will not make any attempts to redial
when the original call has not connected.

Security settings

Menu 7.4

PIN code request (Menu 7.4.1)
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3. If you want to change the setting, you need to
enter PIN code when you switch on the phone.

In this menu, you can set the phone to ask for the
PIN code of your SIM card when the phone is
switched on. If this function is activated, you’ll be
requested to enter the PIN code.

Handset lock (Menu 7.4.2)
You can use security code to avoid unauthorized use
of the phone. Whenever you switch on the phone,
the phone will request security code if you set phone
lock to On. If you set phone lock to Automatic, your
phone will request security code only when you
change your SIM card.

]

Call barring (Menu 7.4.4)
The Call barring service prevents your phone from
making or receiving certain category of calls. This
function requires the call barring password. You can
view the following submenus.
]

All outgoing calls
The barring service for all outgoing calls.

]

]

]

]

Change password
You can change the password for Call Barring
Service.

The submenus:
• Activate

Allows to request the network to set call restriction
on.

Outgoing international

• Cancel

The barring service for all outgoing international
calls.

• View status

Outgoing international when roaming
The barring service for all international outgoing
calls except home network.

]

Cancel all
You can cancel all barring services.

This menu allows to set the time of Auto key lock.

All incoming

S ett i n g s

Auto key lock timeout (Menu 7.4.3)

Set the selected call restriction off.
View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 7.4.5)
(SIM dependent)

The barring service for all incoming calls.

You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.

Incoming when roaming

The numbers are protected by your PIN2 code.

The barring service for all incoming calls when
roaming.
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]

S ett i n g s

]

Enable
You can restrict your outgoing calls to selected
phone numbers.
Disable
You can cancel fixed dialling function.

]

Number list
You can view the number list saved as Fixed dial
number.

Change codes (Menu 7.4.6)
PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized person.
You can change the access codes: PIN code, PIN2
code, Security code.
1. If you want to change the Security
code/PIN/PIN2 code input your original code,
and then press
[OK].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and
verify them.
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Network settings

Menu 7.5

You can select a network which will be registered
either automatically or manually. Usually, the network
selection is set to Automatic.

Network selection (Menu 7.5.1)
Automatic
If you select Automatic mode, the phone will
automatically search for and select a network for you.
Once you have selected “Automatic”, the phone will
be set to “Automatic” even though the power is off
and on.
Manual
The phone will find the list of available networks and
show you them. Then you can select the network
which you want to use if this network has a roaming
agreement with your home network operator. The
phone will let you select another network if the
phone fails to access the selected network.

Preferred

Internal memory (Menu 7.8.1)
]

This function shows the status of the user memory
of the handset.

Multimedia memory (Menu 7.8.2)

Band selection (Menu 7.5.2)
Use this to set the network band between two
choices, GSM 900/1800 or GSM1900.

GPRS settings

Menu 7.8

S ett i n g s

Memory status

You can set a list of preferred networks that the
phone will attempt to register with first, before
attempting to register to any other networks. This list
is set from the phone’s predefined list of known
networks.

]

This function shows the status of the multimedia
memory of the handset.

Menu 7.6

You can set GPRS service depending on various
situations.

Reset settings

Menu 7.7

You can initialize all default settings. You need the
Security code to activate this function.
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Service
Service

You can access various WAP (Wireless Application
Protocol) services such as banking, news, weather
reports and flight information. These services are
specially designed for mobile phones and they are
maintained by WAP service providers.
Check the availability of WAP services, pricing and
tariffs with your network operator and/or the service
provider whose service you wish to use. Service
providers will also give you instructions on how to
use their services.
Once connected, the homepage is displayed. The
content depends on the service provider. To exit the
browser at any time, press the (
) key. The
phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser
You can surf the Internet using either the phone keys
or the WAP browser menu.

Using the phone keys
When surfing the Internet, the phone keys function
differently to phone mode.
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Key

Description
Scrolls each line of the content
area
Returns to the previous page
Selects options and confirms
actions

Using the WAP browser menu
There are various menu options available when
surfing the Mobile Web.

Note
]

The WAP browser menus may vary, depending
on your browser version.

Internet

Menu 8.1

Home (Menu 8.1.1)
Connects to a homepage. The homepage will be the
site which is defined in the activated profile. It will be
defined by the service provider if you have not
defined it in the activated profile.

Go to URL (Menu 8.1.3)

This menu allows you to store the URL of favourite
web pages for easy access at a later time. Your phone
has several pre-installed bookmarks.
These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

You can connect directly to the site you want. After
entering a specific URL, press the OK key.

To create a bookmark

Profiles

1. Press the left soft key

[Options].

2. Select Add new and press the OK key.

Settings (Menu 8.1.4)
A profile is the network information used to connect
to the Internet.

