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ČESKY

HB620T Příručka uživatele
Tento dokument představuje uživatelskou příručku
k mobilnímu telefonu LG HB620T. Společnost LG
Electronics si vyhrazuje veškerá práva k tomuto
dokumentu. Je zakázáno tento dokument kopírovat,
pozměňovat a distribuovat bez výslovného souhlasu
společnosti LG Electronics.

Likvidace starých spotřebičů
1.Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli,
znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného
komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem
vládou či místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče napomáhá snížení
možných negativních vlivů na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve
sběrném zařízení anebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
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Funkce telefonu HB620T
Součásti telefonu
Pohled na
otevřený telefon
VGA fotoaparát
Sluchátko
Navigační klávesy
v
V pohotovostním
režimu:
u Moje soubory
d Seznam Kontakty
l Seznam Profily
r	Vytvořit novou
Zpráva
v V menu: Prochází
položky menu.
Klávesa pro souběžné
zpracování úloh
Tlačítko potvrzení

Displej LCD

Klávesa Vymazat
Můžete smazat znak anebo se
vrátit do předchozí nabídky.

Mikrofon

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd

Fu n kc e t e l e f o n u H B 6 2 0 T

Alfanumerická klávesnice
v
V pohotovostním režimu:
Zadejte číslo, které chcete volat.
Stiskněte a přidržte:
0pro mezinárodní hovory.
1pro vytočení střediska
hlasových zpráv. 2 až 9
pro rychlou volbu.
v
V režimu úpravy: Zadávání
číslic a znaků.
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Funkce telefonu HB620T
(Klávesová zkratka) Spustit televizi /
(Dlouhá klávesa) Spustit rádio
(Klávesová zkratka) Přístup k průvodci
(spuštění televize)
(Klávesová zkratka) Přístup
k oblíbeným kanálům
(spuštění televize)
Levé kontextové tlačítko /
Pravé kontextové tlačítko
Provede funkci naznačenou ve spodní části
displeje.
Klávesa Ukončit hovor
v Můžete ukončit hovor.
v Stisknutím této klávesy se po aktivaci menu
můžete vrátit do pohotovostního režimu.

Fu n kc e t e l e f o n u H B 6 2 0 T

TIP !
v Pro kvalitnější příjem televize a rádia,

Tlačítko Odeslat
v Vytočí telefonní číslo a přijme hovor.
v V pohotovostním režimu: Zobrazí
volané, přijaté a zmeškané hovory.

ztlumte možnost Antenna 45.

Potěšení z používání
2 úhly nastavení pro
sledování televize a
hovoru
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Pohled zleva / Pohled zprava

Sluchátka/Nabíječka/
Konektor kabelu
Postranní
klávesy
Klávesa Fotoaparát

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd

Anténa
Slot pro karty
microSD

Držák SIM karty

Fu n kc e t e l e f o n u H B 6 2 0 T

Pohled zezadu
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První kroky
Instalace SIM karty
a baterie do přístroje
1. Instalace SIM karty
SIM karta obsahuje vaše telefonní číslo,
informace o službách a kontakty, a proto musí
být do přístroje vložena. Pokud SIM kartu
vyjmete, přístroj se stane nepoužitelným (s
výjimkou tísňových volání). Před vložením
či vyjmutím SIM karty odpojte zařízení od
nabíječky a dalšího příslušenství. Vložte SIM
kartu na její místo.

Vyjmutí SIM karty

Poznámka
v Kovový kontakt SIM karty se snadno

poškrábe a poškodí. Se SIM kartou je
proto nutné zacházet s mimořádnou
opatrností. Dodržujte pokyny
dodávané k SIM kartě.
v Po vyjmutí baterie vložte SIM kartu.
2. Instalace SIM karty.

P r v n í k ro k y

Vložení SIM karty

Posuňte baterii nahoru, až zaklapne zpátky na
své místo.
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Vypněte přístroj. Stiskněte a podržte tlačítko
pro uvolnění baterie a vysuňte baterii dolů.

P r v n í k ro k y

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd

3. Vyjmutí baterie.
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První kroky
Zapnutí a vypnutí
přístroje
Zapnutí přístroje
Zkontrolujte, zda je v přístroji SIM karta
a zda je baterie nabitá. Stiskněte a přidržte
e dokud se přístroj nezapne. Zadejte
SIM PIN kód dodaný společně se SIM kartou,
jakmile se zobrazí požadavek na vložení PIN
kódu. (Poznámka: viz strana 79) Po několika
sekundách budete přihlášeni do sítě.

Vypnutí přístroje
Stiskněte a přidržte e dokud se přístroj
nevypne. Vypnutí přístroje může trvat několik
sekund. Během této doby přístroj znovu
nezapínejte.

P r v n í k ro k y

10
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Základní funkce
Volání a přijímání
hovorů

Uskutečnění hovorů ze záznamů
volání

Uskutečnění hlasového hovoru

1. V pohotovostním režimu stiskněte s
a zobrazí se čísla posledních přijatých,
volaných a zmeškaných hovorů.

1. Zadejte telefonní číslo včetně místní
předvolby.

c můžete smazat jednu
číslici. Stisknutím a přidržením c

v Stisknutím

smažete všechny číslice.

2. Stisknutím s zahájíte hovor.

3. Hovor ukončíte stisknutím e a nebo
zavřením přístroje.

Upozornění

O můžete v průběhu
hovoru zapnout reproduktor.

v Stisknutím

3. Pro volání čísla stisknětes.

Uskutečnění videohovoru
Videohovory lze uskutečnit v oblasti pokryté
službou 3G. Má-li volaný uživatel 3G
videotelefon a nachází se v oblasti pokryté
službou 3G, uskuteční se videohovor. Také
lze přijmout příchozí hovor jako videohovor.
Videohovor uskutečníte či přijmete
následujícím způsobem.
1. Zadejte telefonní číslo klávesnicí nebo zvolte
telefonní číslo ze seznamů volaných
a přijatých hovorů.
v Chcete-li opravit chybu, krátkým stisknutím

c smažete poslední číslici, dlouhým
stisknutím c pak smažete všechny
číslice.

Z á k l a d n í f u n kc e

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd

2. Pomocí tlačítek d a u zvolte
požadované číslo.
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Základní funkce
2. Nechcete-li používat reproduktor, zapojte
sluchátka.
3.Funkci videa spustíte stisknutím levé
kontextové klávesy [Volby] a volbou
položky Hovor videotelefonem.
  v Před uskutečněním hovoru

videotelefonem se zobrazí výzva
k ukončení ostatních aplikací.

Upozornění
v Spojení videohovoru může nějakou

dobu. Mějte strpení. Doba spojování
závisí také na tom, jak rychle
druhá strana hovor přijme. Během
navazování spojení pro hovor
videotelefonem, vidíte vlastní obraz,
jakmile druhá strana přijme hovor,
zobrazí se na obrazovce její obraz.

4. V případě potřeby změňte polohu kamery.

Z á k l a d n í f u n kc e

5. Hovor ukončíte stisknutím e anebo
zavřením přístroje.

Uskutečnění hlasového hovoru
a videohovoru z Kontaktů
Volat osobám, jejichž čísla máte uložená
v seznamu Kontakty, je velmi snadné.
1. Stisknutím d přejdete do seznamu
s kontakty.
2. Přejděte na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Stisknutím s zahájíte hlasový hovor.
Pro uskutečnění videohovoru stiskněte
levou kontextovou klávesu a zvolte Provést
videohovor.
4. Stisknutím e ukončíte hovor.

Mezinárodní hovory
1. Podržte stisknuté tlačítko 0
mezinárodního předčíslí. Znak „+“
automaticky vybere mezinárodní
přístupový kód.
2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu
a telefonní číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte tlačítko s.

12
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Přijímání hovoru
V případě příchozího hovoru začne telefon
zvonit a na obrazovce se objeví blikající ikonka
telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat,
zobrazí se na displeji jeho telefonní číslo
(anebo jméno, pokud jej máte uložené v
seznamu Kontakty).
1. Otevřením telefonu příchozí hovor přijměte.

Poznámka
v Příchozí hovor můžete odmítnout

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd

Poznámka
v Hovor můžete přijmout i ve chvíli,

kdy používáte kontakty či jiné funkce
menu.
v Pokud jsou k telefonu připojena
kompatibilní sluchátka, můžete
hovor přijmout stisknutím klávesy na
sluchátkách anebo pomocí telefonu.
Příchozí hovor můžete odmítnout
stisknutím e.
v Vyzváněcí tón příchozího hovoru
můžete ztlumit stisknutím a
podržením bočního tlačítka hlasitosti.

Síla signálu
Pomocí indikátoru signálu na displeji telefonu
můžete kontrolovat sílu signálu. Síla signálu se
může měnit, zejména pak uvnitř budov.
U okna může být příjem lepší.

Z á k l a d n í f u n kc e

stisknutím e anebo dvojitým
stisknutím pravé kontextové klávesy.
v Nastavíte-li Režim odpovědi na
stisknutí tlačítka Odeslat (menu
#.4.0.4), můžete po otevření telefonu
přijmout hovor stisknutím s.
v
Pokud je režim pro přijetí hovoru
nastaven na stisknutí libovolné
klávesy, můžete hovor přijmout
stisknutím kterékoliv klávesy kromě
e.

2. Hovor ukončíte uzavřením přístroje anebo
stisknutím e.

13
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Přehled funkcí menu

P ře h l e d f u n kc í m e n u

Televize

Hovor

Profily

Multimédia

1 Televize
2 Rádio
3 Nastavení

1 Záznamy hovorů
2 Provést videohovor
3 Trvání hovoru
4 Objem dat
5 Cena hovorů
6 Přeměrování hovoru
7 Blokování hovoru
8 Pevná volba čísel
9 Čekající hovor
0 Společné nastavení
* Nastavení videohovorů

1 Normální
2 Tichý
3 Venku
4 Letový režim
5 Vlastní 1
6 Vlastní 2
7 Vlastní 3

1 Fotoaparát
2 Videokamera
3 Hudba
4 Videosoubory
5 Záznam hlasu

Zprávy

Moje soubory

Hry a aplikace

Kontakty

1 Napsat novou
2 Přijaté
3 Schránka
4 Koncepty
5 K odeslání
6 Odeslaná pošta
7 Moje složka
8 Šablony
9 Emotikony
0 Nastavení

1 Obrázky
2 Zvuky
3 Videa
4 Hry a aplikace
5 Obsah Flash aplikace
6 Ostatní
7 Moje paměťová karta

1 Hry a aplikace
2 Nastavení

1 Přidat novou
2 Hledat
3 Rychlé volby
4 Skupiny
5 Čísla volání asistenčí
služby
6 Vlastní číslo
7 Moje vizitka
8 Nastavení

Prohlížeč

Připojení

Organizér

Nastavení

1 Domů
2 Zadejte adresu
3 Záložky
4 Čtečka kanálů RSS
5 Uložené stránky
6 Historie
7 Nastavení

1 Bluetooth
2 Synchronizace serveru
3 Režim připojení USB
4 Síť
5 Profily internetu
6 Přístupové body
7 Nastavení streamingu

1 Budík
2 Kalendář
3 Úkoly
4 Poznámky
5 Kalkulačka
6 Stopky
7 Převodník jednotek
8 Světový čas
9 Vyhledávač data
0 Rychlé menu
* Nastavení
# Služba SIM

1 Obrazovka
2 Datum a čas
3 Zabezpečení
4 Úspora energie
5 Jazyk
6 Výběr paměti
7 Informace o telefonu
8 Původní nastavení

14
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Televize
Televize

Menu 1.1

Váš telefon HB620T má přístup ke službám
Mobile TV.
1. Chcete-li televizi spustit, stiskněte kláve
su OK a zvolte menu 1-1 TV.

TV: Přímý přístup k televizi. (krátká)
Přímý přístup k rádiu. (dlouhá)
Průvodce: Zobrazení televizních kanálů.
Můj K: Můžete nastavit oblíbený kanál
pomocí položky Volby.

2. Při spuštěném televizním programu
si můžete prohlédnout seznam
dostupných televizních kanálů stisknutím
klávesy u.

Při spuštěném programu stiskněte možnost
L, vyberte položku „Přidat k Oblíbeným“
a nastavte kanál.
Oblíbený kanál můžete rovněž nastavit
v menu Průvodce a na stránce se seznamy
položky Volby.

4. Pokud stisknete klávesu d, můžete
přepnout do režimu Rádio/Televize.

Chcete-li vyhledat televizní kanály, stiskněte
možnost L a vyberte položku
Vyhledávání kanálů a možnost Všechny nebo
Vybraný kanál.

3. Kanál můžete změnit stisknutím
kláves l, r.

Tip!
v Krátkým stisknutím tlačítka TV

získáte snadný přístup k televizi.

Poznámka
v Po vyhledání dojde rovněž

k obnovení mého K.

v V závislosti na prostředí rádiových

vln se může výkon příjmu každého
kanálu lišit.

Poznámka
v Je nutné vytáhnout anténu.

se objeví vedle K, což
znamená, že program podporuje více
jazyků. Stisknutím možnosti L
vyberte požadovaný jazyk.

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd

Te l e v i z e

v Ikona
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Televize
Rádio

Menu 1.2

1. Chcete-li spustit rádio, stiskněte klávesu OK
a vyberte menu 1 -2 Radio.
2. Při spuštěném rádiovém programu si
můžete prohlédnout seznam dostupných
rádiových kanálů stisknutím klávesy u.
3. Kanál můžete změnit stisknutím
kláves l, r.

Režim zobrazení informací
(Menu 1.3.2)

Můžete nakonfigurovat zobrazení obecného
stavu síly signálu, kanálu a názvu programu
při sledování televize.

Přijímání hovoru při sledování
televize (Menu 1.3.3)

4. Pokud stisknete klávesu d, můžete
přepnout do režimu Televize/Rádio.

Můžete nastavit způsob přijetí hovorů při
sledování televize.

Tento telefon podporuje rádio DIGITAL DVB-T,
nikoli FM rádio.

Aktivace popup SMS/MMS
(Menu 1.3.4)

v V některých částech země nemusí

Obdržíte-li při sledování televize zprávu SMS
či MMS můžete nastavit přečtení anebo
nepřečtení zprávy.

v Je nutné vytáhnout anténu.

Obnovit kanály (Menu 1.3.5)

Poznámka
být rádiové kanály dostupné.

Můžete obnovit možnost Televizní/Rádiový
kanál a Seznam oblíbených kanálů.

Nastavení

Menu 1.3

Te l e v i z e

Čas sledování (Menu 1.3.1)
Můžete vyhledat dobu sledování televize.

Poznámka
v Pokud máte problém s výkonem

příjmu kanálů, je nutné kanály
obnovit.
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Hovor
Záznamy hovorů

Menu 2.1

Všechny hovory (Menu 2.1.1)
Umožňuje vám zobrazit záznamy
o zmeškaných, přijatých a volaných hovorech.
Na číslo, které si v tomto seznamu zvolíte,
můžete zavolat anebo poslat zprávu. Toto číslo
si také můžete uložit do seznamu kontaktů.

Volané hovory (Menu 2.1.2)
Umožňuje zobrazit záznam o vytočeném
hovoru, uskutečnit hovor, odeslat zprávu
a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Přijaté hovory (Menu 2.1.3)
Umožňuje zobrazit záznam o přijatém hovoru,
uskutečnit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo
do seznamu kontaktů.

Provést videohovor

Trvání hovoru

Menu 2.3

Délku trvání hovoru si můžete zobrazit podle
typů. Stisknutím levé kontextové klávesy
[Volby] zvolte částečnou inicializaci nebo
úplnou inicializaci. Před inicializací budete
požádáni o bezpečnostní kód.
K dispozici jsou následující údaje:

Všechny hovory
Zobrazuje celkovou délku volání.

Volané hovory
Zobrazuje délku volaných hovorů.

Zmeškané hovory (Menu 2.1.4)

Přijaté hovory

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

Zobrazuje délku přijatých hovorů.

Poslední hovor
Zobrazuje dobu posledního hovoru
v jednotkách hodiny/minuty/sekundy.

Hovor
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Hovor
Objem dat

Menu 2.4

Umožňuje zjistit objem odeslaných, přijatých
a veškerých dat, která se přenesla.
Stiskněte levou kontextovou klávesu [Volby]
a výběrem možnosti [Smazat] proveďte
inicializaci vybraného typu hlasitosti anebo
výběrem možnosti Smazat vše proveďte
úplnou inicializaci. Před inicializací budete
požádáni o bezpečnostní kód.

Cena hovorů

Menu 2.5

1. Tato funkce zobrazuje cenu Posledního
hovoru a Všech hovorů.
2. Stisknutím levé kontextové klávesy [Volby]
zvolte částečnou inicializaci nebo úplnou
inicializaci. Inicializace bude vyžadovat kód
PIN2.
3. V možnosti Nastavit cenu hovoru si můžete
vybrat buď jednotky anebo měnu.
V závislosti na tomto nastavení se cena
hovoru zobrazí v průběhu hovoru
(Pokud vaše SIM karta a síť podporují funkci
Oznámení o ceně AOC).

4. Pokud chcete nastavit limit ceny za hovory,
vyberte v možnosti Nastavit cenu hovoru.
Pokud nastavíte limit hovoru a cena za
hovory dosáhne tohoto limitu, nebude již
možné provádět žádné další hovory.

Přeměrování hovoru
Menu 2.6
K dispozici jsou menu Přesměrování hovoru
pro hlasové hovory a videohovory.
StisknutímO, můžete aktivovat menu
přesměrování hovoru.

Hlasové hovory (Menu 2.6.1)
Všechny hlasové hovory (Menu 2.6.1.1)
Když je obsazeno (Menu 2.6.1.2)
Pokud neodpovídá

(Menu 2.6.1.3)

Pokud je nedostupný

(Menu 2.6.1.4)

Hovor
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1. J estliže seznam čísel neexistuje
Změní se na editor, kde je možné zadat
číslo pro přesměrování. Můžete přímo zadat
číslo pro přesměrování hovoru anebo číslo
vyhledat v telefonním seznamu. Po stisknutí
volby Přesměrovat na] odešle telefon po
zadání čísla žádost poskytovateli služeb.
2. Jestliže seznam čísel existuje
Zobrazí se nabídka Na jiné číslo a seznam
čísel. V průběhu čekání na to, až ze sítě
přijde výsledek, objeví se hlášení o
probíhající žádosti a animace.
3. Menu s možnostmi
Jestliže po aktivaci nabídky Všechny hlasové
hovory vyberete nabídku Volby v dolní části
menu, zobrazí se nabídky Deaktivovat,
Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Vymazat
seznam.
Zvolíte-li nabídku Deaktivovat, provede se
po potvrzení ze strany uživatele vymazání
čísel přesměrování hovoru registrovaných
v síti. Nabídka Smazat seznam vymaže
seznam všech čísel přesměrování.

Všechny hovory
videotelefonem (Menu 2.6.2.1)
1. J estliže seznam čísel neexistuje
Změní se na editor, kde je možné zadat
číslo pro přesměrování. Můžete přímo
zadat číslo pro přesměrování hovoru anebo
číslo vyhledat v telefonním seznamu. Po
stisknutí O [Přesměrovat] odešle telefon
po zadání čísla žádost poskytovateli služeb.
2. Jestliže seznam čísel existuje
Zobrazí se nabídka Na jiné číslo a seznam
čísel. V průběhu čekání na to, až ze sítě
přijde výsledek, objeví se hlášení o
probíhající žádosti a animace.
3. Nabídka Volby
Jestliže po aktivaci menu Všechny video
hovory vyberete nabídku Volby v dolní části
menu, zobrazí se nabídky Deaktivovat,
Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Vymazat
seznam.

Hovor
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Hovor
Pokud obsazeno (Menu 2.6.2.2)

Pokud je mimo dosah (Menu 2.6.2.4)

1. J estliže seznam čísel neexistuje
Funguje stejně jako volba Všechny hlasové
hovory.

1. J estliže seznam čísel neexistuje
Funguje stejně jako volba Všechny hlasové
hovory.

2. Jestliže seznam čísel existuje
Funguje stejně jako volba Všechny hlasové
hovory.

2. Jestliže seznam čísel existuje
Funguje stejně jako volba Všechny hlasové
hovory.

3. Při výběru nabídky Volby
Aktivuje se a funguje stejně jako volba
Pokud obsazeno. Funguje stejně jako volba
Všechny hlasové hovory.

3. Při výběru nabídky Volby
Aktivuje se a funguje stejně jako volba
Pokud mimo dosah. Funguje stejně jako
volba Všechny hlasové hovory.

Pokud neodpovídá (Menu 2.6.2.3)
1. J estliže seznam čísel neexistuje
Funguje stejně jako volba Všechny hlasové
hovory.
2. Jestliže seznam čísel existuje
Funguje stejně jako volba Všechny hlasové
hovory.
3. Při výběru nabídky Volby
Aktivuje se a funguje stejně jako volba
Pokud neodpovídá.

Hovor
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Blokování hovoru

Menu 2.7

Deaktivovat vše (Menu 2.7.1)

K dispozici je nabídka Blokování hovorů pro
hlasové hovory a videohovory.

Můžete deaktivovat služby nakonfigurované
v síti.

Nabídka má tyto položky: Hlasové hovory,
Videohovory a Deaktivovat vše. Hlasové
hovory a Videohovory mají následující
podnabídky.

Pevná volba čísel

Nabídka Blokování hovoru má tyto
podnabídky: Všechny odchozí, Odchozí
mezinárodní hovory kromě domácích,
Všechny příchozí a Příchozí při roamingu.
Nabídka Všechny odchozí blokuje vytáčení
všech odchozích hovorů, nabídka Odchozí
mezinárodní blokuje vytáčení odchozích
mezinárodních hovorů a nabídka Odchozí
mezinárodní hovory kromě domácí země
blokuje vytáčení odchozích mezinárodních
hovorů kromě hovorů pro domácí zemi
PLMN. Nabídka Všechny příchozí odmítne
všechny příchozí hovory a nabídka Příchozí
při roamingu odmítne příchozí hovory při
roamingu.

- Z apnout: Aktivuje službu pevného
vytáčení čísla. Je nutné zadat správný
PIN2 kód.
- Vypnout: Deaktivuje službu pevného
vytáčení čísla. Je nutné zadat správný
PIN2 kód.
v Seznam čísel FDN

Čekající hovor

Menu 2.9

v Aktivovat: Aktivuje službu čekajících

hovorů. Pokud zvolíte tuto položku, zobrazí
se hlášení s požadavkem na navázání
hovoru a animace. Jakmile síť odpoví,
zobrazí se výsledek této operace.
v Deaktivovat: Vypne službu čekajících

hovorů. Pokud zvolíte tuto položku, zobrazí
se hlášení s požadavkem na navázání
hovoru a animace. Jakmile síť odpoví,
zobrazí se výsledek této operace.

Hovor
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Hovor
v Zobrazit stav: Zobrazí položku služby

čekajících hovorů dané sítě. Pokud
zvolíte tuto položku, zobrazí se hlášení s
požadavkem na navázání hovoru
a animace. Jakmile síť odpoví, zobrazí se
výsledek této operace.

Společné nastavení
Menu 2.0

Odmítnutí hovoru (Menu 2.0.1)
Můžete nastavit odmítnutí příchozích hovorů.
1. Pro aktivaci odmítnutí hovorů vyberte
Zapnuto v nabídce Odmítnout. Zobrazí se
nabídka Seznam odmítnutých.
2. V nabídce Seznam odmítnutých nastavte
požadovanou volbu odmítnutí hovoru.
v Všechny hovory: Odmítne všechny

hovory.
v Kontakty: Odmítne hovory z čísla

uloženého v Kontaktech.
v Skupiny: Můžete stanovit odmítnutí

v Žádné ID volajícího: Odmítne hovory,

které nemají informaci o CLI.

Odeslat vlastní číslo (Menu 2.0.2)
v Nastavit podle sítě: Konfiguruje se

s výchozím nastavením vytvořeným
poskytovatelem služeb.
v Zapnuto: Telefon bude odesílat vlastní

telefonní číslo při odchozím hovoru.
v Vypnuto: Telefon nebude odesílat vlastní

telefonní číslo při odchozím hovoru.

Automatické opakované vytáčení
(Menu 2.0.3)

Umožňuje vám nastavit funkci automatického
opakování vytáčení pro případ, kdy se vám
nepodaří navázat hovor.

Režim přijetí hovoru (Menu 2.0.4)
Umožňuje vám nastavit si režim odpovědi.
Můžete vybrat mezi Stisknout „Odeslat“,
Otevřením telefonu a Stisknout libovolné
tlačítko.

Hovor

hovorů podle skupin uložených
v Kontaktech.
v Neregistrováno: Odmítne hovory z čísla,

které není uložené v Kontaktech.
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Minutové upozornění (Menu 2.0.5)
Tato funkce určuje, zda-li se vám bude
po každé minutě hovoru ozývat zvukové
upozornění.

Režim odpovědi BT (Menu 2.0.6)
vH
 ands-free: Je-li připojen o přes

Bluetooth, můžete hovor přijmout pomocí
Bluetooth sluchátek.
vT
 elefon: Přijmete-li hovor stisknutím

s na přístroji, můžete hovořit přes

přístroj. Přijmete-li hovor stisknutím klávesy
Bluetooth sluchátka, můžete hovořit přes
Bluetooth sluchátka.

Uložit nové číslo (Menu 2.0.7)

Nastavení videohovorů
Menu 2.*
Můžete nastavit zobrazení obrazovky pro
volání při odchozím či příchozím hovoru
videotelefonem.
v Použít osobní snímek: Nastavte, zda

má zobrazovat osobní obrázek.
v Vybrat osobní snímek: Vyberte

fotografii, která se má zobrazovat.
v Zrcátko: Vyberte pro aktivaci a deaktivaci

efektu zrcadla.
- Zapnuto: Zobrazí obrázek roztažený do
stran.
- Vypnuto: Zobrazí obrázek ve skutečné
velikosti.

Touto volbou můžete po ukončení hovoru
uložit telefonní číslo, pokud ještě není v
telefonním seznamu uložené.

Hovor
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Profily
Pro příchozí hovor můžete zvolit vyzváněcí tón
anebo tichý režim a nastavit zvuk a hlasitost
vyzváněcího tónu, tónu kláves a zvukového
efektu dle daného profilu.
Zvolte profil a aktivujte jej stisknutím klávesy
O. Po stisknutí levé kontextové klávesy
[Volby], vyberte položku Upravit.
v Upozornění pomocí

Tato volba nastaví režim upozornění na
příchozí hovor.
v Vyzvánění hlasového hovoru

Můžete vybrat vyzváněcí tón pro příchozí
hlasové hovory.
v Vyzvánění videohovoru

Můžete vybrat vyzváněcí tón pro příchozí
videohovory.
v Hlasitost

Nastavte hlasitost vyzváněcího tónu.
v Ohlášení zprávy

v Tón kláves

Zde můžete nastavit tón, který má telefon
přehrát při stisknutí kláves.
v Hlasitost tónu kláves

Můžete nastavit hlasitost zvoleného tónu
kláves, přičemž je zde 7 dostupných úrovní.
v Tón otevírání

Zvolte požadovaný tón, který má telefon
přehrát při svém otevření.
v Potvrzovací tón

Můžete nastavit potvrzovací tón, který
telefon přehraje při potvrzení akcí.
v Zvuk při spuštění

Můžete nastavit efekt, který se přehraje při
zapnutí telefonu.
v Vybrat zvuk zapnutí

Můžete vybrat soubor, který se přehraje při
zapnutí telefonu.
v Zvuk při vypínání

Zde můžete nastavit, jak často vás má
telefon informovat o přijaté zprávě, než si ji
přečtete.
v Tón zprávy

P ro f i l y

Zde můžete z vlastních anebo výchozích
souborů zvolit tón, který má telefon přehrát
po přijetí zprávy.

Můžete nastavit efekt, který se přehraje při
vypnutí telefonu.
v Vybrat zvuk při vypínání

Můžete vybrat soubor, který se přehraje při
vypnutí telefonu.
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Multimédia
Fotoaparát

Menu 4.1

Tato aplikace vám umožňuje pořizovat
fotografie. Můžete pořizovat fotografie
v požadovaném formátu a použít je pro
fotografie kontaktů, hlavní obrazovku a další
obecné účely. Zachycený snímek můžete
odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu či
skrze Bluetooth O.

1. Stiskněte levou kontextovou klávesu. Otevře
se nabídka Volby, kde můžete nastavit
požadované prostředí.
v Mezi položkami nabídky se pohybujte

pomocí l / r.

v Vyberte si požadovanou hodnotu pomocí

u / d a poté potvrďte výběr
pomocí O.

Popis

Přejít na

Otevře se složka Obrázky
a dostupné obrázky se zobrazí jako
miniatury. Obrázky lze prohlédnout
stisknutím O. Vybraný obrázek
lze také odeslat jinému účastníkov
prostřednictvím MMS, E-mail,
Bluetooth.

Velikost

1600x1200, 1280x960, 640x480,
Tapeta, Kontakt.

Kvalita

Maximální, vysoká, Standard.

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

od –2,0 do 2,0 v intervalech 0,5.
Čím vyšší hodnota, tím jasnější
obrazovka.

Vyvážení bílé Můžete upravit tón pozadí
fotografie v závislosti na počasí.
Automaticky, Denní světlo,
Zataženo, Osvětlit, Interiér.
Noční režim

Aktivací tohoto režimu zvýšíte
kvalitu snímků pořízených v noci.

Multimédia
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Multimédia
Nabídka Popis

2. Po dokončení upravování nastavení
stiskněte pravé kontextové tlačítko [Zavřít].

Záběr

Při pořizování snímku můžete použít
až 10 efektů rámečku. (Poznámka:
dostupné pouze pro Velikost tapety.)

Časovač

Spuštění spouště fotoaparátu můžete
zpozdit. 3, 5 a 10 sekund po aktivaci
časového spínače se objeví
.

Efekt

Żádné, Černobílý, Negativ, Sépie.

Poznámka

Zvuk

Vyberte požadovaný tón závěrky.

v Stisknutím pravé kontextové klávesy

Paměť

Vyberte požadovanou paměť, buď
v přístroji nebo externí.

Zrcátko

Zapnutím této volby aktivujete efekt
zrcadla.

Přepnout
objektiv

Lze přepnout kameru a aktivovat buď
interní anebo externí kameru.

3. Zaměřte fotoaparát na fotografovaný objekt
a stiskněte O.

4. Stisknutím O obrázek uložíte. Uloží se do
složky Obrázky ve složce Moje soubory.

[Zpět] se vrátíte do režimu náhledu.

Videokamera

Menu 4.2

Tato aplikace vám umožňuje natáčet
videoklipy. V této nabídce můžete přehrávat
a sledovat uložené video soubory videa.
Zachycený videoklip můžete poté odeslat
prostřednictvím Zprávy, E-mailu anebo přes
Bluetooth.

Multimédia
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1. Stiskněte levou kontextovou klávesu.
Otevře se nabídka Volby, kde můžete
nastavit požadované prostředí
v Mezi položkami nabídky se pohybujte

pomocíl / r.

v Vyberte požadovanou hodnotu pomocí

u / d a potvrďte pomocí O.

Nabídka

Popis

Přejít na

Otevře se složka Videa a dostupná
videa se zobrazí jako miniatury.
Videa lze prohlédnout stisknutím
O. Vybrané video lze také
odeslat jinému účastníkovi
prostřednictvím MMS, E-mail,
Bluetooth.

Velikost

320x240, 176x144, 128x96.

Kvalita

Maximální, Vysoká, Standard.

Jas

Od -2,0 do 2,0 v intervalech 0,5.
Čím vyšší hodnota, tím jasnější
obrazovka.
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Noční režim Aktivací tohoto režimu zvýšíte kvalitu
videa pořízeného v noci.
Efekt

Żádné, Černobílý, Negativ, Sépie.

Trvání

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

Paměť

Vyberte požadovanou paměť, buď
v přístroji anebo externí.

Zrcátko

Zapnutím této volby aktivujete efekt
zrcadla.

Hlas

Zvolte, zda se bude nahrávat zároveď
i zvuk.

Přepnout
objektiv

Lze přepnout kameru a aktivovat buď
interní anebo externí kameru.

Multimédia

Vyvážení bílé Můžete upravit tón pozadí videa v
závislosti na počasí. Automaticky,
Denní světlo, Zataženo, Osvětlit,
Interiér.

Nabídka Popis
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Multimédia
2. Po dokončení úprav nastavení stiskněte
pravé kontextové tlačítko [Zavřít].

Hudba

3. Zaměřte kameru na snímaný objekt
a stisknutím O spusťte nahrávání.
Stisknutím O ukončete nahrávání.

Naposledy přehrané (Menu 4.3.1)

v Nahrávání lze přerušit stisknutím levé

kontextové klávesy [Pozastavit].
4. Stisknutím O videoklip uložíte. Uloží se
do složky Videa ve složce Moje soubory.

Poznámka
v Stisknutím pravé kontextové klávesy

[Zpět] se vrátíte do režimu náhledu.

Menu 4.3

Tato nabídka zobrazuje posledních 20
přehraných skladeb. Jakmile začne přehrávání,
zobrazí se nabídka Přehrává se.
Pomocí nabídky Přehrává se můžete aktivovat
přehrávač multimédií.

Všechny skladby (Menu 4.3.2)
Můžete prohlížet všechny hudební soubory
uložené v paměti telefonu nebo v externí
paměti.

Interpreti (Menu 4.3.3)
Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou
podle interpretů.

Alba (Menu 4.3.4)
Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou
podle alb.

Multimédia

Žánry (Menu 4.3.5)
Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou
podle žánrů.
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Seznamy skladeb (Menu 4.3.6)
Výběrem skladeb ze seznamu Všechny skladby
můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Náhodný výběr (Menu 4.3.7)

Menu 4.4

Výběrem možnosti Videoklip ze seznamu
Všechna videa můžete vytvářet vlastní
seznamy skladeb.

Záznam hlasu

Menu 4.5

1. Stisknutím levé kontextové klávesy [Volby]
zobrazíte před nahráváním místní nabídku.
2. Na požadovanou položku nabídky se
přesuňte pomocí u / d a stiskněte
O.

v Používaná paměť

na velikost zprávy MMS, 30 sekund nebo
1 minutu.

záznamy ve Zvucích.
3. Stisknutím O začne nahrávání. Jakmile
začne nahrávání, zobrazí se na LCD displeji
délka nahrávání. Nahrávání přerušíte
stisknutím Zpět.
4. Po dokončení opustíte nahrávání stisknutím
O. Nahraný soubor se automaticky uloží
do složky soubory. Po opětovném stisknutí
O se začne nahrávat nový záznam hlasu.

5. Stisknutím levé kontextové klávesy vybírejte
různé možnosti záznamu hlasu.
6. Na požadovanou nabídku se přesuňte
pomocí u / d a stiskněte O.

v Odeslat: Odeslání nahraného souboru.

Pomocí u / d vyberte Zprávu,
Email nebo Bluetooth a stiskněte O.

v Použít jako: Můžete nahraný soubor

nastavit jako vyzvánění hlasového hovoru
anebo vyzvánění videohovoru.
v Přesunout: Můžete přemístit záznam

hlasu do jiné složky.

Multimédia

vT
 rvání: Můžete nastavit délku nahrávání
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Maximální kvalitu, Vysokou kvalitu
a Normální.
v Přejít na Zvuky: Otevře složku Hlasové

Tuto možnost zvolte, chcete-li přehrávat
hudbu nepřetržitě s náhodným výběrem.

Videosoubory

v Kvalita: Můžete vybrat kvalitu nahrávání
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Multimédia
v Kopírovat: Můžete zkopírovat záznam

hlasu.
v Smazat: Vyberte tuto možnost pro

smazání nahraného souboru.
v Označit/Zrušit označení: Můžete vybrat

jeden či více souborů pro smazání více
položek najednou.
v Soubor: Můžete změnit název souboru

a prohlížet informace.
v Seřadit podle: Soubory můžete seřadit

podle data, typu či názvu.
v Výběr paměti: Zobrazí stav paměti

(v telefonu anebo na externí paměťové
kartě).
7. Stisknutím pravé kontextové klávesy
uzavřete okno podnabídky.

Multimédia
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Zprávy
Napsat novou

Menu 5.1

Zpráva (Menu 5.1.1)
Můžete psát a upravovat zprávu obsahující
kombinaci textu, obrazu, videa a zvuku.
1. Do pole Zpráva zadejte text své zprávy.
Nabídka možností v poli Zpráva
vV
 ložit: Odtud můžete provést následující

akce:
1. Obrázek: Můžete vložit obrázek.
(Existující obrázek/Fotografovat.)
2. Video: Můžete vložit videoklip.
(Jeden videoklip na jeden snímek.)
3. Zvuk: Můžete vložit zvukový soubor.
(Jeden zvuk na jeden snímek.)
4. Symboly: Můžete vložit symboly. Po
zadání příslušných číselných kláves
stiskněte O.

6. Emotikony: Při psaní zprávy můžete
vložit emotikon.
7. Jméno a číslo: Po vyhledání
příslušného jména a čísla v telefonním
seznamu můžete daný záznam vložit.
8. Nový snímek: Volbou této položky
přidáte nový snímek.
9. Předmět: Zvolte pro vložení předmětu.
0. Další: Můžete vložit další.
v Uložit do konceptů: Zvolte pro uložení

zprávy mezi koncepty.
v Způsob vložení: Zvolte požadovaný režim

slovníku.
v Jazyk písma: Můžete nastavit jazyk pro

psaní zprávy.
v Přidat do slovníku: Můžete přidat slovo

do slovníku.

5. Šablonu: Můžete vložit textovou
šablonu uloženou v telefonu. Po výběru
šablony stiskněte O. Vybraná šablona
se vloží do okna Zpráva.

Zprávy
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Zprávy
2. Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zavřít]
po nastavení podnabídky, nabídku opustíte
anebo přejdete do nabídky předchozí.
3. Zprávu odešlete stisknutím potvrzovací
klávesy [Odeslat].
Zpráva se automaticky uloží do složky
Odeslané zprávy. Jestliže se zpráva
neodešle, zůstane ve složce K odeslání a je
označena stavem selhání.

Email (Menu 5.1.2)
Pro odesílání a příjem e-mailu je nutné si
založit e-mailový účet. (Viz strana 43–44
týkající se Založení e-mailového účtu.)
1. Zadejte e-mailové adresy příjemců do polí
Komu, Kopie, Skrytá kopie. Kontakty lze
vyhledávat po stisknutí O.

Poznámka
v Do pole Kopie zadejte referenční

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

Zprávy

32

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd
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2. Přejděte kurzorem do pole Předmět
a zadejte předmět zprávy.

v Způsob vložení: Zvolte požadovaný režim

3. Obsah zprávy můžete zadat přesunutím
kurzoru do pole Zpráva.

v Jazyk písma: Můžete zvolit jazyk písma.

4. Následující funkce použijte pomocí levé
kontextové klávesy [Volby].
vP
 oslední použité: Můžete použít

poslední e-mailovou adresu, kterou jste
dočasně uložili. (Zobrazuje se v nabídce
Volby, pokud se kurzor nachází v polích
Komu/Kopie/Skrytá kopie.)
vV
 ložte: Vyberte tuto nabídku pro vkládání

zvláštních znaků, šablon a kontaktů. Je
také možné připojit multimediální soubory
(obrázky, videa a zvuky).
vU
 ložit do konceptů: Vyberte toto menu

pro uložení zprávy do Konceptů.
vZ
 obrazit přílohu: Zobrazí přiložené

soubory. (Tato položka je dostupná, pouze
jsou-li ke zprávě připojené soubory.)
vO
 debrat: Odstraní soubor přílohy. (Tato

položka je dostupná pouze v případě, jsouli připojeny soubory.)

v Přidat do slovníku: Můžete přidat nové

slovo do slovníku.
v Nastavit prioritu e-mailu: Můžete

nastavit prioritu e-mailu, který se chystáte
odeslat.
5. Když dokončíte psaní e-mailu, stiskněte
O pro jeho odeslání.

Přijaté

Menu 5.2

1. Můžete prohlížet přijaté zprávy. Vyberte
zprávu a poté stiskněte Opro náhled
zprávy.
2. Předchozí či následující zprávu můžete
prohlížet pomocí l / r.

3. Jestliže chcete prohlédnout multimediální
zprávu (Oznámení), vyberte Načíst
v obrazovce náhledu oznámení o zprávě.
Soubor se následně přenese a po dokončení
přenosu jej lze prohlédnout.

Zprávy
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Zprávy
Následující funkce můžete použít ve složce
Přijaté pomocí levé kontextové klávesy
[Menu].

v Označit/Zrušit označení: Můžete vybrat

v Odpovědět: Vytvoří odpověď pro

v Kopírovat a přesunout: V případě

odesílatele anebo všechny příjemce
vybrané zprávy.
v Přeposlat: Předá vybranou zprávu dál.

jednu nebo více zpráv pro hromadné
smazání.
zprávy SMS můžete kopírovat/přesunout
zprávu do telefonu nebo na SIM kartu
a přesunout zprávu do složky „Moje složka“.
v Přesunutí do Mé složky: V případě

zprávy MMS můžete zprávu přesunout do
složky „Moje složka“.

Poznámka
v Není podporováno pro multimediální

zprávy (Oznámení) a WAP push
zprávy.

v Filtr: Zobrazí zprávy podle požadovaného

typu zprávy.
v Informace ozprávě.: Můžete zjistit typ

zprávy, datum a čas.
v Hovor: Můžete uskutečnit videohovor

nebo hlasový hovor.

Poznámka

- Provést hlasový hovor: Můžete
uskutečnit hlasový hovor.

v Můžetesi prohlédnout e-mailové

- Provést videohovor: Můžete uskutečnit
videohovor.

zprávy uložené v e složce E-mail
[Menu 5.1.2].

v Smazat: Vymaže aktuální zprávu.
v Napsat novou: Můžete napsat novou

zprávu anebo E-mail.

Zprávy
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Schránka

Menu 5.3

Zobrazení přehledu
e-mailových zpráv

v Označit/Zrušit označení: Tuto volbu

použijte pro smazání více položek.
v Nastavit jako přečtené/nepřečtené:

1. Vyberte e-mailový účet a poté stiskněte
Opro zobrazení přehledu přijatých
e-mailů.

Vybraný e-mail můžete označit za přečtený
či nepřečtený.
v Seřadit podle: E-mail můžete seřadit

podle určitých podmínek.

2. Následující funkce můžete použít v přehledu
e-mailů pomocí levé kontextové klávesy
[Volby].

v Trvale odstranit (pouze IMAP):

vO
 dpovědět: Vytvoří odpověď na vybraný

Synchronizuje e-mail s příchozím
e-mailovým serverem.

e-mail.
vP
 řeposlat: Předá vybrané e-mailové

zprávy dalším vybraným příjemcům.
vO
 bnovit (pouze POP3): Načte nové

e-mailové zprávy.

v Informace o zprávě: Krátká informace

o zprávě včetně velikosti, typu, data, času
a názvu souborů.

Zobrazení e-mailové zprávy

vK
 opírovat do (pouze IMAP): Zkopíruje

vybraný e-mail.
vH
 ledat: Vyhledá e-mail.
vS
 mazat: Vymaže e-mail.
vS
 mazat ze serveru (pouze POP3):

Vymaže zprávu anebo e-mail ze serveru.
e-mail anebo hlasovou zprávu.

1. Vyberte některý z přijatých e-mailů a
stiskněte klávesu Zobrazit pro načtení
obsahu e-mailu.
2. Obsah přijatého e-mailu se automaticky
zobrazí na obrazovce Zobrazit.
3. Obsah předchozí či následující zprávy
můžete prohlížet pomocí l/r.