3. After entering the desired URL and title, press the
OK key.
✽

Service

Bookmarks (Menu 8.1.2)

Note
]

Tip: Use the “
” key and
key to enter
symbols. To enter “.”, press “
”.

After selecting a desired bookmark, the following
options are available.

In case the SIM card support SAT(i.e. SIM
Application Toolkit) services, this menu will be
the operator specific service name stored on
the SIM card. In case the SIM card does not
support SAT services, this menu will be Profiles.

]

Connect: Connects to the selected bookmark.

]

Add new: Select this to create a new bookmark.

]

Activate: Activates the selected profile.

]

Edit: You can edit the URL and/or the title of the
selected bookmark.

]

Settings: Use this to edit and change WAP settings
for the selected profile.

]

Delete: Deletes the selected bookmark.

]

Delete all: Deletes all the bookmarks.

Each profile has submenus as follows:
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Service
Service

Call speed: The speed of your data connection ;
9600 or 14400

- Homepage: This setting allows you to enter the
address (URL) of a site you want to use as
homepage. You do not need to type http:// at
the front of each URL as the WAP Browser will
automatically add it.

- GPRS settings: The service settings are only
available when GPRS is chosen as a bearer
service.

- Bearer: You can set the bearer data service.

APN: Input the APN of the GPRS.

1 Data
2 GPRS

User ID: The users identify for your APN server.
Password: The password required by your APN
server.

- Data settings: Appears only if you select Data
Settings as a Bearer / service.

- Proxy settings

Dial number: Enter the telephone number to
dial to access your WAP gateway.

Proxy: On/Off

User ID: The users identity for your dial-up
server (and NOT the WAP gateway).

IP address: Input the IP address of the Proxy
server you access.

Password: The password required by your
dial-up server (and NOT the WAP gateway) to
identify you.

Port number: Input the Proxy Port
- DNS settings
Primary server: Input the IP address of the
primary DNS server you access

Call type: Select the type of data call : Analogue
of Digital (ISDN)
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Linger time: You need to enter timeout period.
After entering that, the WAP navigation service
will be unavailable if any data is not input or
transferred.

Secondary server: Input the IP address of the
secondary DNS server you access
]

Rename: You can change the profile name.

Add new: You can add a new profile.

SIM service

]

Delete: Deletes the selected profile from the list.

(SIM dependent)

Cache
Set a value whether a connection attempt is made
through cache or not.
Cookie
Check whether a cookie is used or not.
Clear cache
Removes all context saved in cache.

Menu 8.2

Your service provider can offer special applications
through the SIM card, such as home banking, stock
market, etc. If you are registered for one of these
services, the service name will appear at the end of
the Main Menu. With the SIM Services menu your
phone is future-proof and will support additions to
your service provider’s service.

Service

]

For more information contact your service provider.

Clear cookie
Removes all context saved in cookie.
Security
A list of the available certification is shown.
]

Authority: You can see the list of authority
certificates that have been stored in your phone.

]

Personal: You can see the list of personal
certificates that have been stored in your phone.
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Downloads
D ow n l o a d s

Games & Apps

Menu 9.1

Games & Apps (Menu 9.1.1)
In this menu, you can manage the Java applications
installed in your phone. You can play or delete
downloaded applications, or set the connect option.
The downloaded applications are organised in
folders. Press the left soft key
[OK] to open
the selected folder or launch the selected midlet.
Using the left soft key
[Options], the following
menus are available.

Note
]
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After downloading any Java game, press the
“Ok” Key (
) to save it in the root folder.

]

Launch: Start the selected application.

]

Information: Shows the information of the
application.

]

Permissions: Some Java applications may require a
data connection to be made. Select this to set the
connecting options.

- Always: The connection is created immediately
without a notification.
- Prompt: You will be asked before the application
makes the connection.
- Never: No connection is allowed.

Note
]

You cannot remove or rename the preinstalled
folder or a game in the folder.

JavaTM, is a technology developed by Sun
Microsystems. Similar to the way you would
download the Java Applet using the standard MS
Internet Explorer browser, Java MIDlets can be
downloaded using the WAP enabled phone.
Depending on the service provider, all Java based
programs such as Java games can be downloaded and
run on a phone. Once downloaded, the Java program
can be viewed in the Games & Apps menu where
you can select, execute, or delete. The Java program
files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

]

The JAR file is a compressed format of the Java
program and the JAD file is a description file
that includes all detailed information. From the
network, prior to download, you can view all
detailed file descriptions from the JAD file.

]

While being based on a standard language
(J2ME), not all Java applications are compatible
with all handsets on sale in so far as specific
libraries may be used for a telephone model.
The software may be blocked or switch itself on
when Java applications not specifically
developed for the phone is downloaded. We
would like to point out that these problems are
caused by incompatible applications and are
not a product fault.

Caution
]

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based
programs will run in a phone environment.
The J2SE (Java 2 Standard Edition) based
programs will only run in a PC environment.