4. Na obrazovce Zobrazení e-mailu můžete
pomocí levé kontextové klávesy [Volby]
použít následující funkce.

Zprávy

vV
 ytvořit novou zprávu: Vytvoří zprávu,
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Odstraní vybrané údaje v e-mailu.
v Synchronizace zpráv (pouze IMAP):
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Zprávy
v Odpovědět: Vytvoří odpověď na vybraný

e-mail.
v Přeposlat: Předá vybrané e-mailové

zprávy dalším příjemcům.
v Uložit adresu: Uloží adresu odesílatele do

Kontaktů.
v Smazat: Vymaže e-mail.
v Vyjmout: Vyjme číslo, E-mailovou adresu

či webovou adresu z e-mailové zprávy.
v Zobrazit přílohu: Zobrazí přiložený

soubor.
v Zobrazit příjemce: Zobrazí e-mailové

adresy příjemců zprávy a příjemců kopie.
v Vytvořit novou zprávu: Vytvoří zprávu,

e-mail, pohlednici anebo hlasovou zprávu.
v Informace o zprávě: Zde si můžete

prohlédnout druh zprávy, předmět,
odesílatele, datum a čas a také kdy byla
zpráva uložena.

Koncepty

Menu 5.4

Můžete prohlížet uložené zprávy. Vyberte
zprávu a poté stiskněte O pro úpravu
zprávy.
Následující funkce můžete použít pomocí levé
kontextové klávesy [Volby].
v Odeslat: Odešle vybranou zprávu.
v Hovor: Můžete uskutečnit hlasový hovor

nebo videohovor.
v Smazat: Vymaže aktuální zprávu.
v Napsat novou: Vytvoří zprávu či e-mail.
v Označit/Zrušit označení: Můžete

vybrat jednu či více zpráv pro hromadné
vymazání.
v Filtr: Zobrazí zprávy podle požadovaného

typu zprávy.
v Informace o zprávě: V případě zprávy

SMS se můžete podívat na typ zprávy,
datum, čas, velikost a umístění.

Zprávy
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K odeslání

Menu 5.5

V této nabídce můžete prohlížet seznam
a obsah zpráv a rovněž si ověřit, zda přenos
proběhl úspěšně.
Například: Není-li správně nastaven e-mailový
účet, jsou e-maily umístěné ve složce Odchozí.
1. Vyberte zprávu.
2. Následující funkce můžete použít pomocí
levé kontextové klávesy [Volby].
Pro odcházející a čekající zprávy
vZ
 rušit odeslání: Můžete zastavit odesílání

a čekání.
vH
 ovor: Můžete uskutečnit videohovor

nebo hlasový hovor.

Pro zprávu, kterou se nepodařilo
odeslat
v Poslat: Vybranou zprávu můžete odeslat

znovu.
v Uložit do konceptů: Zprávu můžete

uložit mezi koncepty.
v Hovor: Můžete uskutečnit videohovor

nebo hlasový hovor.
v Smazat: Vymaže vybranou zprávu.
v Napsat novou: Můžete vytvořit zprávu či

e-mail.
v Informace o zprávě: Můžete se podívat

na typ zprávy, předmět, odesílatele, datum,
čas, velikost a umístění.

vN
 apsat novou: Můžete vytvořit zprávu či

e-mail.
v I nformace o zprávě: Zde si můžete

prohlédnout druh zprávy, předmět,
odesílatele, datum a čas a také kdy byla
zpráva uložena.

Zprávy
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Zprávy
Odeslaná pošta

Menu 5.6

Zobrazí odeslané zprávy (Zpráva/E-mailová
zpráva/Hlasová zpráva).
[Volby]
v Odpovědět: Vytvoří odpověď odesílateli

anebo všem příjemcům vybrané zprávy.
v Přeposlat: Předá vybranou zprávu dál.
v Hovor: Můžete uskutečnit videohovor

nebo hlasový hovor.
v Smazat: Smaže označenou zprávu.
v Napsat novou: Můžete napsat zprávu

anebo E-mail.
v Označit/Zrušit označení: Můžete

označit jednu či více zpráv pro hromadné
smazání.
v Kopírovat a přesunout: Můžete

přesunout zprávu do složky „Moje složka“.

Moje složka

Menu 5.7

Zprávy ze složek Přijaté zprávy či Odchozí
zprávy můžete přemístit do složky Moje složka
a poté je přesunout do původní schránky pro
zprávy.

Šablony

Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)
Pomocí levé kontextové klávesy [Volby]
můžete přidávat, upravovat anebo mazat
užitečné často používané fráze.

Poznámka
v V závislosti na nastavení provedená

vaším operátorem se tyto užitečné
fráze uloží jako výchozí.

v Filtr: Zobrazí zprávy podle požadovaného

typu zprávy.
v Informace o zprávě: Můžete zjistit typ

Zprávy

zprávy, předmět, odesílatele, datum, čas,
velikost a umístění.

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

Nastavení

K dispozici jsou následující volby.

SMS (Menu 5.0.1)

vP
 řidat: Můžete vytvořit novou

Můžete nastavovat volby týkající se textových
zpráv.

multimediální šablonu.
vP
 sát MMS: Vytvoří multimediální zprávu

s vybranou šablonou.
vU
 pravit: Upraví vybranou šablonu.
vZ
 obrazení příloh: Můžete otevřít soubor

přiložený ke zprávě.

Emotikony

Menu 5.9

Můžete přidávat, upravovat a mazat
emotikony. Můžete vložit emotikon, který
jste si při psaní zpráv oblíbili. Po stisknutí
potvrzovací klávesy se zobrazí emotikon.

1. S tředisko SMS: Zadejte adresu Střediska
pro textové zprávy.
2. Doručenka: Aktivací této volby můžete
ověřit, zda se zpráva v pořádku odeslala.
3. Doba platnosti: Tato síťová služba vám
umožňuje definovat, jak dlouho budou vaše
textové zprávy uloženy v centru zpráv.
4. Typy zpráv: Text, Hlas, Fax, X.400,
E-mail
Typ zpráv je obvykle nastaven na Text.
Textovou zprávu můžete převést do jiných
formátů. Zda je tato funkce k dispozici,
zjistíte u svého operátora.
5. Kódování znaků: Automaticky/
Výchozí abeceda/Unicode
v Automaticky: Zpráva s jednobytovými

znaky se běžně kóduje ve Výchozí abecedě
(GSM7). Zpráva s dvoubytovými znaky se
automaticky kóduje v Unicode (UCS2).

Zprávy
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Zprávy
v Výchozí abeceda: Také zpráva

s dvoubytovými znaky se kóduje do
jednobytového kódování. Upozornění:
Dvoubytové znaky s diakritikou se mohou
převést do jednobytových znaků bez
diakritiky.
v Unicode: Zpráva je kódována dvoubytově.

Berte, prosím, v úvahu, že vám může být
účtován dvojnásobný poplatek.
6. Způsob odeslání dlouhého textu:
Vyberte dlouhou textovou zprávu jako
Hromadnou SMS nebo MMS.

MMS (Menu 5.0.2)
Zde můžete nastavit volby týkající se
multimediální zprávy.
1. Z působ přijetí: Můžete nastavit
režim přijímání pomocí Domácí sítě
nebo Roamingové sítě. Pokud vyberete
Automaticky, budete multimediální zprávy
přijímat automaticky. Pokud vyberete
Ručně, obdržíte pouze oznámení o zprávě
do složky Příchozí zprávy a máte možnost
se rozhodnout, zda multimediální zprávu
stáhnete či nikoli.

2. D
 oručenka: Můžete rozhodnout, zda
budete od příjemce žádat potvrzovací
e-mail o doručení, nebo zda povolíte
odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení
odesílateli.
v Vyžádat hlášení: Definuje, zda budete

žádat potvrzovací e-mail o doručení
multimediální zprávy.
v Povolit hlášení: Definuje, zda povolíte

odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení
v odpověď na žádost o potvrzovací e-mail
o doručení.
3. Zpráva o přečtení: Definuje, zda
budete od příjemce žádat potvrzovací
e-mail o přečtení, nebo zda povolíte
odeslání potvrzovacího e-mailu o přečtení
odesílateli.
v Vyžádat odpověď: Definuje, zda budete

žádat potvrzovací e-mail o přečtení
multimediální zprávy.
v Povolit odpověď: Definuje, zda povolíte

odeslání potvrzovacího e-mailu o přečtení
v odpověď na žádost o potvrzovací e-mail
o přečtení.

Zprávy

4. Priorita: Můžete také vybrat priority
zprávy (Nízká, Normální a Vysoká).
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5. D
 oba platnosti: Umožňuje konfigurovat
dobu platnosti zprávy při přenosu
multimediální zprávy. Zpráva bude na
serveru multimediální služby uložena po
vámi určenou dobu.
6. Trvání snímku: Umožňuje nastavit trvání
každé stránky při psaní zprávy.
7. Doba doručení: Umožňuje vybrat typ
obsahu podporovaný zprávou MMS.
(Okamžitě, Za 1 hodinu, Za 1 den
a Za týden)
Nastaví dobu doručení zprávy příjemci.
Středisko MMS doručí zprávu po uplynutí
doby doručení.
8. Středisko MMS: Umožňuje nastavit
informace o síti, například MMSC a WAP
brány, pro odesílání multimediálních zpráv.

Můžete nastavit volby pro příjem
a přenos e-mailů.
1. E -mailové účty: Můžete vytvořit či
nastavit e-mailový účet včetně e-mailového
serveru a uživatelského ID. Stisknutím levé
kontextové klávesy [Volby] – 2. Upravit
můžete upravit vybraný e-mailový účet.
Pomocí O si můžete vybrat e-mailový
účet, který se použije pro odeslání e-mailu.
Následující funkce můžete zvolit pomocí
levé kontextové klávesy [Volby].
v Přidat: Vytvořit nový e-mailový účet.
v Upravit: Upravit vybraný e-mailový účet.
v Zobrazit: Zobrazí vybranou poštu.
v Označit/Zrušit označení: Tuto volbu

použijte pro smazání více položek.

vN
 ázev: Název profilu.
vM
 MSC URL: Zadejte adresu URL střediska

multimediálních zpráv.
v Profil Internet: Vyberte profil Internetu

ze seznamu.

v Smazat: Vymaže vybraný e-mailový účet.

Smažou se všechny e-maily v tomto účtu.
2. Povolit odpověď na E-mail: Definuje,
zda povolíte odeslání potvrzovacího
e-mailu o přečtení v odpověď na žádost o
potvrzovací e-mail o přečtení.

Zprávy

Stisknutím pravé kontextové klávesy [Uložit]
uložíte změny a dokončíte nastavení Střediska
MMS.
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Zprávy
3. P
 ožadovat odpověď na E-mail:
Definuje, zda budete žádat potvrzovací
e-mail o přečtení.
4. Interval načtení: Můžete konfigurovat
interval pro automatické načítání e-mailu
z příchozího poštovního serveru. Jakmile
přijde nový e-mail, objeví se v horní části
obrazovky ikona. Můžete nastavit časový
interval automatického příjmu na Vypnuto,
15 minut, 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny,
4 hodiny anebo 8 hodin. Berte, prosím, v
úvahu, že používání funkce Načíst interval
může být dále zpoplatněno.
5. Zahrnout zprávu při předání a v
odpovědi: Definuje, zda se při přeposílání
zprávy nebo v odpovědi na zprávu zahrne
původní zpráva.
6. Zahrnout přílohu: Definuje, zda se při
přeposílání zahrne soubor s přílohou.
7. Automatické načítání při roamingu:
Automaticky načte e-mailový účet,
pohybujete-li se v roamingové oblasti.

Zprávy

8. Upozornění na nový e-mail: Při
doručení nového e-mailu obdržíte
oznámení.

9. P
 odpis: Můžete nastavit textový podpis,
který se bude připojovat na konec
e-mailu. Nakonfigurovaný text podpisu se
automaticky či ručně připojuje na konec
e-mailu při jeho odesílání.
0. Priorita: Můžete vybrat prioritu zpráv
(Nízká, Normální a Vysoká).

Úprava e-mailového účtu
1. Ze seznamu e-mailových účtů vyberte
požadovaný e-mailový účet a stiskněte
levou kontextovou klávesu [Volby]
a následně zvolte Upravit.
2.Přesouváním kurzoru nahoru a dolů můžete
upravovat jednotlivá pole.
Vytvoření nového e-mailového účtu
1. Zvolte Přidat v možnostech nabídky
E-mailový účet.
2. Je třeba nastavit následující položky.
3. Nastavení e-mailového účtu dokončete
stisknutím prostřední kontextové klávesy
[Uložit].

Poznámka
v Pokusíte-li se změnit typ schránky,

všechny dříve stažené e-maily budou
smazány.
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Hlasová schránka (Menu 5.0.4)

Info služba (Menu 5.0.6)

Zařízení umožňuje odesílat a přijímat e-mail
s hlasovým souborem.

v Informační služba: Můžete nastavit stav

Servisní zpráva (Menu 5.0.5)
Můžete nastavit různé volby, jako jsou
například Push (SI/SL) zprávy.
vS
 ervisní zpráva: Pokud tuto možnost

nastavíte na Zapnuto, budou přijaty
všechny zprávy.

přijímání těchto zpráv.
v Kanály: Můžete přidávat či upravovat

kanály.

O můžete
zvolit jazyk. Potom se zpráva info služby
zobrazí ve zvoleném jazyce.

v Jazyky: Stisknutím tlačítka

vZ
 abezpečení služeb: Můžete upravovat

veškeré možnosti přijímání Push (SI/SL)
zpráv.
-N
 astavení zabezpečení: Pokud
nastavíte načítání služby na možnost
Výzva, zobrazí se místní okno s výzvou,
zda chcete zpracovat zprávy SL.
- Důvěryhodný seznam: Pokud
nastavíte načítání služby na možnost
Vypnout, nebudete moci přijímat zprávy
SL. Zprávy SL pak budou při doručení
odstraněny.
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Zprávy

- Nedůvěryhodný seznam: Pokud
nastavíte načítání služby na možnost
Vždy, budou zprávy SL automaticky
spuštěny na Internetu pomocí adresy URL,
která je přednastavena ve zprávě SL.
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Moje soubory
Obrázky

Menu 6.1

Složka Obrázky obsahuje odkazy na stahování
obrázků přes internet (Stáhnout obrázky)
a Výchozí obrázky.
Po vybrání souboru Stáhnout obrázky a po
stisknutí levé kontextové klávesy [Volby] se
zobrazí následující volby.
v Odeslat: Vybraný obrázek lze odeslat

prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo přes
Bluetooth.
v Použít jako
v Přesunout: Umožňuje přesunout soubor

do jiné složky.
v Kopírovat: Umožňuje zkopírovat soubor

do jiné složky.
v Smazat: Vymaže vybrané obrázky.
v Označit/Zrušit označení:

Pomocí
funkce Označit můžete odesílat, mazat,
přesunovat a kopírovat několik souborů
najednou.

Moje soubory

v Vytisknout přes Bluetooth: Vybrané

obrázky můžete vytisknout přes Bluetooth.
v Soubor

- Přejmenovat: Můžete přejmenovat
obrázek.

Poznámka
v Ve výchozí složce obrázků se

nezobrazuje menu Upravit.

- Informace o souboru: Zobrazí
informace o vybraném obrazovém
souboru.
v Vytvořit novou složku: V aktuálně

vybrané složce můžete vytvořit novou
složku.
v Prezentace: Obrázky lze zobrazit formou

prezentace.
v Seřadit podle: Soubory můžete seřadit

podle Data,Typu či Jména.
v Náhled tabulky: Obrázky můžete

prohlížet v zobrazení seznamu či tabulky.

Zvuky

Menu 6.2

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro stahování
vyzváněcích tónů a hudby a také složky
s Výchozími zvuky a Hlasovými záznamy.
Zde můžete spravovat, odesílat a nastavovat
zvuky jako vyzváněcí tóny.

- Upravit: Umožňuje úpravu obrázku.

44
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vP
 oužít jako

- Vyzvánění hlasového hovoru:
Můžete nastavit zvukový soubor jako
vyzváněcí tón pro příchozí hlasový hovor.
- Vyzvánění videohovoru: Můžete
nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí
tón pro příchozí videohovor.
- Tón zprávy: Můžete nastavit zvukový
soubor jako vyzváněcí tón pro příchozí
zprávu.
- Spuštění: Můžete nastavit zvukový
soubor jako vyzváněcí tón při spuštění
přístroje.
- Vypnutí: Můžete nastavit zvukový
soubor jako vyzváněcí tón při vypnutí
přístroje.
vS
 oubor: Zobrazí informace o vybraném

zvukovém souboru.
vS
 eřadit podle: Soubory můžete seřadit

podle Data, Typu či Jména.
(v přístroji nebo na externí paměťové
kartě).
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Menu 6.3

Zde můžete spravovat a odesílat stažené či
nahrané videoklipy.
Po stisknutí Přehrát nebo O můžete
aktivovat videosoubor.
Pomocí levé kontextové klávesy [Volby] jsou
v seznamu Videa dostupné následující funkce.
v Odeslat: Vybraný videoklip můžete

odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu
nebo Bluetooth, pokud není chráněný
technologií Digital Rights Management
(DRM).
v Použít jako: Můžete nastavit videosoubor

jako vyzvánění hlasového hovoru nebo
vyzvánění videohovoru.
v Přesunout: Přemístí soubor do paměti

v přístroji nebo do externí paměti.
v Kopírovat: Zkopíruje soubor do paměti

v přístroji nebo do externí paměti.
v Smazat: Vymaže vybraná videa.
v Označit/Zrušit označení: Pomocí funkce

Označit můžete odesílat, mazat, přesunovat
a kopírovat několik souborů najednou.
v Soubor

- Přejmenovat: Můžete přejmenovat
video.

Moje soubory

v Výběr paměti: Můžete zobrazit stav paměti

Videa
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Moje soubory
- I nformace o souboru: Zobrazí
informace o vybraném video souboru.
v Vytvořit novou složku: Můžete vytvořit

novou složku.

Při prohlížení videoklipů v programu Media
Player jsou dostupné následující možnosti:
v Celá obrazovka: Můžete zobrazit video v

režimu širokého zobrazení.

v Seřadit podle: Soubory můžete seřadit

podle názvu, data či typu souboru.
v Náhled tabulky: Obrázky můžete

prohlížet v zobrazení seznamu či tabulky.

Poznámka

# si můžete
prohlížet video v širokoúhlém režimu.

v Stisknutím klávesy

v Výběr paměti: Zobrazí stav paměti

(v přístroji nebo na externí paměťové
kartě).
Můžete zobrazit video pomocí
videopřehrávače. Videosoubory se zobrazí
v seznamu jako miniatury.
Pomocí u/d/l/r můžete
vybrat požadované video. Pro zobrazení
nahraného videa vyberte požadované video
a zvolte Přehrát.

Moje soubory

Volbou levé kontextové klávesy [Odeslat]
můžete vybrané video připojit ke zprávě,
e-mailu anebo jej odeslat prostřednictvím
Bluetooth.
Je-li vybraná možnost Přehrát, přehraje se
videoklip pomocí programu Media Player.
Přehrávání zastavíte stisknutím O během
přehrávání. Přehrávání znovu spustíte
opětovným stisknutím O.

v Ztlumit: Je-li Hlasitost nastavena na

hodnotu vyšší než 0, aktivuje se režim
Zapnutého zvuku. Je-li Hlasitost nastavena
na hodnotu 0, aktivuje se režim Vypnutého
zvuku.
v Sejmout: Můžete uložit obsah

pozastavené obrazovky jako obrazový
soubor (pouze v režimu Pauza).
v Opakovat: Můžete nastavit opakování

(Vypnuto/Jeden/Vše).
v Informace o souboru: Můžete prohlížet

informace o přehrávaných souborech
(Název souboru, Velikost, Datum, Typ,
Trvání, Ochrana).
v Odeslat: Video můžete odeslat

prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo přes
Bluetooth, pokud není soubor chráněn
technologií Digital Rights Management
(DRM).
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vS
 mazat: Vymaže vybraná videa.

v Ztlumit: Umožňuje vypnout či zapnout

vP
 oužít jako: Můžete nastavit video soubor

jako hlas vyzváněcího tónu nebo video
vyzváněcího tónu. Tato nabídka závisí na
obsahu.

Hry a aplikace

Menu 6.4

Pomocí této nabídky si můžete snadno
stahovat hry a další aplikace. Může obsahovat
dvě složky, žádné složky nebo složku Hry
a aplikace.Výchozí složka závisí na operátorovi/
zemi.

Obsah Flash aplikace
Menu 6.5
Složka se soubory pro Flash aplikaci obsahuje
všechny výchozí i stažené soubory SWF.

vP
 ozastavit: Pozastaví a obnoví přehrávání.
v Celá obrazovka: Můžete si zobrazit

soubor na celou obrazovku.
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jako pozadí hlavní obrazovky.
v Informace o souboru: Umožňuje

zobrazit název, velikost, datum, typ,
ochranu a instalaci souboru.

Ostatní

Menu 6.6

V této složce se ukládají další soubory kromě
obrázků, zvuků, videa, her a aplikací.

Moje paměťová karta
Menu 6.7
Zakoupením volitelné externí paměťové karty
microSD získáte nový úložný prostor pro svůj
obsah.
Prostudujte si oddíl Používání paměťové karty
microSD na straně 21 a 22, kde se dozvíte,
jak vložit a vyjmout paměťovou kartu.
Obsah můžete spravovat stejně jako ve svém
telefonu.

Moje soubory

Po vybrání souboru Stáhnout obrázky a po
stisknutí levé kontextové klávesy [Menu] se
zobrazí následující volby.

zvuk.
v Použít jako tapetu: Nastaví soubor SWF
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Hry a aplikace
Hry a aplikace

Menu 7.1

Pomocí této nabídky si můžete snadno
stahovat hry a další aplikace. Může obsahovat
dvě složky, žádné složky nebo složku Hry
a aplikace. Výchozí složka závisí na
operátorovi/zemi.

Nastavení

Menu 7.2

Profily
1. Přejděte kurzorem na profil, který si přejete
aktivovat.
2. Stiskněte O.

Přidání nového profilu
1. V nabídce vyberte položku Přidat.
2. Stisknutím O [Uložit] uložíte změny
nastavení.

Hr y a aplikace

Upravit a smazat profil můžete volbou Upravit
a Smazat v nabídce Volby.
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Kontakty
Přidat novou

Menu 8.1

Rychlé volby

Menu 8.3

Zde můžete zapsat novou adresu kontaktu.
Můžete zadat jméno, různá telefonní čísla
a e-mailové adresy nového kontaktu. Kontakt
můžete přiřadit do skupin, přidat k němu
obrázek či avatar, přiřadit mu určitý vyzváněcí
tón anebo zadat o kontaktu poznámku.

Pomocí této nabídky můžete spravovat
nastavení rychlých voleb. Rychlé volby jsou
nastaveny na klávesy 2–9. Můžete určit rychlé
vytáčení až pro 5 adres kontaktů, jedna adresa
kontaktu může mít několik voleb rychlého
vytáčení.

Hledat

Skupiny

Menu 8.2

Umožňuje prohledávat adresy kontaktů.
Vyhledávací operace používá jako výchozí
kritérium vlastní jméno. Aktuální způsob
hledání a nalezené záznamy se zobrazí v okně
Vyhledávání.

Menu 8.4

Pomocí tohoto menu můžete spravovat
informace o skupině (uložené v přístroji
nebo na SIM kartě). Není-li k číslu přiřazen
vyzváněcí tón, zazní při volání z tohoto čísla
vyzváněcí tón přiřazený ke skupině, do které
číslo náleží.

Poznámka
v V nabídce Nastavení lze vyhledávat

podle příjmení.

Kontakt y
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Kontakty
Čísla volání asistenčí
Menu 8.5
služby
Můžete zobrazit seznam Čísel volání asistenční
služby (SDN) přidělená vaším operátorem (jeli podporován SIM kartou). Tato čísla zahrnují
tísňové volání, informace o telefonních číslech
a hlasovou poštu. Po výběru číslo služby
vytočíte stisknutím s.

Vlastní číslo

Menu 8.6

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

Moje vizitka

Menu 8.7

Stisknutím levé kontextové klávesy Přidat
můžete vytvořit vlastní vizitku. Po zadání
jména, čísla, e-mailu a obrázku můžete vizitku
použít při odesílání zprávy.

Nastavení

Menu 8.8

Zobrazit data (Menu 8.8.1)
v Zobrazit kontakty z: Vyberte, které

informace o kontaktu se budou zobrazovat
(z paměti přístroje, ze SIM karty nebo z
obou). Výchozí nastavení je Telefon a SIM.
v Způsob zobrazení: Můžete nastavit

pořadí zobrazení podle jména.
v Zobrazit obrázek: Vyberte, zda se zobrazí

obrázek/avatar.

Kopírovat (Menu 8.8.2)
Kontakty můžete kopírovat z paměti telefonu
na SIM kartu nebo ze SIM karty do paměti
telefonu. Můžete najednou kopírovat všechny
položky anebo jen vybrané.

Přesunout (Menu 8.8.3)
Kontakty můžete přesunout z paměti telefonu
na SIM kartu nebo ze SIM karty do paměti
telefonu. Můžete najednou přesunout všechny
položky anebo jen vybrané.

Kontakt y
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Odeslat všechny kontakty přes
rozhraní Bluetooth (Menu 8.8.4)
Všechna data telefonního seznamu v přístroji
můžete odeslat na jiný přístroj prostřednictvím
rozhraní Bluetooth.

Zálohovat kontakty (Menu 8.8.5)
Všechna data telefonního seznamu
v přístroji můžete uložit na paměťovou kartu
formátováním vcard.

Obnovit kontakty (Menu 8.8.6)
Všechna data telefonního seznamu na externí
paměťové kartě můžete obnovit do přístroje
formátováním vcard.

Smazat kontakty (Menu 8.8.7)
Vymaže všechny informace o kontaktech.
Můžete smazat všechny kontakty uložené
v paměti mobilního telefonu i na SIM kartě.

Informace o paměti (Menu 8.8.8)

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd
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V této nabídce můžete zkontrolovat stav
paměti kontaktů.
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Prohlížeč
Domů

Menu 9.1

Můžete spustit webový prohlížeč a navštívit
domovskou stránku profilu aktivovaného
v nastavení prohlížeče.

Zadejte adresu

Menu 9.2

Můžete manuálně zadat adresu URL a přejít
na příslušnou webovou stránku.
v Pro zadání symbolu stiskněte levou

kontextovou klávesu [Volby] a zvolte
Vložit symbol. Zobrazí se tabulka symbolů.
v Pro přepnutí režimu zadání stiskněte levou

kontextovou klávesu [Volby] a zvolte
Způsob vložení.

Záložky

Menu 9.3

Vaše oblíbené i často navštěvované adresy
URL nebo webové stránky si můžete uložit.
Se záložkami lze provádět operace Odeslat,
Přidat, Upravit, Označit/Zrušit označení anebo
Smazat. Několik přednastavených adres je již
uloženo v podobě záložek.

Přidání nové záložky
1. Stiskněte levou kontextovou klávesu [Volby]
a zvolte Přidat.
2. Zadejte název a odpovídající informace
o adrese URL.
3. Uložte stisknutímO.

Připojení k požadované záložce
Stiskněte O nebo vyberte v nabídce Volby
položku Připojit.

Odeslání záložky ostatním
V nabídce Volby vyberte položku Odeslat.
Můžete ji odeslat pomocí zprávy či e-mailu.

P ro h l í ž e č
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Smazání záložky
V nabídce Volby vyberte položku Smazat. Více
záložek najednou můžete smazat pomocí
volby Označit/Odznačit.

Úprava záložky
V nabídce Volby vyberte položku Upravit.
Upravte název a informace o adrese URL.
Uložte stisknutím O.

Čtečka kanálů RSS

Menu 9.4

Pomocí tohoto program můžete otevírat a
zobrazovat soubory vytvořené ve formátu RSS.

Uložené stránky

Menu 9.6

Tato nabídka zobrazí nedávno navštívené
stránky.

Nastavení

Menu 9.7

Můžete změnit nastavení prohlížeče související
s možnostmi připojení a zobrazením.

Profily (Menu 9.7.1)
Stisknutím tlačítka O, vyberte příslušný
profil. Tak aktivujete profil, který spustí
prohlížeč.

Nastavení vzhledu (Menu 9.7.2)
Menu 9.5

Telefon dokáže uložit stránku na displeji
jako off-line soubor. Takto si lze uložit-až 20
stránek.

v Kódování znaků
v Ovládání posouvání
v Zobrazit obrázek

P ro h l í ž e č
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Prohlížeč
Seznam certifikátů

Poznámka
v Pokud tuto funkci zapnete, dojde ke

zpomalení přenosu, na jehož konci
se obrázky zobrazí. Pokud tuto funkci
vypnete, nebude prohlížeč nahrávat
obrázky ze serveru a přenos se tak
urychlí.

v JavaScript

Certifikáty lze zobrazit v tomto seznamu.

Smazat relaci
Bezpečnostní relaci (WTLS/TLS) lze touto
volbou vymazat.

Původní nastavení (Menu 9.7.6)
Vyberte tuto volbu pro obnovení výchozí
konfigurace prohlížeče.

Cache (Menu 9.7.3)
Informace a služby, které jste používali, jsou
uloženy v mezipaměti telefonu.

Cookies (Menu 9.7.4)
Kontrola, zda je použit soubor cookie či nikoli.

Zabezpečení (Menu 9.7.5)

P ro h l í ž e č
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Připojení
Bluetooth

Menu *.1

•M
 enu → * Připojení → 1. Bluetooth
→ 3. Zapnout/Vypnout

Připojení Bluetooth
Technologie Bluetooth umožňuje přímou
vzájemnou komunikaci kompatibilních
mobilních zařízení, periferních zařízení
a počítačů, které si jsou na blízku.
Tento telefon podporuje integrované
připojení pomocí technologie Bluetooth,
které umožňuje propojení s kompatibilními
telefony vybavenými technologií Bluetooth,
počítačovými aplikacemi atd.

Upozornění
v Doporučujeme telefon a Bluetooth

Pro použití funkce Bluetooth musíte nejprve
nastavit Zapnout.
2. Nastavení Bluetooth
•M
 enu → * Připojení → 1. Bluetooth
→ 4. Nastavení
-M
 á viditelnost: Nastavením [Má
viditelnost] na hodnotu [Viditelné]
způsobíte, že ostatní zařízení mohou váš
telefon zjistit při vyhledávání Bluetooth
zařízení. Zvolíte-li [Skryté], nebudou ostatní
zařízení schopná váš telefon při vyhledávání
Bluetooth zařízení zjistit.
Zvolíte-li možnost [Viditelné na 1 minutu],
ostatní zařízení budou schopna zjistit váš
telefon po dobu jedné minuty.
- Název mého zaří.: Svůj telefon můžete
nazvat inebo přejmenovat, přičemž se tento
název zobrazí na druhém zařízení. Název
telefonu se zobrazí na jiných zařízení pouze
v případě, že [Má viditelnost] je nastavena
na hodnotu [Viditelné]. Zvolíte-li možnost
[Viditelné na 1 minutu], ostatní zařízení
budou schopna zjistit váš telefon po dobu
1 minuty.

Připojení

zařízení, se kterým komunikujete,
udržovat ve vzájemné vzdálenosti
do 10 metrů. Připojení bude lepší,
pokud mezi telefonem a druhým
Bluetooth zařízením nebudou žádné
překážky.
v Telefon podporuje dvojitý profil.
I když je telefon propojen se
sluchátky Bluetooth, může být použit
pro odesílání souborů anebo vstup
do služeb jako je DUN atd. přes
Bluetooth. Nicméně, některé služby
mohou mít nízkou kapacitu, jsou-li
spuštěny současně.
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Připojení
-P
 odporované služby: Můžete prohlížet
seznam zařízení jako například sluchátka
a handsfree sada podporovaná telefonem s
Bluetooth technologií.
- Režim vzdálené SIM: Pokud chcete použít
profil přístupu ke kartě SIM, vyberte možnost
[Zapnuto] pro aktivaci režimu přístupu ke
kartě SIM. Poté se můžete připojit ze sady do
auta, která podporuje profil přístupu ke
kartě SIM.
- Stav připojení: Toto menu zobrazuje stav
připojení zařízení.
- Moje adresa: Můžete si zobrazit adresu
zařízení Bluetooth.

Upozornění
v Jestliže uživatel používá Bluetooth

Připojení

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

3. Vyhledání a párování nového zařízení
<Hledání nového zařízení>
Nové zařízení můžete vyhledat v následující
nabídce.
• Menu → * Propojitelnost →
1. Bluetooth → 2. Vyhledat nové
zařízení
<Spárování zařízení>
1. Bluetooth zařízení vyhledáte a spárujete po
stisknutí Přidat nové zařízení.
2. Na obrazovce se zobrazí Hledání zařízení.
Tímto se zjistí Bluetooth zařízení do
vzdálenosti 10 m.
3. Po zjištění se Bluetooth zařízení zobrazí v
seznamu zařízení na obrazovce. Pokud není
zjištěno žádné Bluetooth zařízení, zobrazí se
dotaz, zda si přejete vyhledání zopakovat.
4. Postup párování
- Stiskněte O. Na obrazovce se objeví
okno s výzvou pro zadání vašeho hesla.
- Po vytvoření hesla (v délce 1 až 16 číslic)
musí uživatel druhého zařízení zadat toto
heslo pro spárování. Uživatel druhého
zařízení musí heslo předem znát, jinak
nelze uživatele ověřit.
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v HB620T podporuje následující Bluetooth

služby

v Připojit

1. Vyberte Připojit, jestliže si přejete zahájit
připojení k vybranému zařízení.

- Objekt push
- Přenos souboru

2. Vyberte Odpojit, jestliže si přejete ukončit
připojení k vybranému zařízení.

- Sériový port

v Smazat: Pomocí této volby můžete

- Vytáčené

vymazat spárované Bluetooth zařízení.

- Sluchátka

v Smazat vše: Pomocí této volby můžete

- Sada handsfree
- Pokročilé šíření zvuku

smazat všechna párovaná Bluetooth
zařízení.

- Dálkové ovládání AV
- Základní tisk

Poznámka

- Přístup ke kartě SIM

v Pokud přístroj připojíte přes

Možnost
vP
 řidat nové zařízení: V této nabídce

můžete párovat nová Bluetooth zařízení se
svým telefonem.
Umožnit připojení:

Bluetooth, může používat tyto
volby: Přidat nové zařízení, Umožnit
připojení, Přejmenovat, Připojit/
Odpojit, Smazat, Smazat vše.

1. Zvolíte-li možnost [Zeptat se před
připojením], bude před připojením nutné
provést potvrzení.
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2. Zvolíte-li možnost [Vždy připojit],nebude
nutné provést potvrzení.
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Připojení
<Spárovaná zařízení>

<Přenos dat pomocí Bluetooth>

1. Bluetooth zařízení vyhledáte a spárujete po
stisknutí Vyhledat nové zařízení.

1. Pro přenos dat ze svého telefonu na jiné
Bluetooth zařízení nejprve vyberte aplikaci,
ve které se cílová data uloží. Například pro
odeslání dat do složky Moje soubory na
jiném zařízení vyberte: Menu →
6. Moje soubory → 1. Obrázky /
2. zvuky / 3. videa/ 5. Data Bluetooth
/ 6. Další soubory / 7. Externí paměť
→ Vybrat data pro přenos →
Odeslat → 3. Bluetooth

2. Na obrazovce se zobrazí Hledání zařízení.
Tímto se zjistí Bluetooth zařízení do
vzdálenosti 10 m.
3. Po zjištění se Bluetooth zařízení zobrazí v
seznamu zařízení na obrazovce. Pokud není
zjištěno žádné Bluetooth zařízení, zobrazí se
dotaz, zda si přejete vyhledání zopakovat.
4. Postup párování
- Stiskněte O. Na obrazovce se objeví
okno s výzvou pro zadání vašeho hesla.
- Po vytvoření hesla (v délce 1 až 16 číslic)
musí uživatel druhého zařízení zadat toto
heslo pro párování. Uživatel druhého
zařízení musí heslo předem znát, jinak
nelze uživatele ověřit.
<Mazání zařízení>

2. Přenos dat
1) Zobrazí se nalezená párovaná zařízení.
Jestliže požadované zařízení není
v seznamu, zvolte [Aktualizovat].
2) Ze zařízení na obrazovce vyberte
zařízení, do kterého chcete přenést data
a stiskněte O.

3) Jakmile druhá strana vybere [Ano] pro
[Požadavek připojení], data se přenesou.

1. V obrazovce Párovaná zařízení vyberte
zařízení, která chcete smazat.

Připojení

2. Zařízení můžete smazat stisknutím klávesy
Smazat anebo volbou Volby > Smazat.
Všechna zařízení smažete volbou Volby>
Smazat vše.
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Synchronizace serveru
Menu *.2
Jestliže váš síťový operátor podporuje službu
synchronizace, synchronizuje tato funkce
data v telefonu a data na serveru, například
Kontakty, Kalendář, Úkoly a Poznámky,
prostřednictvím bezdrátové sítě.

1. Zvolte položku Synchronizační server
a stiskněte tlačítko O.

2. Tato nabídka vám umožňuje nastavit profil
synchronizačního serveru.
v Jméno profilu: Zadejte jméno profilu.
v Hostitelská adresa: Kontaktujte

svého operátora.

Připojit
1. Vyberte položku Připojit a stiskněte tlačítko
O.

2. Připojte se k serveru s pomocí zvoleného
profilu serveru. Při provádění synchronizace
se objeví animace daného úkonu.

Záznamy
Zvolte položku Záznamy a poté stiskněte
tlačítko O pro zobrazení záznamu
o naposledy provedené synchronizaci.

v SyncML proxy: Kontaktujte svého

operátora.
v Uživatelské jméno: Zadejte své

uživatelské jméno pro synchronizační
server.
v Heslo: Zadejte své heslo.
v Kontakty: Zvolte, zda chcete

synchronizovat Kontakty či nikoli.
v Jméno kontaktu: Zadejte databázi

kontaktů pro přístup na server.
v Kalendář: Zvolte, zda chcete

synchronizovat Kalendář či nikoli.
v Název kalendáře: Zadejte název

databáze kalendáře pro přístup na server.

Připojení
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Připojení
v Úkoly: Zvolte, zda chcete synchronizovat

Úkoly či nikoli.
v Název úkolu: Zadáte název databáze

úkolů pro přístup k serveru.
v Poznámky: Zvolte, zda chcete

synchronizovat Poznámky či nikoli.
v Název poznámky: Zadejte název

databáze poznámek pro přístup na server.

- Obnovit
Server odesílá veškerá svá data z databáze
do telefonu. Telefon má nahradit veškerá
data v cílové databázi daty odesílanými ze
serveru. To znamená, že server přepisuje
veškerá data v databázi telefonu.
v Přístupový bod: Zvolte přístupový bod,

který chcete použít pro datové připojení.

v Typy synchronizace: Z níže uvedených

položek vyberte druh synchronizace.
- Normální
Telefon a server si musejí vyměnit
informace o upravených datech.
- Záloha
Telefon odesílá veškerá data z databáze
na server. Server má nahradit veškerá
data v cílové databázi daty odesílanými
telefonem. To znamená, že telefon
přepisuje veškerá data v databázi na
serveru.

Připojení
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Režim připojení USB
Menu *.3
Připojení přes rozhraní USB můžete u svého
telefonu aktivovat pro různé účely použití.
Pokud použijete funkci Mass Storage jako je
například paměťové zařízení USB, zvolte v této
nabídce Mass Storage. Funkce Mass Storage je
dostupná pouze pro externí paměťovou kartu.
Pokud používáte datové služby jako například
aplikaci PC Suite, zvolte v této nabídce položku
modem.
Pokud používáte Synchronizaci hudby pomocí
aplikace Windows Media Player, vyberte
v tomto menu položku Synchronizace hudby.
Synchronizace hudby je dostupná pouze
pro hudební obsah. Synchronizace hudby
podporuje jak externí, tak interní paměť.
V počítači můžete zvolit možnost „Externí
jednotka“ a „Interní jednotka“.

Menu *.4

Vybrat síť (Menu *.4.1)
Zvolte Automaticky nebo Ručně.
v Automaticky
v Ručně

Upozornění
v Jestliže přístroj v manuálním

režimu ztratí síť, zobrazí se hlášení
upozorňující na nutnost výběru
dostupné sítě.

Režim sítě (Menu *.4.2)
Můžete vybrat druh sítě, která se bude
vyhledávat při vyhledávání z nabídky Vybrat
síť.
v Automaticky: Vyhledá všechny

připojitelné sítě.
v UMTS: Vyhledá pouze sítě s podporou 3G.

(S výjimkou Švýcarska).

Připojení
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Připojení
v GSM 900/1800: Vyhledá pouze sítě

s podporou pásem GSM 900/1800.
v GSM 1900: Vyhledá pouze sítě s podporou

GSM 1900.

Seznamy
preferovaných

(Menu *.4.3)

Jestliže se sít vyhledává automaticky, můžete
přidat preferovanou síť pro připojení.
K dispozici jsou následující volby:

Profily internetu

Menu *.5

Tato nabídka zobrazuje profily sítě Internet.
Pomocí nabídky Volby můžete vytvářet nové
profily, mazat je a upravovat. Nemůžete
však mazat a upravovat nastavení závislá na
regionální odchylce dané země.

Přístupové body

Menu *.6

- Hledat: Můžete vybrat jednu ze sítí
uložených v telefonu.

Toto menu obsahuje seznam přístupových
bodů. Pomocí nabídky Volby můžete vytvářet
nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete
však mazat a upravovat nastavení závislá na
regionální odchylce dané země.

- Zadejte novou síť: Můžete zadat kód
země (MCC), kód sítě (MNC) RAT pro
přidání.

Nastavení streamingu

v Přidat novou: Pomocí následujících

položek můžete přidat novou síť.

v Smazat: Vymaže vybrané sítě.
v Nahoru: Posune vybranou síť nahoru.
v Dolů: Posune vybranou síť dolů.

Menu *.7
Chcete-li použít odlišné nastavení sítě pro
přehrání streamovaného obsahu, můžete
zvolit různá síťová nastavení.

Připojení
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Organizér
Budík

Menu 0.1

Budík lze nastavit tak, aby se zapnul
v určitý čas.
1. Vyberte možnost Přidat novou a zadejte na
budíku požadovaný čas.
2. Vyberte období opakování: Jednou, Denně,
Po-Pá, Po-So, So-Ne, Kromě svátků.
3. Přejděte dolů a zvolte zvuk budíku.
4. Přejděte dolů a zadejte název budíku nebo
ponechejte navržený název.
5. Vyberte interval odložení : 5 minut,
10 minut, 20 minut, 30 minut,
1 hodina, Vypnuto.
6. Stiskněte možnost Hotovo.

Menu 0.2

Dotazy a prohledávání v úlohách
1. Prohlížení podle měsíců
Své naplánované úkoly si můžete prohlížet
po měsících. Kurzor se nachází na
aktuálním datu a zaregistrované datum je
označeno.
Plán uložený k datu označenému kurzorem
je vyznačen šedým polem. Stisknutím
klávesové zkratky 1 se přesunete do
předchozího roku, stisknutím 3 se
přesunete do následujícího roku
a stisknutím 5 se přesunete na dnešní
den. Stisknutím 7 se přesunete do
předchozího měsíce a stisknutím 9
do následujícího měsíce. Datum můžete
posouvat pomocí u/d/l/r.