Profiles (Menu 9.1.2)
This menu contains the same settings of the Internet
menu. In fact, in order to download new applications,
a WAP connection is needed.

Images
The left soft key
following options.

Menu 9.2

[Options] will bring up the

]

Set as wallpaper: Currently selected Picture can
be set as a Wallpaper.

]

Write multimedia message: Downloaded Picture
can be sent via MMS.

]

Send via Bluetooth: The picture can be sent via
Bluetooth.

Sounds
The left soft key
following options.

D ow n l o a d s

Note

Menu 9.3

[Options] will bring up the

]

Set as ringtone: This sets the Ring Tone with
currently selected Sound.

]

Write messages: Melody Sound can be sent via
SMS and MMS.
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]

D ow n l o a d s

Send via Bluetooth: Melody Sound can be sent
via Bluetooth.

File Storage

Menu 9.4

This folder is similar to a file storage. It contains all
the file transferred through UMS functionality or
Bluetooth, as images, sounds and generic files not
supported by the phone.
Pressing the [Option] softkey, you can view or play
the file (if supported), delete it or send it via
Bluetooth.
USB connectivity
S5200 can be connected to a PC through a USB
cable in order to transfer files, contents and to use
the built-in modem. You can find all the details
related to this functionality in the following section.
USB Media Storage (UMS)
The UMS functionality (USB Media Storage) allows
to handle multimedia files stored in the phone’s
internal memory (64MB), treating it as a common
USB memory key. This function doesn’t require the
installation of additional software.
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You can preview JPG(Max 460K), GIF(Max 100K)
and can play sound can be attached in MMS.

Note
]

While using the UMS functionality, you won’t be
able to receive any call or message.

1. From the phone’s stand-by screen, connect the
USB cable to the phone and the PC. The PC will
identify the peripheral after some seconds.
2. The phone will display “USB” on the main LCD
3. On the PC, the phone will be identified as
“Removable disk” in My Computer folder. Also, a
system disk letter will be assigned, such as “E:\”.
After that, you can upload or download files from
the phone treating it just as a common Windows
folder.
4. Double-click on “Removable disk” and open the
folder “My Media”. Four new folders will appear:
- Music: In this folder you can copy music files.
The supported formats are: MP3, AAC, AAC+,
AAC++, WMA, MP4 (audio) and WAV. The files
in this folder can be played using the MP3 player
of the phone.

Note
]

Even though you can upload new pictures from
the PC, the phone won’t list them in the My
photo menu. Therefore, we recommend not to
upload anything to this folder. If you want to
upload new wallpapers to the phone, please use
the dedicated program available in the CD-Rom.

- Storage: This folder is similar to a file storage.
You can upload any kind of file here, images,
audio or even files not specifically supported by
the phone (i.e. word and excel files) just to carry
them with you and download them later to
another PC. On the phone, the files stored in
this folder are listed in the (Menu – Downloads
– File Storage).

- Videos: In this folder you can download on PC
the videos taken with the phones’ digital camera
and upload new videos on the phone. This folder
supports the 3GP file format. On the phone, you
can view the files in this folder in the (Menu –
Multimedia – My video).

D ow n l o a d s

- Photos: This folder is reserved for the pictures
taken with the phone’s digital camera. You can
transfer the pictures from the phone to the PC
using the commands copy and paste of the PC.

Note
]

You can upload files of any size, until the
memory is full.

]

You can create up to 10 nested folders in the 4
default folders.

]

Do not change the defualt folder name, or it
does not work properly.

5. Once the file transfer is finished, disconnect the
USB peripheral from Windows and disconnect the
cable from the phone.

Warning!
]

Never disconnect the phone while there’s a file
transfer in progress. Doing so may damage the
memory. Always disconnect the peripheral
through Windows options before disconnecting
the cable.
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PC programs and Internet
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You can connect the phone to your PC to manage
your phonebook contacts, upload new contents such
as wallpapers and ringtones or use the built in
modem.
1. Install the programs included in the CD-Rom.
2. On the phone, open the menu Tools – Modem
and confirm the activation.
3. Connect the phone to the PC using the USB cable
and start the desired program.

Note
]

To connect USB, several minutes after power on
phone and in the idle window.

4. After using the modem, it is recommended to
deactivate it from the menu Tools - Modem.
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Accessories

Standard Battery

Data cable/CD

Ac c es s o r i es

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

You can connect your
phone to PC to exchange
the data between them.

Headset
Allows hands-free operation.
Includes earpiece and
microphone.

Travel Adapter

Note
]

Always use genuine LG accessories.

]

Failure to do this may invalidate your warranty.

]

Accessories may be different in different
regions; please check with our regional service
company or agent for further enquires.

This charger allows you to
charge the battery while away
from home or your office.
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Technical data
Te c h n i c a l d ata

General
Product name : S5200
System

: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C
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