2. Podrobné prohlížení
Můžete nahlédnout do detailního plánu, tj.
celý obsah uživatelsky nastaveného plánu.
Plán můžete pomocí levé kontextové
klávesy [Volby] odeslat do jiného telefonu
nebo na Internet prostřednictvím SMS,
MMS, e-mailem či přes Bluetooth.

O rg a n i z é r
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Organizér
Přidat novou událost

Upozornění na plán

Můžete přidat novou událost. Můžete nastavit
datum začátku, datum konce, čas začátku, čas
konce, obsah, typ události, opakování, alarm
plánu.

Jestliže uživatel provedl nastavení alarmu,
zazní zvuk zadané upomínky. Jestliže je čas
upozornění nastaven před časem začátku
plánu, můžete alarm nastavit znovu.

v Nastavit kategorii: Schůzka, Výročí,

Narozeniny.
v Nastavit opakování: Neopakováno,

Denně, Týdně, Ročně, Uživatelské nastavení.
v Nastavit alarm: Žádný alarm, V čas

události, 15 min. předem, 30 min. předem,
1 hodinu předem, 1 den předem, 3 dny
předem, 1 týden předem.

Smazat všechny plány
Touto funkcí můžete smazat obsah všech
uložených plánů.

Úkoly

Menu 0.3

Do Rychlého menu můžete uložit funkce dle
vlastní volby. Máte-li často používané funkce
uloženy v Rychlém menu, můžete je rychle
spustit jednoduchým stiskem klávesy.

Poznámky

Menu 0.4

Pomocí funkcí pro správu poznámek si můžete
nechat zobrazit poznámky, upravovat uložené
poznámky a přidávat nové.

Nastavit dovolenou

O rg a n i z é r

Můžete uživatelsky nastavit nebo zrušit
dovolenou. Stiskněte levou kontextovou
klávesu [Menu] a zvolte Nastavit dovolenou.
Vybrané datum se zobrazí červeně.
Dovolenou zrušíte stisknutím levé kontextové
klávesy [Volby] a volbou položky Smazat
dovolenou.

Kalkulačka

Menu 0.5

S modulem kalkulačky můžete provádět
základní aritmetické operace, jako je sčítání,
odečítání, násobení a dělení, spolu s dalšími
několika vědeckými funkcemi (sin, cos, tan,
log, ln, exp, sqrt, deg, rad).
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Stopky

Menu 0.6

Světový čas

Menu 0.8

Tato volba umožňuje záznam uplynulého času
události.

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

Převodník jednotek

1. Město můžete vybrat jako základnu
pomocí levé kontextové klávesy Volby –
Přidat město nebo Volby – Přidat město –
Stiskněte levé kontextové tlačítko [Mapa].

Menu 0.7
S pomocí této nabídky můžete převádět
měnu, povrch, délku, hmotnost, teplotu,
objem a rychlost.
1. Zvolte směnnou jednotku.
2. S pomocí této volby si mohou uživatelé
nastavit i směnný kurz.
3. Zadejte aktuální směnný kurz. Nyní můžete
převádět z jedné měny do druhé.

2. Město můžete změnit pomocí levé
kontextové klávesy Volby → Změnit město
anebo časové pásmo.
3. Letní čas můžete nastavit pomocí levé
kontextové klávesy Volby – Letní čas.
4. Režim analogových hodin můžete vybrat
pomocí Volby – Ručičkové hodiny.

4. Můžete prohlížet hodnotu v dané jednotce.

Vyhledávač data

5. Pro vymazání pole pro zadávání hodnot
stiskněte Vynulovat.

Cílové datum vyhledáte zadáním po několika
dnech.

Menu 0.9

6. Převodník opustíte tlačítkem Zpět.
Menu 0.0

Do Rychlého menu můžete ukládat funkce dle
vlastního uvážení. Máte-li často používané
funkce uložené v Rychlém menu, můžete je
rychle spustit jednoduchým stiskem klávesy.

O rg a n i z é r
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Organizér
Nastavení

Menu 0.*

Kalendář (Menu 0.*.1)
Můžete nastavit zobrazení kalendáře.
v Výchozí zobrazení: Výchozí zobrazení

kalendáře můžete nastavit jako Zobrazit po
měsících nebo Zobrazit po týdnech.
v Týdenní doba zahájení: 1:00, 2:00, 3:00,

4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 24:00
v Týden začíná v: Můžete nastavit výchozí

den začátku týdne buď neděle a nebo
pondělí.

Zálohovat kalendář a úkoly
(Menu 0.*.2)

Informace o paměti (Menu 0.*.4)
V této nabídce můžete zkontrolovat stav
paměti.

Smazat vše (Menu 0.*.5)
Můžete vymazat všechna data z kalendáře,
úkolů, poznámek a tajných poznámek.

Služba karty SIM
(závisí na SIM kartě)

Menu 0.#

Tato nabídka se může lišit podle toho, zda jsou
na kartě SIM podpůrné služby SAT (například
USIM Application Toolkit). V takovém případě
si v informacích dodaných se SIM kartou
prostudujte použití souvisejících voleb.

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

Obnovit kalendář a úkoly
(Menu 0.*.3)

O rg a n i z é r

Vložíte-li externí paměť, můžete v telefonu
obnovit zálohovací soubory pro kalendář či
úkoly.
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Nastavení
Obrazovka

Menu #.1

Tato nabídka vám umožňuje přizpůsobit si
možnosti zobrazování obrazovky, menu
a celého grafického rozhraní.

Téma obrazovky (Menu #.1.1)
Můžete nastavit téma, které se zobrazí na
hlavní obrazovce.

Vypnutí
Můžete zvolit, který obrázek se zobrazí při
vypínání telefonu.

Styl menu (Menu #.1.2)
Tento telefon vám nabízí témata menu
tabulek a seznamů. Vyberte styl nabídky
a stiskněte levou kontextovou klávesu [OK].

Domovská obrazovka

Styl vytáčení (Menu #.1.3)

vT
 apeta: Můžete si vybrat obrázek, který se

Tento telefon vám nabízí tři styly vytáčení.

zobrazí na hlavní obrazovce.
vZ
 obrazit položky: Můžete si vybrat

položku na domovské obrazovce, která se
zobrazí na hlavní obrazovce.

Spuštění
Můžete zvolit, který obrázek se zobrazí při
zapínání telefonu.

Tento telefon vám nabízí dva styly písma.

Podsvícení (Menu#.1.5)
Můžete nastavit podsvícení displeje.

Téma (Menu #.1.6)
Můžete vybrat barvu tématu.

Uvítací zpráva (Menu #.1.7)
Můžete zadat uvítací zprávu.

Nastavení
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Nastavení
Datum a čas

Menu #.2

Aktuální čas se nastavuje automaticky při
přihlášení telefonu do sítě, uživatel však může
nastavit čas a datum přímo, pomocí této
nabídky. Čas nastavený uživatelem je platný
pouze po dobu, po kterou je telefon zapnutý.

Čas (Menu #.2.1)
1. V seznamu Datum a čas vyberte položku
Čas a stiskněte O.

2. Pomocí navigačních kláves se přesuňte
na požadované pole Hodina, Minuta am/
pm. (Pokud jste vybrali 12hodinový formát
času.)

Datum (Menu #.2.2)
1. V seznamu Datum a čas vyberte položku
Datum a stiskněte O.

2. Pomocí tlačítek l/r vyberte formát
data.
3. Pomocí číselných kláves zadejte den, měsíc
a rok.
4. Pro nastavení data stiskněte O prostřední
kontextové tlačítko.

Automatická aktualizace
data a času (Menu #.2.3)

4. Pomocí tlačítek l/r vyberte formát
data.

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

5. Přejděte dolů a vyberte formát indikace
hodin, tj. Vypnuto, Cinkání či Zvíře.

Letní čas (Menu #.2.4)

3. Pomocí číselných kláves zadejte hodinu
a měsíc.

6. Pro nastavení času stiskněte O prostřední
kontextové tlačítko.

Nastavení

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

68

B620T_Open_Czech_0709_쪼.indd
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Zabezpečení

Menu #.3

Zámek telefonu (Menu #.3.2)

Požadavek kódu PIN (Menu #.3.1)

Telefon můžete zamknout. K dispozici jsou
následující 4 možnosti uzamčení.

Je-li funkce zapnutá, budete při každém
zapnutí telefonu vyzváni k zadání kódu PIN.

Při zapnutí: Zamkne přístroj, kdykoliv jej
zapnete.
Při výměně karty SIM: Zamkne přístroj
v okamžiku výměny SIM karty.

Upozornění
v V okně zadání kódu PIN se na

předchozí krok vrátíte stisknutím
pravé kontextové klávesy.
v Po 3 nesprávných zadání kódu PIN
dojde k znehodnocení kódu PIN.
V takovém případě musíte zadat kód
PUK (PIN Unblock Key) a nastavit kód
PIN znovu.
v Maximální počet pokusů o zadání
kódu PUK je 10. (Poznámka: Pokud
zadáte 10krát nesprávný kód PUK,
dojde k zablokování SIM karty a
kartu je nutné vyměnit.)
v Jestliže nelze žádost o kód PIN
deaktivovat nastavením operátora,
není tuto nabídku možné použít.

Žádné: Vypne funkci uzamčení.
V rámci potvrzení této volby budete vyzváni
k zadání bezpečnostního kódu.
v Přístroj odemknete zadáním tohoto

bezpečnostního kódu.

Změnit kódy (Menu #.3.3)
Můžete změnit kódy PIN, PIN2, heslo
mobilního telefonu a heslo pro blokování
hovorů.

Kód PIN
PIN je zkratka výrazu Personal Identification
Number (Osobní identifikační číslo) a
zamezuje používání telefonu neoprávněnými
uživateli.

Nastavení
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Nastavení
Bezpečnostní kód

Upozornění
v Po trojnásobném zadání nesprávného

kódu PIN do okna pro zadání dojde
ke znehodnocení nastaveného kódu
PIN. V takovém případě musíte
zadat kód PUK (PIN Unblock Key) a
nastavit kód PIN znovu. Maximální
počet pokusů o zadání kódu PUK
je 10. (Poznámka: Pokud zadáte
10krát nesprávný kód PUK, dojde
k zablokování SIM karty, kterou je
nutné následně vyměnit.)

Bezpečnostní kód se používá ke změně hesla
mobilního telefonu. Maximální počet pokusů
o zadání bezpečnostního kódu není na rozdíl
od kódu PIN a PIN2 omezen.

Úspora energie

Pokud telefon nepoužíváte, aktivací této volby
lze ušetřit energii.

Jazyk
Kód PIN2

Nastavení

PIN2 je zkratka výrazu Personal Identification
Number 2 (Osobní identifikační číslo 2)
a zamezuje používání telefonu neoprávněnými
uživateli podobně jako kód PIN. Postup změny
kódu PIN2 je stejný jako u kódu PIN. Po 3
nesprávných zadání kódu PIN2 dojde k jeho
znehodnocení. V takovém případě musíte
zadat kód PUK2 a nastavit kód PIN2 znovu.
Maximální počet pokusů o zadání kódu
PUK2 je 10, stejně jako u kódu PUK1. Po 10
nesprávných zadáních kódu PUK2 dojde ke
znehodnocení tohoto kódu.

Menu #.4

Menu #.5

Vyberte si jazyk zobrazení. Pomocí možnosti
Automaticky můžete změnit zobrazovaný
jazyk na jazyk podporovaný SIM kartou.
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Výběr paměti

Menu #.6

Běžná paměť telefonu (Menu #.6.1)
Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti
mobilního telefonu. Provedení této funkce
může trvat několik sekund, protože prochází
celý systém souborů, aby zjistila údaj o stavu
paměti.

Paměť vyhrazená telefonu
(Menu #.6.2)

Tato funkce zobrazuje stav paměti mobilního
telefonu vyhrazené uživateli. Běžným
obsahem jsou zprávy SMS, kontakty, kalendář,
úkoly, poznámky, alarm, historie volání a
záložky. U každé položky udává aktuální
množství využité paměti v porovnání s
celkovou dostupnou pamětí.

Paměť USIM (Menu #.6.3)

Externí paměť (Menu #.6.4)
Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti
externí karty. Zobrazuje údaje o použité
a volné paměti.

Volba paměti (Menu #.6.5)
Můžete vybrat úložiště pro stahování souboru:
Paměť telefonu nebo externí paměť.

Informace o telefonu
Menu #.7
Můžete zobrazit informace o přístroji.

Původní nastavení Menu #.8
Vyberte tuto volbu pro obnovení výchozího
nastavení. Před aktivací této volby budete
vyzváni k zadání bezpečnostního kódu.

Tato funkce zobrazuje stav uživateli dostupné
pamět na USIM kartě.

Nastavení
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Příslušenství
Zde je uvedeno různé příslušenství pro váš mobilní telefon. Vyberte si mezi nimi dle vlastních
potřeb a požadavků na komunikační vybavení.

Cestovní adaptér

Přenosná sada handsfree

STA-P52ED/
STAP52ER/
STA-P52ES/
STA-P52EF

HC-EYD-LG067

Upozornění

Standardní baterie

v Vždy používejte pouze originální

LGIP-580A,
1000 mAh

příslušenství LG.

v Pokud tak neučiníte, může dojít ke

zrušení platnosti záruky.

v Příslušenství se může v různých

oblastech lišit; vyžádejte si další
informace od naší místní pobočky či
zastoupení.

Datový kabel/CD
LG-US05K

Příslušenství

Telefon lze připojit
k počítači a poté
mezi ním
a počítačem vyměňovat data.
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Technické údaje
Obecné
Název výrobku: HB620T
Systém: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100
Čistá hmotnost: 99,5 g, 78,5 g(bez baterie)

Provozní teplota
Max.: +55 °C (běžná) / +45 °C (při dobíjení)
Min.: -10 °C

Te c h n i c ké ú d a j e
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LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon HB620T je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a
použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným
v této příručce.
Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho
operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené
výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje
se na ně poskytnutá záruka.“
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich
nedodržení může být nebezpečné či dokonce
nezákonné.
Vystavení energii rádiové frekvence
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ
SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM
VLNÁM.

N á v o d p ro b e z p e č n é a e f e k t i v n í p o u ž i t í

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým
vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo
a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení
kladená na vystavení osob rádiovým vlnám
(RF) uvedená v mezinárodních směrnicích
(ICNIRP). Tato omezení jsou součástí
komplexních směrnic a stanovují povolenou
hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.
Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými
vědeckými organizacemi na základě
pravidelného a důkladného vyhodnocování
vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují
dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění
bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk
a zdravotní stav.
Norma pro vystavení osob vyzařování
mobilních zařízení používá jednotku
označovanou jako Specifická míra pohlcení
(Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice
SAR uvedená v mezinárodních směrnicích je
2,0 W/kg*.

Testování SAR se provádí ve standardních
provozních polohách se zařízením vysílajícím
na nejvyšší výkon ve všech testovaných
frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR
stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací
výkon, skutečná hodnota SAR pro dané
zařízení při běžném provozu může být výrazně
nižší, než je uvedená maximální hodnota.
Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika
úrovních výkonu tak, aby používalo pouze
takový výkon, jaký je potřeba k dosažení sítě.
Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte
k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.
Před uvedením nového modelu telefonu
na trh je nutné prokázat shodu s požadavky
Evropské směrnice R&TTE. Toto nařízení
obsahuje základní požadavky na ochranu
zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto
zařízení při testování u ucha je 0,552 W/kg.
Toto zařízení vyhovuje směrnicím pro RF
ozáření při použití v normální poloze u ucha
nebo při umístění nejméně 1,5 cm od těla.
Pokud k nošení používáte pouzdra, pásky či
držáky, které jsou umístěny na těle, nesmějí
obsahovat kovové součásti a měly by udržovat
telefon nejméně 1,5 cm od těla. Za účelem
přenášení datových souborů nebo zpráv
vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti.
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V některých případech může být přenos
datových souborů nebo zpráv pozdržen až
do dosažení takového připojení. Zajistěte,
aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty
vzdálenosti zařízení od těla až do doby, kdy
bude přenos dokončen.
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto
zařízení při testování u těla je 1,03 W/kg.

Péče o přístroj a jeho údržba
VAROVÁNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječku
a příslušenství, které je schváleno
pro použití s tímto konkrétním
modelem telefonu. Použití jakýchkoli
jiných typů by mohlo vést ke zrušení
platnosti schválení nebo záruky
vztahující se na telefon a mohlo by
být nebezpečné.
• Tento přístroj nerozebírejte. V případě
nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému
servisnímu technikovi.

Informace o SAR v jiných regionech naleznete
v části s informacemi o produktech na
stránkách www. lgmobile.com.

• Udržujte mimo dosah elektrických zařízení
jako například televizory, rádia a osobní
počítače.
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• Přístroj byste měli udržovat mimo dosah
zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím
nebo otřesům.
• Vypněte telefon na všech místech, kde to
vyžadují zvláštní předpisy. Nepoužívejte ho
například v nemocnicích, může totiž ovlivnit
nemocniční přístroje.

N á v o d p ro b e z p e č n é a e f e k t i v n í p o u ž i t í

Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná
veřejností je 2,0 wattů/ kilogram (W/kg)
v průměru na deset gramů tkáně. Tato
směrnice obsahuje zásadní bezpečnostní
mezní hodnotu, která zajišťuje přídavnou
ochranu veřejnosti a chrání před nepřesnostmi
měření. Hodnoty SAR se mohou měnit podle
národních požadavků a pásma kmitočtů.
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
• Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej
mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení
elektrickým proudem nebo k vážnému
poškození telefonu.
• Nenabíjejte telefon v blízkosti hořlavých
materiálů, telefon se zahřívá a může založit
požár.
• K čistění krytů telefonu používejte suchý
měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzín, ředidla či alkohol).

Efektivní používání telefonu
Elektronická zařízení
Všechny mobilní telefony mohou být rušeny,
což může ovlivnit totiž výkon.
• Nikdy mobilní telefon nepoužívejte
bez povolení v blízkosti nemocničních
zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti
kardiostimulátoru, například do náprsní
kapsy.

N á v o d p ro b e z p e č n é a e f e k t i v n í p o u ž i t í

• Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.

• Některá naslouchátka mohou být mobilními
telefony rušena.

• Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném
místě.

• Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia,
počítače atd.

• Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři
nebo prachu.

Bezpečnost na silnici

• Nenoste telefon společně s kreditními
kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem.
Může dojít k jeho poškození.
• Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
• Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte
opatrně. Nedotýkejte se antény, není-li to
nezbytně nutné.

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se
používání mobilních telefonů v oblasti, kde
řídíte.
• Během řízení nedržte telefon v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Používejte sadu handsfree, pokud je
k dispozici.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před
voláním zastavte a zaparkujte.
• Energie rádiové frekvence může ovlivnit
elektronické systémy vozidla, například
autorádio či bezpečnostní vybavení.
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• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem,
neumisťujte na něj žádné překážky
v podobě nainstalovaného či přenosného
bezdrátového zařízení. Telefon může způsobit
selhání airbagu nebo způsobit vážné zranění
v důsledku jeho nesprávné funkce.
• Při poslechu hudby ve venkovních prostorách
zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na
rozumnou úroveň a vy byli schopni vnímat
své okolí. To je ob zvláště důležité v blízkosti
silnic.
K poškození sluchu dochází při dlouhodobém
vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme
proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.
Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou
hlasitost při poslechu hudby i hovorech.
Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají
odstřelovací práce. Uposlechněte omezení
a postupujte podle nařízení a pravidel.
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• Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv či
chemikálií.
• Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny,
tekutiny či výbušné materiály v přihrádce
automobilu, ve které je mobilní telefon
a příslušenství.
V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení působit
rušení.
• Před nastoupením do letadla mobilní telefon
vypněte.
• Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení
posádky.
Děti
Telefon uchovávejte na bezpečném místě
mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko
zadušení či polknutí.

N á v o d p ro b e z p e č n é a e f e k t i v n í p o u ž i t í

Zabraňte poškození sluchu

Prostředí s nebezpečím výbuchu
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Návod pro bezpečné a efektivní použití
Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí být
nouzové hovory dostupné. Proto byste se
u tísňových volání neměli spoléhat pouze na
svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti
u místního poskytovatele služeb.
Informace o baterii a péče
• Před nabitím není nutné baterii zcela vybít.
Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází
k paměťovému efektu, který by mohl snížit
výkon baterie.

N á v o d p ro b e z p e č n é a e f e k t i v n í p o u ž i t í

• Používejte pouze baterie a nabíječky
společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy
tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
• Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
• Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.

• Neponechávejte baterii v místech s velmi
vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit
výkon baterie.
• V případě výměny baterie za nesprávný typ
hrozí nebezpečí výbuchu.
• Proveďte likvidaci použitých baterií podle
pokynů výrobce. Pokud je to možné,
recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní
odpad.
• Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte
se na nejbližší autorizované servisní
místo společnosti LG Electronics nebo na
nejbližšího prodejce.
• Po úplném nabití telefonu vždy odpojte
nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak
nechtěnému odběru energie.

• Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný
výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou
přibližně stokrát nabít.
• Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou
dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální
výkon.
• Nevystavujte nabíječku baterií přímému
slunci ani ji nepoužívejte v prostředí
s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
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Slovensky

HB620T Návod na používanie
Táto príručka je návodom na používanie 3G mobilného
videotelefónu LG HB620T. Všetky práva vzťahujúce
sa na tento sú majetkom spoločnosti LG Electronics.
Kopírovanie, úprava a distribúcia tohto dokumentu sú
bez súhlasu spoločnosti LG Electronics zakázané.

Likvidácia starých elektronických zariadení
1. Keď je k výrobku pripojený tento prečiarknutý symbol smetnej nádoby na
kolieskachnera, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica Európskej
Únie-č. 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť zlikvidované oddelene od
bežného komunálneho odpadu pomocou zberných určených zriadených vládou
alebo miestnou samosprávou.
3. Správnou likvidáciou nepotrebného prístroja pomôžete predísť možným negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Ďalšie informácie týkajúce sa likvidácie nepotrebných prístrojov získate na
mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo v obchode, v ktorom
ste si zakúpili tento výrobok.
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Funkcie telefónu HB620T
Časti telefónu
Pohľad na otvorený telefón
VGA fotoaparát
Slúchadlo
Displej

Navigačné tlačidlá
v
V pohotovostnom
režime:
u Moje súbory
d Kontakty
l Profily
r	Nová správa

Tlačidlo Vymazať
Umožňuje vymazanie znaku
alebo návrat do predchádzajúcej
ponuky.
Tlačidlá číslic a písmen
v
V pohotovostnom režime:
Vytočenie čísla.
Podržte tlačidlo:
0pre medzinárodný hovor.
1pre centrum hlasovej pošty.
2-9 pre rýchlu voľbu.
v
V režime úprav: Zadávanie
čísiel a znakov.

medzi položkami.

Tlačidlo prepínania
medzi úlohami
Tlačidlo Potvrdiť

Mikrofón
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v V menu: Prechod
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Funkcie telefónu HB620T
(Krátke stlačenie) Spustiť TV/
(Dlhé stlačenie) Spustiť rádio
(Krátke stlačenie) Aktivácia
sprievodcov (spustenie TV)
(Krátke stlačenie) Aktivácia zoznamu
obľúbených kanálov (spustenie TV)
Ľavé kontextové tlačidlo/
Pravé kontextové tlačidlo
Stlačenie tlačidla vykoná funkciu, ktorá je
zobrazená v spodnej časti displeja.
Tlačidlo ukončenia hovoru
v Slúži na ukončenie hovoru.
v Stlačením tohto tlačidla pri aktivovanej
ponuke sa môžete vrátiť späť do
pohotovostného režimu.

Fu n kc i e t e l e f ó n u H B 6 2 0 T

TIP !
v Najlepší príjem TV/rádia dosiahnete,

keď otočíte anténu nadol do polohy
45’.

Tlačidlo Odoslať
v Vytočí telefónne číslo a prijme
prichádzajúci hovor.
v V pohotovostnom režime: Zobrazí
históriu vytočených, prijatých
a zmeškaných volaní.

Potešenie z používania
Kĺb s dvoma polohami
pre zobrazenie TV a
hovoru
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Pohľad zľava / Pohľad sprava

Konektor pre náhlavnú
súpravu, nabíjačku
a kábel
Bočné tlačidlá
Tlačidlo fotoaparát

B620T_Open_Slovakia_0709_쪼.ind7

Anténa
Zásuvka na
pamäťovú kartu
Micro SD

Držiak na USIM
kartu

Fu n kc i e t e l e f ó n u H B 6 2 0 T

Pohľad zozadu
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Začíname
Vloženie USIM karty
a batérie
1. Vloženie USIM karty
Vaša USIM karta obsahuje vaše telefónne
číslo, servisné informácie a kontakty. Musíte
ju vložiť do svojho telefónu. Ak svoju USIM
kartu vyberiete, váš telefón sa (s výnimkou
tiesňových volaní) stane nepoužiteľným,
až kým nevložíte platnú USIM kartu. Pred
vložením a vybratím svojej USIM karty vždy
od telefónu odpojte nabíjačku a ostatné
príslušenstvo.

Vybratie USIM karty

Poznámka
v Kovový kontakt USIM karty sa môže

ľahko poškriabať. Pri zaobchádzaní
so SIM kartou preto dávajte veľký
pozor. Postupujte podľa inštrukcií
priložených k USIM karte.
v Po vybratí batérie vložte kartu SIM.
2. Inštalácia batérie

Začíname

Vloženie USIM karty

Zasúvajte batériu nahor, až kým nezapadne
na svoje miesto.



B620T_Open_Slovakia_0709_쪼.ind8
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Vypnite telefón. Stlačením príslušného
tlačidla uvoľnite batériu a potom ju
posúvajte smerom nadol.

Začíname
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3. Vybratie batérie
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Začíname
Zapnutie a vypnutie
telefónu
Zapnutie telefónu
Uistite sa, že je karta USIM vo vašom telefóne,
a že je batéria nabitá. Podržte tlačidlo, až
kým sa telefón nezapne. Ak je aktivovaná
voľba Vyžiadanie kódu PIN, vložte kód USIM
PIN, ktorý ste získali spolu so svojou kartou
USIM. (Poznámka: Ďalšie informácie nájdete
na strane 72). Po niekoľkých sekundách sa
telefón zaregistruje do siete.

Vypnutie telefónu
Podržte tlačidloe, až kým sa telefón
nevypne. Vypnutie telefónu môže trvať
niekoľko sekúnd. V priebehu vypínania telefón
opätovne nezapínajte.

Začíname

10
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Základné funkcie
Volanie a prijímanie
hovorov

Uskutočnenie hovoru pomocou
záznamu hovorov

Uskutočnenie hlasového hovoru

1. Stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo
s a zobrazia sa posledné prijaté,
volané a zmeškané hovory.

1. Navoľte telefónne číslo vrátane úplnej
medzimestskej predvoľ by.
v Ak chcete vymazať číslice, stlačte

tlačidlo c.
Ak chcete vymazať všetky číslice, stlačte
a podržte tlačidlo c.

2. Stlačením tlačidla s
uskutočníte hovor.

3. Na ukončenie hovoru stlačte tlačidlo e
alebo zatvorte telefón.

Poznámka
v Na zapnutie reproduktora počas
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3. Stlačením tlačidla svytočíte číslo.

Uskutočnenie videohovoru
Videohovor môžete uskutočniť v oblasti
pokrytej sieťou 3G. Ak má volaný účastník
3G videotelefón v oblasti pokrytej sieťou
3G, hovor sa uskutoční. Môžete tiež prijať aj
prichádzajúci videohovor. Ak chcete uskutočniť
alebo prijať videohovor, postupujte takto:
1. Zadajte telefónne číslo pomocou tlačidiel
alebo vyberte telefónne číslo zo zoznamov
uskutočnených alebo prijatých hovorov.
v Na opravu chýb stlačte krátko tlačidlo

c

a vymažte posledné číslo alebo stlačte
a podržte tlačidlo c a vymažte všetky čísla.

Z á k l a d n é f u n kc i e

hovoru aktivujte dotykové tlačidlá
a stlačte tlačidlo O.

2. Zvoľte telefónne číslo pomocou tlačidla
d/u .

11
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Základné funkcie
2. Ak nechcete použiť reproduktor telefónu,
nezabudnite pripojiť náhlavnú súpravu.
3.Ak chcete spustiť video, stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Voľ by] a vyberte
položku Videohovor.
  v Zobrazí sa oznámenie, že musíte zatvoriť

všetky ostatné aplikácie, aby ste mohli
uskutočniť videohovor.

Uskutočnenie hlasového hovoru
alebo videohovoru z Kontaktov
Zavolať komukoľvek, koho telefónne číslo
máte uložené vo svojich Kontaktoch, môžete
veľmi jednoducho.
1.Stlačením tlačidla d zobrazte
zoznam kontaktov.
2. Prejdením na príslušný kontakt
uskutočníte hovor.

Poznámka
v Spojenie videohovoru môže chvíľu

trvať. Buďte, prosím, trpezliví. Čas
spojenia závisí aj od toho, ako
rýchlo druhá strana hovor prijme.
Po spustení videohovoru uvidíte na
displeji seba. Po prijatí videohovoru
druhou stranou sa na displeji zobrazí
obraz volaného.

3. Stlačením tlačidla s uskutočníte
hlasový hovor. Stlačením ľavého
kontextového tlačidla a vybratím položky
Videohovor uskutočníte videohovor.
4. Stlačením tlačidla e hovor ukončíte.

Medzinárodné hovory

Z á k l a d n é f u n kc i e

4. V prípade potreby nastavte
pozíciu videokamery.

1. Podržte tlačidlo 0 na zadanie
medzinárodnej predvoľbu. Znak „+”
automaticky vyberie medzinárodnú
predvoľbu.

5. Stlačením tlačidla e alebo zatvorením
telefónu hovor ukončíte.

2. Zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú
predvoľbu a telefónne číslo.
3. Stlačte tlačidlos .

12
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Prijatie hovoru
Keď vám niekto telefonuje, telefón vyzváňa
a na displeji sa zobrazí blikajúca ikona. Ak
môže byť hovor identifikovaný, zobrazí sa na
displeji telefónne číslo volajúceho (alebo jeho
meno, ak je uložené v Kontaktoch).
1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor,
otvorte telefón.

Poznámka
v Prichádzajúci hovor zamietnete
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Poznámka
v Hovor môžete prijať, aj keď sa

nachádzate v menu Kontakty alebo
v inom menu.
v Ak je pripojená kompatibilná
náhlavná súprava, môžete hovor
prijať stlačením tlačidla náhlavnej
súpravy a tiež pomocou telefónu.
Ak chcete odmietnuť prichádzajúci
hovor, stlačte e.
v Tón zvonenia prichádzajúceho hovoru
môžete stlmiť stlačením a podržaním
bočného tlačidla ovládania hlasitosti.

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 príjem signálu zlepšiť.

Z á k l a d n é f u n kc i e

tlačidlom e alebo dvojitým
stlačením pravého kontextového
tlačidla.
v Ak je nastavený Režim odpovedania
na Tlačidlo Odoslať, môžete hovor
prijať stlačením tlačidlas po
otvorení telefónu.
v
Ak je režim odpovedania nastavený
na možnosť Ktorýmkoľvek tlačidlom,
hovor prijmete ľubovoľným tlačidlom
okrem tlačidla e.

2. Hovor ukončíte zatvorením telefónu alebo
stlačením tlačidla e.
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Prehľad funkcií v menu

P re h ľ a d f u n kc i í v m e n u

TV

Hovor

Profily

Multimédiá

1 TV
2 Rádio
3 Nastavenia

1 Protokoly hovorov
2 Uskutočniť videohovor
3 Dĺžka hovorov
4 Objem údajov
5 Ceny hovorov
6 Presmerovanie hovoru
7 Blokovanie hovorov
8 Pevné vytáčané čísla
9 Čakajúci hovor
0 Bežné nastavenie
* Nastavenie videohov.

1 Normálne
2 Tichý
3 Vonku
4 Režim počas letu
5 Prispôsobené 1
6 Prispôsobené 2
7 Prispôsobené 3

1 Fotoaparát
2 Videokamera
3 Hudba
4 Videosúbory
5 Hlasový záznamník

Správy

Moje súbory

Hry a aplikácie

Kontakty

1 Vytvoriť novú správu
2 Schránka
3 E-mailová schránka
4 Koncepty
5 Na odoslanie
6 Odoslané
7 Môj priečinok
8 Šablóny
9 Emotikony
0 Nastavenia

1 Obrázky
2 Zvuky
3 Videá
4 Hry a aplikácie
5 Aplikácie Flash
6 Iné
7 Moja pamäťová karta

1 Hry a aplikácie
2 Nastavenia

1 Pridať
2 Hľadať
3 Rýchle voľ by
4 Skupiny
5 Servisné čísla
6 Vlastné číslo
7 Moja vizitka
8 Nastavenia

Prehliadač

Pripojenie

Organizátor a nástroje

Nastavenia

1 Domov
2 Zadajte adresu
3 Záložky
4 Snímač RSS
5 Uložené stránky
6 História
7 Nastavenia

1 Bluetooth
2 Synchronizácia servera
3 USB pripojenie
4 Sieť
5 Internetové profily
6 Prístupové body
7 Nastavenia streamingu

1 Budík
2 Kalendár
3 Úlohy
4 Poznámka
5 Kalkulačka
6 Stopky
7 Prevodník jednotiek
8 Svetový čas
9 Vyhľadávanie dátumu
0 Rýchla ponuka
* Nastavenia
# služba SIM

1 Obrazovka
2 Dátum a čas
3 Bezpečnost’
4 Úspora energie
5 Jazyk
6 Stav pamäte
7 Informácie o telefóne
8 Obnoviť nastavenia

14
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TV
TV

Menu 1.1

Model HB620T dokáže používať služby
Mobilnej TV.
1. Ak chcete spustiť TV, stlačte tlačidlo OK
a vyberte ponuku 1-1 TV.

TV: Priama aktivácia TV. (krátke)
Priama aktivácia rádia. (dlhé)
Sprievodcovia: Zobrazenie TV kanálov.
Môj K: Môžete nastaviť obľúbený kanál
pomocou ponuky s možnosťami.

2. Keď je spustený TV program, v zozname TV
kanály zobrazíte dostupné kanály stlačením
tlačidla u.

Keď je spustený program, stlačte voľbu
L vyberte „Pridať medzi obľúbené
položky“ a zadajte kanál.
Obľúbený kanál môžete zadať aj v ponuke
Sprievodcovia a uviesť stránku ponuky Voľ by.

4. Ak stlačíte tlačidlo d, môžete sa
prepnúť na rádio/TV.

Ak chcete vyhľadať TV kanál, stlačte voľbu
L vyberte Vyhľadávanie kanálu
a vyberte Všetky alebo Zvolený kanál.

3. Kanál môžete prepnúť stlačením
tlačidiel l, r.

Tip!

Poznámka

v TV aktivujete jednoducho krátkym

v Po vyhľadaní sa vynuluje aj položka

stlačením tlačidla TV.

Môj K.

v Podľa prostredia rádiových vĺn môže

byť kvalita príjmu každého kanála
iná.

Poznámka
v Musíte vytiahnuť anténu.
v Ak sa vedľa K objaví ikona

B620T_Open_Slovakia_0709_쪼.ind15

TV

znamená to, že tento program
podporuje viaceré jazyky. Môžete
stlačiť voľbu L a vybrať
požadovaný jazyk.

1
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TV
Rádio

Menu 1.2

1. Ak chcete spustiť rádio, stlačte tlačidlo OK
a vyberte ponuku 1-2 Rádio.
2. Keď je spustený program rádia, v zozname
Kanály rádia zobrazíte dostupné kanály
stlačením tlačidlau.

3. Kanál zmeníte stlačením tlačidiel l, r.
4. Ak stlačíte tlačidlo d, môžete sa
prepnúť na TV/rádio.
Tento telefón podporuje DIGITÁLNE RÁDIOVÉ
VYSIELANIE DVB-T, nie rádiové vysielanie
v pásme FM.

Režim zobrazenia informácií
(Menu 1.3.2)

Môžete nakonfigurovať zobrazovanie
všeobecného stavu intenzity signálu, názov
kanála a programu počas sledovania TV.

Zavolajte odpoveď počas
sledovania TV (Menu 1.3.3)
Môžete nastaviť spôsob prijímania hovoru
počas sledovania TV.

Aktivácia popup SMS/MMS
(Menu 1.3.4)

v V rôznych častiach krajiny nemusia

Keď dostanete SMS alebo MMS, môžete
nastaviť, či chcete alebo nechcete čítať správy
počas sledovania TV.

v Musíte vytiahnuť anténu.

Obnoviť kanály (Menu 1.3.5)

Poznámka
byť niektoré kanály dostupné.

Môžete obnoviť nastavenie Kanál TV/rádia
a Zoznam mojich obľúbených kanálov.

Nastavenia

Menu 1.3

Čas sledovania (Menu 1.3.1)
Nájdete tu čas sledovania TV.

Poznámka
v Ak nastane problém s kvalitou

TV

príjmu kanálov, musíte obnoviť
nastavenie Kanálov.

16
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Hovor
Protokoly hovorov

Menu 2.1

Uskutočniť videohovor
Menu 2.2

Všetky hovory (Menu 2.1.1)
Umožňuje zobraziť všetky záznamy
o zmeškaných, prijatých a odchádzajúcich
hovoroch. Číslo vybraté zo záznamov môžete
vytočiť alebo naň odoslať správu. Číslo môžete
tiež uložiť do Kontaktov.

Odchádzajúce hovory (Menu 2.1.2)
Umožňuje zobraziť záznamy o odchádzajúcich
hovoroch, uskutočniť hovor, odoslať správu
a uložiť číslo do Kontaktov.

V tomto menu môžete vytvoriť videohovor.

Dĺžka hovorov

Môžete si pozrieť dĺžky hovorov zoradené
podľa typov. Stlačením ľavého kontextového
tlačidla [Voľby] vyberiete buď čiastočnú, alebo
úplnú inicializáciu. Na potvrdenie inicializácie
musíte zadať bezpečnostný kód.
Dostupné sú tieto časovače:

Prijaté hovory (Menu 2.1.3)

Všetky hovory

Umožňuje zobraziť záznamy o prijatých
hovoroch, uskutočniť hovor, odoslať správu
a uložiť číslo do Kontaktov.

Zobrazí celkovú dobu volaní.

Zmeškané hovory (Menu 2.1.4)
Umožňuje zobraziť záznamy o zmeškaných
hovoroch, uskutočniť hovor, odoslať správu
a uložiť číslo do Kontaktov.

Odchádzajúce hovory
Zobrazí dobu trvania odchádzajúcich hovorov.

Prijaté hovory
Zobrazí dobu trvania prichádzajúcich hovorov.

Posledný hovor
Zobrazí dobu trvania posledného hovoru
v hodinách/minútach/sekundách.

Hovor
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Menu 2.3
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Hovor
Objem údajov

Menu 2.4

Umožňuje zistiť objem odoslaných dát,
objem prijatých dát a celkový objem
prenesených dát.
Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Zrušiť
všetko] môžete vybrať čiastočnú alebo celkovú
inicializáciu. Voľbu [Zrušiť] môžete tiež použiť
na inicializáciu zvoleného typu hlasitosti. Pri
inicializácii budete potrebovať Bezpečnostný
kód.

Ceny hovorov

Presmerovanie hovoru

Menu 2.6

Sú dostupné menu na presmerovanie
hlasových volaní a videohovorov.
Ak stlačíte tlačidlo O, môžete aktivovať
menu presmerovania hovorov.

Hlasové volania (Menu 2.6.1)
Všetky hlasové volania (Menu 2.6.1.1)

Menu 2.5

Ak je obsadené (Menu 2.6.1.2)

1. Táto funkcia zobrazí cenu vášho Posledného
hovoru a Všetkých hovorov.

Ak neodpovedá (Menu 2.6.1.3)

2. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Voľby]
pre výber, či chcete čiastočnú alebo úplnú
inicializáciu. Na potvrdenie inicializácie
musíte zadať kód PIN2.
3. V časti Nastaviť cenu hovoru môžete vybrať
jednotku alebo menu. Podľa nastavení sa
cena hovoru zobrazuje počas hovoru (ak
USIM karta a sieť podporujú službu AOC).

Hovor

4. V časti Nastaviť limit vyberte možnosť
Zapnúť a nastavte cenový limit. Po nastavení
cenového limitu a po jeho dosiahnutí
nebude hovor možné uskutočniť.

Ak je mimo dosahu (Menu 2.6.1.4)
1. A
 k zoznam čísiel neexistuje
Ak zoznam čísiel neexistuje, zmení sa na
editor na zadávanie čísla presmerovania.
Priamo alebo z telefónneho zoznamu
môžete vložiť číslo, ne ktoré sa má
hovor presmerovať. Ak stlačíte tlačidlo
[Presmerovať], telefón odošle po zadaní
čísla požiadavku operátorovi.

18
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2. A
 k zoznam čísiel existuje
Zobrazí sa menu Na iné číslo vrátane
zoznamu čísiel. Počas čakania na výsledok
siete sa bude zobrazovať správa
s požiadavkou a animácia.
3. Menu Voľby
Po aktivácii menu Všetky hlasové hovory
zobrazíte zvolením menu Voľby
v spodnej časti menu voľby Deaktivovať,
Deaktivovať všetky, Zobraziť stav a odstrániť
zoznam čísiel. Menu Zobraziť stav zobrazuje
nastavenie siete. Ak vyberiete toto menu,
zobrazí sa správa s požiadavkou a animácia.
Po obdržaní informácií zo siete sa zobrazia
nastavenia siete. Ak vyberiete menu
Deaktivovať, budú po potvrdení užívateľom
čísla presmerovaní hovorov uložené zo siete
zmazané. Príkaz Vymazať zoznam vymaže
všetky čísla presmerovania hovorov.

Všetky videohovory (Menu 2.6.2.1)
1. A
 k zoznam čísiel neexistuje
Zmení sa na editor na zadávanie čísla
presmerovania. Môžete priamo alebo
z telefónneho zoznamu vložiť číslo, na
ktoré sa má hovor presmerovať. Ak stlačíte
tlačidlo O [Presmerovať], telefón odošle
po zadaní čísla požiadavku operátorovi.
2. Ak zoznam čísiel existuje
Zobrazí sa menu Na iné číslo vrátane
zoznamu čísiel. Počas čakania na výsledok
siete sa bude zobrazovať správa
s požiadavkou a animácia.
3. Menu Voľ by
Po aktivácii menu Všetky videohovory
zobrazíte zvolením menu Voľby
v spodnej časti menu voľby Deaktivovať,
Deaktivovať všetky, Zobraziť stav a zmazať
zoznam čísiel.

Hovor
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Videohovory (Menu 2.6.2)
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Hovor
Ak je obsadené (Menu 2.6.2.2)
1. A
 k zoznam čísiel neexistuje
Funguje rovnako ako menu Hlasové volania.
2. Ak zoznam čísiel existuje
Funguje rovnako ako menu Hlasové volania.
3. Po vybratí menu Voľ by
Umožňuje aktivovať a ovládať menu Ak
je obsadené. Funguje rovnako ako menu
Hlasové volania.

Ak neodpovedá (Menu 2.6.2.3)
1. A
 k zoznam čísiel neexistuje
Funguje rovnako ako menu Hlasové volania.
2. Keď vyberiete Na iné číslo
Funguje rovnako ako menu Hlasové volania.
3. Po vybratí menu Voľ by
Umožňuje aktivovať a ovládať menu
Žiadna odpoveď.

Ak je mimo dosahu (Menu 2.6.2.4)
1. A
 k zoznam čísiel neexistuje
Funguje rovnako ako menu Hlasové volania.
2. Ak zoznam čísiel existuje
Funguje rovnako ako menu Hlasové volania.

Hovor

3. Po vybratí menu Možnosti
Umožňuje aktivovať a ovládať menu je
mimo dosahu. Funguje rovnako ako menu
Hlasové volania.

Blokovanie hovorov
Menu 2.7
Zobrazia sa menu blokovania hovorov pre
hlasové hovory a videohovory.
Menu sa skladá z položiek Hlasové volania,
Videohovory a Deaktivovať všetko. Menu
Hlasové hovory a Videohovory majú
nasledujúce podmenu.
Menu Blokovanie hovorov sa skladá
z podmenu Všetky odchádzajúce volania,
Odchádzajúce medzinárodné, Odchádzajúce
medzinárodné hovory okrem materskej
krajiny, Všetky prichádzajúce volania
a Prichádzajúce v zahraničí.
Lišty menu Všetky odchádzajúce volania
vytáčajú všetky odchádzajúce hovory, lišty
menu Odchádzajúce medzinárodné vytáčajú
všetky odchádzajúce medzinárodné hovory
a lišty menu Odchádzajúce medzinárodné
hovory okrem materskej krajiny vytáčajú
všetky odchádzajúce medzinárodné hovory
okrem hovorov do domovskej siete. Menu
Všetky prichádzajúce volania zamieta všetky
prichádzajúce hovory a menu Prichádzajúce
v zahraničí zamieta prichádzajúce hovory, keď
ste v zahraničí.
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Deaktivovať všetko (Menu 2.7.1)
Môžete deaktivovať služby nakonfigurované
v sieti.

Pevné vytáčané čísla
Menu 2.8
vZ
 ap.

- Z ap.: Zapnutie služby pevného vytáčania
čísiel. Je potrebné potvrdenie zadaním
kódu PIN2.
- Vyp.: Vypnutie služby pevného vytáčania
čísiel. Je potrebné potvrdenie zadaním
kódu PIN2.
v Zoznam čísel FDN

Čakajúci hovor

skupiny Čakajúci hovor. Po výbere tejto
položky sa zobrazí správa s požiadavkou
a animácia. Keď sieť odpovie, zobrazí sa
výsledok operácie.

Bežné nastavenie

Menu 2.0

Odmietnutie hovorov (Menu 2.0.1)
Môžete nastaviť, či sa majú prichádzajúce
hovory zamietnuť.
1. Ak chcete aktivovať funkciu Odmietnutie
hovorov, vyberte v menu Odmietnuť
položku Zapnúť. Zobrazí sa menu Zoznam
odmietnutých.
2. Nastavte požadovanú možnosť odmietnutia
hovoru v menu Zoznam odmietnutých.

Menu 2.9

vAktivovať: Aktivuje službu Čakajúci hovor.

Po výbere tejto položky sa zobrazí správa s
požiadavkou a animácia. Keď sieť odpovie,
zobrazí sa výsledok operácie.
hovor. Po výbere tejto položky sa zobrazí
správa s požiadavkou a animácia. Keď sieť
odpovie, zobrazí sa výsledok operácie.

v Všetky hovory: Zamietne všetky hovory.
v Kontakty: Zamietne hovory z čísiel

uložených v Kontaktoch.
v Skupiny: Môžete určiť zamietnutia

hovorov pomocou skupinových jednotiek
uložených v Kontaktoch.
v Nezaregistrované: Zamietne hovory

z čísiel neuložených v Kontaktoch.

Hovor

vD
 eaktivovať: Deaktivuje službu Čakajúci
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v Zobraziť stav: Zobrazí aktivovanú položku
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Hovor
v Neznámečíslo: Zamietnuť volania, ktoré

neobsahujú informáciu CLIP.

Odoslať svoje číslo (Menu 2.0.2)
v Sieť: Nakonfiguruje odoslanie vlastného

čísla pomocou predvolených nastavení
určených operátorom siete.
v Zapnúť: Nakonfiguruje odoslanie

vlastného telefónneho čísla pri
uskutočňovaní odchádzajúceho hovoru.
v Vypnúť: Pri uskutočňovaní

odchádzajúceho hovoru neodošlete vlastné
telefónne číslo.

Automatické opakované
vytáčanie (Menu 2.0.3)
Umožňuje vám nastaviť funkciu Automatické
opakované vytáčanie pri zlyhaní pokusu
o spojenie.

Režim odpovedania (Menu 2.0.4)

Minutový pripomienkovač
(Menu 2.0.5)

Určuje, či má telefón pri volaní vydať zvuk
každú minútu.

BT spôsob odpovedania (Menu 2.0.6)
v Handsfree: Ak máte nadviazané spojenie

Bluetooth, môžete hovor prijať pomocou
náhlavnej súpravy Bluetooth.
v Telefón: Ak pri prijímaní hovoru na

telefóne stlačíte tlačidlo s môžete
hovoriť do telefónu. Ak pri prijímaní hovoru
stlačíte tlačidlo Bluetooth, môžete hovoriť
pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth.

Uložiť nové číslo (Menu 2.0.7)
V tomto menu môžete po dokončení hovoru
uložiť telefónne číslo (ak číslo ešte nie je
v telefónnom zozname).

Hovor

Umožní vám nastaviť metódu prijatia hovoru.
Môžete vybrať jednu z možností Tlačidlom
Odoslať, Otvorením telefónu a Ktorýmkoľvek
tlačidlom.

22
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Nastavenie videohov.
Menu 2.*
Môžete nastaviť zobrazenie displeja, ktoré sa
bude zobrazovať počas video hovoru.
vP
 oužit' súkromný obrázok: Určite, či sa

má zobraziť súkromný obrázok.
vV
 ybrat' súkr. obrázok: Vyberte súkromný

obrázok, ktorý sa bude zobrazovať.
vZ
 rkadlovo: Vyberte, či má byť efekt

zrkadla aktivovaný alebo deaktivovaný.
- Zapnuté: Obraz bude zrkadlovo
prevrátený
- Vypnuté: Zobrazí obrázok tak ako je.

Hovor
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Profily
Umožňuje vybrať tón zvonenia alebo vibrácie
pre prichádzajúci hovor a nastaviť zvuk
a hlasitosť zvonenia, hlasitosť kláves
a zvukový efekt podľa profilu.
Vyberte profil a stlačením tlačidla O ho
aktivujte. Po stlačení ľavého kontextového
tlačidla [Voľby] vyberte ponuku Upraviť.
v Výstraha pomocou

Táto možnosť určuje režim upozornenia na
prichádzajúci hovor.
v Zvonenie hlasového hovoru

Môžete si vybrať tón zvonenia pre
prichádzajúce hlasové hovory.
v Zvonenie videohovoru

Môžete si vybrať tón zvonenia pre
prichádzajúce videohovory.
v Hlasitosť

v Tón tlačidiel

Môžete nastaviť prehrávaný tón klávesnice
pri stlačení tlačidiel.
v Hlasitosť tónu tlačidiel

Môžete nastaviť hlasitosť tónu klávesnice.
Na výber máte zo 7 dostupných úrovní.
v Tón otvorenia

Vyberte si požadovaný tón, ktorý telefón
vydá pri svojom otvorení a zatvorení.
v Potvrdzovací tón

Môžete nastaviť tón potvrdenia, ktorý sa
má prehrať telefónom na potvrdenie akcií.
v Zvuk pri spustení

Môžete nastaviť efekt, ktorý sa má prehrať
pri zapnutí telefónu.
v Vybrať zvuk pri spus.

Môžete nastaviť, ktorý súbor sa má prehrať
pri zapnutí telefónu.

Nastaví hlasitosť zvonenia.
v Upozornenie na správu

v Zvuk pri vypnutí

Môžete nastaviť, ako často vás má telefón
informovať o prijatej správe, kým ju
prečítate.
v Tón správ

P ro f i l y

Môžete vybrať súbor z vašich osobných
súborov alebo zo štandardných súborov,
ktorý telefón prehrá, ak dostanete správu.

Môžete nastaviť efekt, ktorý sa má prehrať
pri vypnutí telefónu.
v Vybrať zvuk pri vypnu.

Môžete nastaviť, ktorý súbor sa má prehrať
pri vypnutí telefónu.

24
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24

2008.7.9

6:24:2

Multimédiá
Fotoaparát

Menu 4.1

Táto aplikácia vám umožňuje fotografovať.
Môžete odfotiť obrázok požadovaného
formátu a použiť ho ako fotografiu
k telefónnemu zoznamu, úvodnú obrazovku
a na rôzne iné účely O.

1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla
zobrazte Voľ by a nastavte nasledujúcim
spôsobom požadované prostredie.

Menu

Opis

Prejsť na

Vstúpite do priečinka Obrázky
a existujúce obrázky sa zobrazia ako
miniatúry.
Obrázky zobrazíte stlačením
tlačidlaO. Vybratý obrázok
môžete odoslať druhej strane
pomocou MMS, Email alebo,
Bluetooth.

Veľkosť

1600x1200, 1280x960, 640x480,
Tapeta, Kontakt

Kvalita

Vysoká, Stredná, Štandardná

Zhlukový
záber

Jedna, Tri, Šesť, Deväť (Poznámka:
Počet položiek, ktoré sú k dispozícii,
závisí od nastavenia v menu
Veľkosť.)

Jas

Od -2,0 do +2,0 s krokom 0,5.
Čím vyššia úroveň, tým jasnejšia
fotografia.

v V menu sa môžete pohybovať pomocou

tlačidiel l / r.

v Vyberte požadovanú voľbu pomocou

tlačidiel u / d a svoj výber
potvrďte tlačidlom O.

Nočný režim

Zapnutím tejto voľby môžete v noci
získať lepšie fotografie.

Multimédiá
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WB-Vyváženi Môžete nastaviť tón pozadia
e bielej
fotografie podľa počasia.
Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Osvetliť a V budove.
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Multimédiá
Menu

Opis

Dekoratívne Pri fotografovaní môžete použiť jeden
z 9 efektov snímok (k dispozícii iba
pre veľkosť Tapeta).

2. Po dokončení všetkých nastavení stlačte
pravé kontextové tlačidlo [Zatvoriť].
3. Zaostrite fotoaparát na požadovaný objekt
a stlačte tlačidlo O.

4. Stlačením tlačidla O uložíte obrázok.
Uloží sa medzi Obrázky v priečinku
Moje súbory.

Časovač

Môžete oneskoriť uzávierku
fotoaparátu. Żiadne, 3 sekundy, 5
sekúnd, 10 sekúnd Pri aktivácii sa
zobrazí ikona “
”.

Efekt

Žiadne, Čierno-biele, Negatív, Sépia

Poznámka

Zvuk

Vyberte požadovaný zvuk uzávierky.

v Stlačte pravé kontextové tlačidlo

Pamäť

Vyberte požadovanú pamäť medzi
možnosťami Telefón a Externá.

Zrkadlo

Výberom tejto voľby môžete Zapnúť
efekt zrkadla.

Vymeniť
fotoaparát

Umožňuje prepínať medzi interným
a externým fotoaparátom.

[Späť] a vrátite sa do režimu náhľadu.

Videokamera

Menu 4.2

Táto aplikácia vám umožňuje zaznamenať
videosekvenciu. V tomto menu môžete
prehrať a prezerať uložený videosúbor. Po
zaznamenaní videosekvencie ju môžete
odoslať pomocou Správa, E-Mail alebo
pripojenia Bluetooth.

Multimédiá

26
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1. Stlačením ľavého kontextového tlačidla
zobrazte Voľ by a nasledujúcim spôsobom
nastavte požadované prostredie.
v V menu sa môžete pohybovať pomocou

tlačidiell / r.

v Vyberte požadovanú voľbu pomocou

tlačidiel u / d a svoj výber
potvrďte tlačidlom O.

Menu

Opis

Prejsť na

Vstúpite do priečinka Videá
a existujúce videá sa zobrazia
ako miniatúry. Obrázky zobrazíte
stlačením tlačidla O . Vybraté
video môžete odoslať inej osobe
MMS, E-mail, Bluetooth.

Veľkosť

320x240,176x144, 128x96

Kvalita

Vysoká, Stredná, Štandardná

Jas

Od -2,0 po +2,0 s krokom 0,5.
Čím vyššia úroveň, tým jasnejšia
fotografia.
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Opis

Nočný
režim

Zapnutím tejto voľby môžete v noci
získať lepšie snímky.

Efekt

Žiadne, Čierno-biele, Negatív, Sépia.

Trvanie

Vyberte požadovaný čas nahrávania.
MMS, 30s, 1 min., 2 min.,
5 min., a 60 minút.

Pamäť

Vyberte požadovanú pamäť medzi
možnosťami Telefón a Externá.

Zrkadlo

Výberom tejto voľby môžete Zapnúť
efekt zrkadla.

Hlas

Rozhodnite sa, či chcete (alebo
nechcete) nahrávať zvuk.

Vymeniť
fotoaparát

Umožňuje prepínať medzi interným
a externým fotoaparátom.

Multimédiá

WB-Vyváženi Môžete nastaviť tón pozadia
e bielej
videa podľa počasia.
Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Osvetliť a V budove.

Menu
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Multimédiá
2. Po dokončení všetkých nastavení stlačte
pravé kontextové tlačidlo [Zatvoriť].

Môžete aktivovať prehrávač multimédií na
prehrávanie cez ponuku Práve sa prehráva.

3. Zaostrite fotoaparát na objekt, ktorý chcete
nahrávať a stlačením tlačidla O spusťte
záznam. Stlačením tlačidla O zastavte
záznam.

Všetky skladby (Menu 4.3.2)

v Záznam môžete prerušiť stlačením pravého

kontextového tlačidla [Pauza].
4. Stlačením tlačidla O videosekvenciu
uložíte. Uloží sa medzi Videá v priečinku
Moje súbory.

Môžete zobraziť všetky hudobné súbory
v pamäti telefónu alebo externej pamäti.

Interpreti (Menu 4.3.3)
Táto ponuka umožňuje nastaviť režim
prehrávania.

Albumy (Menu 4.3.4)
Môžete prezerať a prehrávať hudbu zoradenú
podľa Albumov.

Poznámka
v Stlačte pravé kontextové tlačidlo

[Späť] a vrátite sa do režimu náhľadu.

Žánre (Menu 4.3.5)
Môžete vybrať iný súbor v zozname MP3
súborov.

Hudba

Menu 4.3

Naposledy prehrané (Menu 4.3.1)
Multimédiá

V tomto menu sa zobrazuje posledných
20 prehraných skladieb. A ak sa spustí
prehrávanie, zobrazí sa menu „Práve sa
prehráva“.

Zoznamy skladieb (Menu 4.3.6)
Môžete vytvoriť vlastné zoznamy skladieb
výberom zvukových stôp v zozname menu
Všetky zvukové stopy.

Náhodný výber skladieb (Menu 4.3.7)
Ak vyberiete možnosť Zapnuté, môžete
počúvať hudbu v náhodnom poradí.

28
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Videosúbory

Menu 4.4

Môžete si vytvárať svoje vlastné zoznamy
prehrávaných položiek zvolením položky
Videoklip v zozname Všetky videá.

Hlasový záznamník
Menu 4.5
1. Stlačením ľavého kontextového tlačidlo
[Voľ by] zobrazíte pred záznamom menu
rolovacieho okna možnosti.
2. Prejdite do požadovaného menu pomocou
tlačidiel u / d a stlačte tlačidlo
O.
vT
 rvanie: Môžete nastaviť trvanie

nahrávania na možnosti: veľkosť správy
MMS, 30 sekúnd alebo 1 minúta.
vK
 valita: Môžete vybrať kvalitu nahrávania

z možností Vysoký, Štandardná a Normálna.
vP
 rejsť do Zvuky: Otvorí priečinok Hlasové
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4. Po dokončení nahrávania opustíte ponuku
stlačením tlačidla O. Nahraný súbor
sa automaticky uloží do položky Hlasové
záznamy priečinka Zvuky v zozname Moje
súbory. Ak opäť stlačíte tlačidlo O,
môžete spustiť nové zvukové nahrávanie.
5. Stlačením ľavého kontextového tlačidla
vyberte rôzne možnosti po nahratí hlasu.
6. Prejdite do požadovaného menu pomocou
tlačidiel u / d a stlačte
tlačidlo O.
v Odoslať: Odoslanie nahraného súboru.

Vyberte niektorú z možností Správa, E-mail
alebo Bluetooth pomocou tlačidie u /
d a stlačte tlačidlo O.

v Použiť ako: Umožňuje nastaviť

zaznamenaný súbor ako Hovoru,
Videohovoru.
v Presunúť: Môžete presunúť hlasový

záznam do iného priečinka.
v Kopírovať: Môžete skopírovať hlasový

záznam.

Multimédiá

nahrávky v priečinku Zvuky.

3. Stlačením tlačidla O spustíte nahrávanie.
Po spustení nahrávania sa na LCD displeji
zobrazí trvanie nahrávania. Ak chcete zrušiť
nahrávanie, stlačte tlačidlo Späť.
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Multimédiá
v Odstrániť: Vyberte toto menu na

odstránenie nahraného súboru.
v Označiť/Odznačiť:

Môžete zvoliť jeden
alebo viacero súborov na vymazanie.

v Súbor: Môžete zmeniť názov súboru

a zobraziť informácie.
v Triediť podľa: Môžete triediť súbory

podľa dátumu, typu alebo názvu.
v Stav pamäte: Zobrazí stav pamäte

telefónu alebo externej pamäťovej karty.
7. Stlačením pravého kontextového tlačidla
zatvoríte rolovacie okno podmenu.

Multimédiá

30
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Správy
Vytvoriť novú správu
Menu 5.1

7. Meno a číslo: Po vyhľadaní
telefónneho čísla v telefónnom zozname
môžete vložiť položku.

Správa (Menu 5.1.1)

8. Nová snímka: Výberom tejto voľ by
pridáte novú snímku.

Môžete napísať a upraviť správu obsahujúcu
text, obrázok, video a zvuk.

9. Predmet: Vyberte, ak chcete vložiť
položku Predmet.

1. Zapíšte svoju správu do poľa Správa.
Menu možností v poli Správa
vV
 ložiť: Môžete vykonať nasledujúce akcie:

0. Viac: Môžete vložiť iné položky.
v Uložiť medzi koncepty: Výberom tejto

položky uložíte správu do konceptov.

1. Obrázok: Môžete vložiť obrázok.
(Existujúci obrázok/Fotografovať)

v Spôsob zadávania:

2. Video: Môžete vložiť videoklip. (Jeden
videoklip na jednu snímku.)

v Jazyk pri písaní: Môžete vybrať jazyk

3. Zvuky: Môžete vložiť zvukový súbor.
(Jeden zvuk na jednu snímku.)

v Pridať do slovníka: Môžete pridať slovo

4. Symbol: Môžete vložiť symboly. Po
zadaní príslušných číselných tlačidiel
stlačte tlačidlo O.

2. Na odídenie z menu alebo na prejdenie
na predchádzajúce menu po nastavení
podmenu stlačte pravé kontextové
tlačidlo [Späť].

5. Šablóna: Môžete vložiť textové
šablóny, ktoré sú uložené v telefóne. Keď
jednu vyberiete, stlačte tlačidloO.
Vybratá šablóna sa vloží do okna Správa.
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písania SMS.
do slovníka.

3. Stlačte stredové tlačidlo [Odoslať] na
vloženie adresy príjemcov. Správa sa
automaticky uloží do priečinka Odoslané
správy. Ak sa správa neodošle, zostane
v priečinku Na odoslanie s označením stavu
zlyhania odoslania.

Správy

6. Emotikony: Pri písaní správy môžete
vložiť emotikon.

Vyberte si
požadovaný režim slovníka.
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Správy
E-mail (Menu 5.1.2)
Ak chcete odoslať a prijímať e-maily, musíte
mať nastavené e-mailové konto. (Pozrite si
strany 43 - 44, kde nájdete informácie
o nastavení e-mailového účtu.)
1. Zadajte e-mailové adresy príjemcov do
polí Komu, Kópia a Skrytá kópia. Stlačením
tlačidla O môžete vyhľadávať
v kontaktoch.

Poznámka
v Zadajte referenčnú adresu na

Správy

preposlanie e-mailu do poľa Kópia.
v Zadajte skrytú referenčnú emailovú
adresu na preposlanie e-mailu bez
informácií o preposlaní do poľa
Skrytá kópia
v Do polí príjemca (Komu), referenčná
adresa (Kópia) a skrytá referenčná
adresa (Skrytá kópia, Bcc) môžete
vložiť len platné emailové adresy. Po
určení emailovej adresy sa zobrazí
ďalšie pole, kde môžete určiť ďalšiu
adresu. Do polí Komu a Kópia môžete
zadať maximálne 20 príjemcov
a do poľa Skrytá kópia môžete zadať
maximálne 10 príjemcov.

2. Presuňte kurzor do poľa Predmet
a vytvorte predmet.
3. Presunom kurzora do poľa Správa môžete
vložiť obsah správy.
4. Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Voľ by] použite nasledujúce funkcie.
v Použité adresy: Môžete použiť poslednú

e-mailovú adresu, ktorú ste dočasne uložili.
(Zobrazuje sa v menu Voľ by len vtedy, keď
sa kurzor nachádza v poli Komu, Cc (kópia),
alebo Bcc (Skrytá kópia)
v Vložiť: Výberom tohto menu vložíte

špeciálne znaky, šablóny a kontakty.
Môžete tiež pripojiť multimediálne súbory
(Obrázok, Videá a zvuk, Symboly, Viac,
Skrytá kópia).
v Uložiť medzi koncepty: Vybratím tohto

menu uložíte správu medzi koncepty.
v Zobraziť prílohu: Zobrazí pripojené

súbory. (Táto možnosť je dostupná len po
pripojení nejakých súborov.)
v Odstrániť: Odstránenie priloženého

súboru. (Táto možnosť je dostupná len po
pripojení nejakých súborov.)
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vP
 ísmo: Vyberte si požadovaný

Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Voľ by] môžete použiť nasledujúce funkcie.

režim slovníka.
v J azyk pri písaní: Môžete vybrať

jazyk písania.

v Odpov.: Vytvorí odpoveď odosielateľovi

alebo všetkým príjemcom vybratej správy.

vP
 ridať do slovníka: Môžete pridať nové

slovo do slovníka.

v Poslať ďalej: Odoslanie vybratej správy

ďalším príjemcom.

vN
 astaviť prioritu e-mailu: Môžete

upraviť prioritu odosielaného e-mailu.
5. Po dokončení písania e-mailu stlačte
tlačidlo Ona odoslanie e-mailu.

Schránka

Menu 5.2

1. Môžete si pozrieť uložené správy. Na
zobrazenie správy ju vyberte a stlačte
tlačidlo O.

2. Predchádzajúcu a nasledujúcu správu si
môžete pozrieť pomocou tlačidiel l / r.

3. Ak chcete zobraziť MMS (Oznámenie),
vyberte v okne Zobrazenia správy položku
Načítať. Potom sa prenesie súbor, ktorý si po
dokončení prenosu môžete zobraziť.

v Nie je podporované pre MMS

(Oznámenie) a WAP Push správy.

v Hovor: Môžete vykonať videohovor alebo

hlasový hovor.
- Hlasový hovor: Umožňuje uskutočniť
hlasový hovor.
- Videohovor: Môžete vykonať
videohovor.
v Zmazať: Odstránenie aktuálnej správy.
v Vytvoriť novú správu: Môžete napísať

novú správu alebo e-mail.

Správy
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Správy
v Označit/Odznačit: Umožňuje vybrať

jednu alebo viac správ na hromadné
odstránenie.
v Kopírovať a presunúť: V prípade

správ SMS môžete skopírovať/presunúť
správu na náhlavnú súpravu alebo kartu
SIM a presunúť správu do priečinka
„Môj priečinok“ V prípade správ MMS
môžete presunúť správu do priečinka „Môj
priečinok“
v Presunúť ku mojim súborom:

V prípade správ SMS môžete presunúť
správu do priečinka „Môj priečinok“
v Filter: Zobrazí správy podľa požadovaných

typov správ.

Emailová schránka
Menu 5.3

Zobrazenie zoznamu
emailových správ
1. Vyberte e-mailové konto a stlačením
tlačidlaOzobrazte zoznam e-mailových
správ.
2. V zozname emailových správ sprístupňuje
ľavé kontextové tlačidlo [Voľ by] nasledujúce
funkcie.
v Odpov.: Vytvorenie odpovede

na vybratý e-mail.
v Poslať ďalej: Odošle vybratú správu

v Informácie o správe: Môžete zistiť typ,

ďalším príjemcom.

dátum a čas správy.

v Vymazat’ zo servera (len POP3):

Poznámka

v Kopírovať do (len IMAP): Skopíruje

Získanie nových emailových správ.
v Uložené e-maily si môžete prezrieť

v menu E-mail [Menu 5.9.3].

vybraný e-mail.
v Hľadať: Slúži na vyhľadanie e-mailu.
v Odstrániť: Odstráni e-mail.
v Vymazat’ zo servera (len POP3):

Správy

Zmaže zo servera správu alebo e-mail.
v Nová správa: Vytvoriť novú Správu,

E-mail, Hlasovú správu.

34
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vO
 značiť/Odznačiť: Možnosť Označiť/

Zrušiť označenie umožňuje hromadné
odstránenie.
vN
 astaviť ako neprečítané: Umožňuje

označiť vybratý e-mail ako prečítaný
alebo neprečítaný.
vT
 riedit’ podl’a: E-maily môžete

usporiadať podľa podmienok.
vZ
 mazať (len IMAP): Zmaže emailové

dáta v určenom čase.
vS
 ynchronizácia správ (len IMAP):

Synchronizuje e-maily so serverom.
v Informácie o správe:

Stručné informácie
týkajúce sa správy, napríklad veľkosť, typ,
dátum, čas a názvy súborov.

Zobrazenie emailovej správy
1. Vyberte jeden z prijatých e-mailov a stlačte
tlačidlo Otvoriť. Prijmete tak obsah e-mailu.

v Odpov.:Vytvorenie odpovede

na vybratý e-mail.
v Poslať ďalej: Odošle vybratú správu

ďalším príjemcom.
v Uložiť adresu: Uloží číslo odosielateľa do

kontaktov.
v Zmazať: Odstráni e-mail.
v Vyňat’: Extrahuje z emailovej správy číslo,

e-mailovú adresu alebo webovú adresu.
v Zobraziť prílohu: Zobrazí priložený súbor.
v Zobraziť príjemcov: Zobrazí emailové

adresy príjemcov (Komu) a referenčných
adries (Kópia).
v Nová správa: Vytvorenie novej Správy,

E-mail, Pohľadnica, Hlasová správa.
v Informácie o správe: Stručné informácie

týkajúce sa správy, napríklad veľkosť, typ,
dátum, čas a názvy súborov.

2. Obsah prijatého e-mailu sa automaticky
zobrazí v okne Zobraziť.

4. V emailovom okne Zobraziť môžete
pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Voľ by] vybrať tieto funkcie:
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Správy

3. Obsah predchádzajúcej a nasledujúcej
správy si môžete pozrieť pomocou
tlačidiel l/r.

35

35

2008.7.9

6:24:2

Správy
Koncepty

Menu 5.4

Umožňuje pozrieť uložené správy.
Ak chcete upraviť správu, vyberte ju
a stlačte tlačidlo O.

Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Voľ by] môžete použiť nasledujúce funkcie.
v Odoslať: Odošle vybranú správu.
v Hovor: Môžete vykonať hlasový hovor

alebo videohovor.
v Zmazať: Odstráni vybratú správu.
v Vytvoriť novú správu: Umožňuje

napísať novú správu alebo e-mail.
v Označiť/Odznačiť: Umožňuje vybrať

jednu alebo viac správ na hromadné
odstránenie.
v Filter: Zobrazí správy podľa požadovaných

typov správ.
v Informácie o správe: Umožňuje

skontrolovať typ správy, dátum a čas
a kde je správa uložená.

Na odoslanie

Menu 5.5

Pošta na odoslanie je prechodné úložné
miesto pre správy, ktoré čakajú na odoslanie.
Správy, ktorých odoslanie zlyhalo, sa uložia
do priečinka Na odoslanie. Ak napríklad nie
je e-mailové konto správne nakonfigurované,
budú e-maily umiestnené do priečinka Na
odoslanie.
1. Vyberte správu.
2. Pomocou ľavého kontextového tlačidla
[Voľby] použite nasledujúce funkcie.
[Pre odosielané/čakajúce správy]
v Zrušiť odosielanie: Môžete zastaviť stav

odosielania/čakania.
v Hovor: Môžete vykonať videohovor alebo

hlasový hovor.
v Vytvoriť novú správu: Umožňuje

napísať novú správu alebo e-mail.
v Informácie o správe: Umožňuje

skontrolovať typ správy, dátum a čas a kde
je správa uložená.

Správy

36
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[pre chybnú správu]
vZ
 n.odo.: Opätovné odoslanie vybratej

správy.
vU
 ložit’ do koncetov: Správu môžete

uložiť medzi koncepty.
vH
 ovor: Môžete vykonať videohovor alebo

hlasový hovor.
v Zmazať: Odstránenie aktuálnej správy.
v I nformácie o správe: Umožňuje

skontrolovať typ správy, dátum a čas
a kde je správa uložená.
v I nformácie o potvrdení: Pomocou

položky Informácie o potvrdení môžete
skontrolovať informácie o správe, napríklad
odosielateľa a stav načítania.

Menu 5.6

Zobrazí odoslané správy (Správa/Email/
Pohľadnica/Hlasová správa).
[Options]
v Odpov.: Vytvorí odpoveď odosielateľovi

alebo všetkým príjemcom vybratej správy.
v Poslať ďalej: Odoslanie vybratej správy

ďalším príjemcom.
v Hovor: Môžete vykonať videohovor alebo

hlasový hovor.
v Zmazať: Odstránenie aktuálnej psprávy.
v Vytvoriť novú správu: Môžete napísať

správu alebo e-mail.
v Označit/Odznačit’:Umožňuje vybrať

jednu alebo viac správ na hromadné
odstránenie.
v Presunúť do mojich priečinkov:

Môžete presunúť správu do priečinka „Môj
priečinok“.
v Filter: Zobrazí správy podľa požadovaných

typov správ.

Správy
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v Informácie: Pomocou položky Informácie

o správe môžete zistiť typ, predmet,
odosielateľa, dátum, čas, veľkosť správy
a miesto, kde je uložená. Pomocou položky
Informácie o potvrdení môžete skontrolovať
informácie o správe, napríklad odosielateľa
a stav načítania.

MMS šablóny (Menu 5.8.2)
Pri vytváraní multimediálnych MMS správ
umožňuje vytvárať, upravovať a zobrazovať
šablóny, ktoré sú k dispozícii. Štandardne je
uložených päť typov predvolených šablón
(Narodeniny, Uvítanie, Sviatok, Poďakovanie,
Ospravedlnenie).
Môžete si vybrať z týchto možností:

Môj priečinok

Menu 5.7

Správy z priečinkov Prijaté alebo Odoslané
správy môžete presunúť do priečinku Moje
priečinky, neskôr ich môžete presunúť späť
do pôvodného priečinka.

v Pridať: Môžete vytvoriť novú

multimediálnu šablónu.
v MMS: Vytvorenie multimediálnej správy

pomocou vybratej šablóny.
v Upraviť: Úprava vybratej šablóny.
v Zobraziť prílohy: Môžete otvoriť

Šablóny

Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)
Umožňuje pridávať, upravovať a odstraňovať
často používané užitočné frázy pomocou
ľavého kontextového tlačidla [Voľby].

Poznámka

priložený súbor v správe.

Emotikony

Menu 5.9

Môžete pridať, upraviť alebo zmazať
emotikony. Pri písaní môžete pridať emotikon,
ktorý chcete. Ak stlačíte tlačidlo Potvrdiť,
zobrazí sa ikona.

Správy

v V závislosti od poskytovateľa služieb

sú štandardne uložené rôzne užitočné
frázy.

38
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Nastavenia

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
Môžete nastaviť možnosti týkajúce sa SMS.
1. C entrum SMS: Zadajte adresu
centra správ.
2. Správa o doručení: Ak je táto možnosť
povolená, môžete overiť, či bola vaša správa
úspešne doručená.
3. Doba platnosti: Táto služba siete
umožňuje nastaviť, ako dlho budú textové
správy uložené v centre správ.
4. Typy správ: Text, Hlas, Fax, X.400,
E-mail
Obvykle je typ správy nastavený na Text.
Svoj text môžete zmeniť na alternatívne
formáty. Pre dostupnosť tejto funkcie
kontaktujte svojho operátora.
5. K
 ódovanie znakov: Automaticky/
Predvolená abeceda /Unicode
vA
 utomaticky (predvolené): Správy
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dvojbajtové znaky kódované jedným
bajtom. Upozorňujeme, že dvojbajtové
znaky s diakritikou môžu byť prevedené
na jednobajtové znaky bez diakritiky.
v Unicode: Správa je kódovaná

dvojbajtovými znakmi. Upozorňujeme,
že takáto správa môže byť spoplatnená
dvojnásobne.
6. Poslať dlhý text ako: Vyberte,
či chcete odosielať dlhé správy ako viaceré
správy SMS alebo ako MMS.

MMS (Menu 5.0.2)
Môžete nastaviť možnosti týkajúce sa MMS.
1. R
 ežim prijatia: Umožňuje nastaviť režim
príjmu prostredníctvom domácej alebo
roamingová siet’. Ak vyberiete Domáca
sieť, bude telefón multimediálne správy
prijímať automaticky. Ak vyberiete
Roamingová sieť, príde do priečinka
Prijaté správy iba správa
s oznámením a budete môcť rozhodnúť, či
chcete MMS prijať.

Správy

obsahujúce jednobajtové znaky sú
štandardne kódované predvolenou
abecedou (GSM7). Správy obsahujúce
dvojbajtové znaky sú automaticky
kódované kódovaním Unicode (UCS2).

v Predvolená abeceda: Správa obsahujúca
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Správy
2. S práva o doručení: Umožňuje určiť, či
sa má príjemcovi odoslať požiadavka na
odoslanie správy o potvrdení prijatia a či
sa má povoliť odoslanie potvrdenia príjmu
odosielateľovi.
v Vyžiadat’ hlásenie: Určuje, či sa má pri

MMS vyžiadať správa
o potvrdení prijatia.
v Povoliť hlásenie: Určuje, či sa má pri

požiadavke na správu o potvrdení prijatia
povoliť odoslanie správy o potvrdení
prijatia.
3. Správa o prečítaní: Umožňuje určiť, či
sa má príjemcovi odoslať požiadavka na
odoslanie správy o potvrdení prečítania
a či sa má povoliť odoslanie potvrdenia
prečítania odosielateľovi.
v Vyžiadat’ odpoved’: Určuje, či sa má pri

MMS vyžiadať správa
o potvrdení prečítania.

5. D
 oba platnosti: Umožňuje nastaviť
dobu platnosti správy pri prenose MMS.
Správa bude uložená na serveri MMS len po
nastavenú dobu.
6. Dĺžka snímky: Umožňuje pri písaní správy
nastaviť trvanie každej snímky.
7. Doba doručenia: Umožňuje vám vybrať
typ obsahu podporovaného službou MMS.
(Okamžite, Po 1 hodine, Po 1 dni
a Po týždni).
Nastaví dodacia lehota správy príjemcovi.
Centrum MMS doručí správu po
nastavenom čase doručenia.
8. Centrum MMS: Umožňuje nastaviť
informácie o sieti, ako napríklad bránu
MMSC a WAP na odoslanie multimediálnej
správy.
v Názov: Názov profilu.
v Adresa URL pre MMSC: Zadajte adresu

v Povoliť odpoveď: Určuje, či sa má pri

požiadavke na správu o potvrdení prečítania
povoliť odoslanie správy o potvrdení
prečítania.

Správy

4. Priorita: Môžete vybrať úroveň priority
správy (Nízka, Normálna a Vysoká).

URL centra MMS.
v Internetový profil: Zo zoznamu vyberte

požadovaný internetový profil.
Stlačením pravého kontextového tlačidla
[Hotovo], uložte zmeny a dokončite
nastavenie centra MMS.

40
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E-mail (Menu 5.0.3)
Môžete nastaviť nastavenia pre prijímanie
a odosielanie e-mailov.
1. E mailové kontá: Umožňuje vytvoriť
alebo nastaviť e-mailové konto vrátane
emailového servera a ID používateľa.
Stlačením ľavého kontextového tlačidla
[Voľby]- 2.Upraviť môžete upraviť
zvolený e-mailový účet. Pomocou tlačidla
O môžete vybrať e-mailové konto,
ktoré chcete používať na odosielanie
e-mailu. Ľavé kontextové tlačidlo [Voľby]
sprístupňuje nasledujúce funkcie.
vP
 ridať nové: Vytvorenie nového

e-mailového konta.
vU
 pravit': Úprava vybraného emailového

konta.
vZ
 obraziť: Zobrazenie vybraného e-mailu.
vO
 značiť/Odznačiť: Na odstránenie

viacerých položiek použite možnosť
Označiť/Odznačiť
vZ
 mazat': Odstráni vybraté emailové konto.

B620T_Open_Slovakia_0709_쪼.ind41

3. Vyžiadat' odpoved': Určuje, či sa má
vyžiadať správa o potvrdení prečítania.
4. Interval načítania: Umožňuje nastaviť
Automatické sťahovanie na automatické
získanie e-mailov zo servera prichádzajúcich
správ. Keď príde nový e-mail, zobrazí sa v
hornej časti displeja ikona. Môžete vybrať
interval automatického sťahovania na
Vypnút', 15 minút, 30 minút alebo
1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny alebo 8
hodín. Upozornenie: Funkcia Automatické
načítanie môže byť dodatočne spoplatnená.
5. Zahrnut' správu do odpovede a
preposlanej: Určuje, či sa má prijatá
správa zahrnúť pri preposlaní a v odpovedi
na správu.
6. Pridat' prilohu: Určenie, či sa má pri
preposielaní správy pripojiť aj príloha.
7. Aut.nacitanie v roamingu: Automatické
opätovné získanie informácií e-mailového
účtu pri prechode do zahraničia.

Správy

Táto voľba odstráni všetky e-maily na
konte.

2. Povolit' odpoved': Určuje, či sa má pri
požiadavke na správu o potvrdení prečítania
povoliť odoslanie správy o potvrdení
prečítania.

41

41

2008.7.9

6:24:2

Správy
8. U
 pozornenie na e-mail: Pri príjme
nového e-mailu naň budete upozornení.
9. Podpis: Môžete vytvoriť text, ktorý sa ako
podpis pripojí na koniec e-mailu. Vytvorený
text signatúry sa buď automaticky alebo
manuálne pripojí pri odosielaní k e-mailu.
0. Priorita: Umožňuje vybrať prioritu
e-mailov (Nízka, Normálna a Vysoká).

Vytvorenie nového e-mailového konta
1. Vyberte príkaz Pridat' v menu
Emailové konto.
2. Stlačením stredného kontextového tlačidla
[Uložiť] dokončíte konfiguráciu emailového
konta.
Úprava e-mailového konta
1. Vyberte zo zoznamu požadovaný emailový
účet a stlačte ľavé kontextové tlačidlo
[Voľby]. Potom vyberte voľbu Upraviť.
2. Presunutím kurzora hore a dole môžete
upraviť požadované polia.

Správy

3. Po dokončení konfigurácie stlačte stredové
tlačidlo [Uložiť] na dokončenie konfigurácie
emailového účtu.

Poznámka
v Pri zmene typu schránky, budú

všetky e-maily stiahnuté pred touto
zmenou odstránené.

Hlasová pošta (Menu 5.0.4)
Môžete odosielať alebo prijímať poštu
s hlasovým súborom.

Servisné správy (Menu 5.0.5)
Môžete konfigurovať nastavenia možností, ako
napríklad Push (SI/SL) správy.
v Servisné správy: Zapnutím tejto

možnosti budete prijímať všetky servisné
správy.
v Zabezpečenie služby: Môžete meniť

všetky nastavenia týkajúce sa správ SI/SL.
- Z abezp. služby nastav.: Ak nastavíte
Načítanie služby na voľbu Výzva, zobrazí
sa kontextové okno s otázkou, či chcete
spracovať správu SL.
- Dôveryhodné: Ak nastavíte Načítanie
služby na voľbu Vypnúť, nemôžete
prijať správu SL. Správa SL sa vymaže v
okamihu prijatia.

42

B620T_Open_Slovakia_0709_쪼.ind42
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-N
 edôveryhodné: Ak nastavíte
Načítanie služby na voľbu Vždy, správa SL
sa automaticky spustí na Internete
s adresou URL uvedenou v správe SL.

Informačné správy (Menu 5.0.6)
vV
 ysielanie pomocou buniek: Môžete

nastaviť stav príjmu.
vK
 anály: Môžete pridať alebo

upraviť kanály.

Omôžete
vybrať požadovaný jazyk. Potom sa zobrazí
infospráva vo zvolenom jazyku.

v J azyky: Stlačením tlačidla

Správy
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Moje súbory
Obrázky

Menu 6.1

Možnosti dostupné v priečinku Obrázky závisia
od typu vybraného obrázka. Pre obrázky
nasnímané fotoaparátom telefónu budú
dostupné všetky možnosti, ale pre implicitné
obrázky budú dostupné len možnosti Použiť
ako, Triediť podľa, Zobrazenie zoznamu a
Informácie o súbore.
Po vybratí súboru sa po stlačení ľavého
kontextového tlačidla [Voľ by] zobrazia tieto
možnosti:
v Odoslať: Zvolený obrázok môžete odoslať

ako MMS, e-mail alebo prostredníctvom
pripojenia Bluetooth.
v Presunúť: Umožňuje presunutie súboru

do iného priečinka.

- Upraviť: Umožňuje úpravu obrázka.

Poznámka
v V priečinku Predvolené obrázky sa

nezobrazuje ponuka Upraviť.

- I nformácie o súboru: Zobrazí
informácie
o vybratom obrazovom súbore.
v Nový priečinok: V aktuálne vybratom

priečinku môžete vytvoriť nový priečinok.
v Prezentácia: Obrázky si môžete prezerať

aj formou prezentácie.
v Triediť podľa: Môžete triediť súbory

podľa Dátumu, Typu alebo Názvu súboru.

v Kopírovať: Umožňuje kopírovanie súboru

do iného priečinka.

v Zoznam: Umožňuje zobraziť obrázky

v zobrazení Zoznam.

v Zmazat’: Odstráni vybratý obrázok.
v Označiť/Odznačiť: Pomocou funkcie

Moje súbory

Označiť môžete Zmazat’, odstrániť, presunúť
a kopírovať viacero súborov.
v Vytlačiť cez Bluetooth: Zvolený obrázok

môžete vytlačiť cez Bluetooth.
v Súbor

- Premenovať: Umožňuje
premenovať obrázok.

Zvuky

Menu 6.2

Priečinok Zvuky obsahuje vložené prepojenia
na sťahovanie tónov zvonenia
a hudby a tiež priečinky obsahujúce
predvolené zvuky a hlasový záznamník.
Môžete tu spravovať, odosielať a nastavovať
zvuky ako tóny zvonenia.

44
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vP
 oužiť ako

- Zvonenie hlasového hovoru: Zvukový
súbor môžete nastaviť ako zvonenie pre
prichádzajúci hlasový hovor.
- Zvonenie videohovoru: Zvukový
súbor môžete nastaviť ako zvonenie pre
prichádzajúci videohovor.
- Tón správ: Zvukový súbor môžete
nastaviť ako upozornenie na prijatú
správu.
- Zapnutie: Zvukový súbor môžete
nastaviť ako melódiu pri zapnutí telefónu.
- Vypnutie: Zvukový súbor môžete
nastaviť ako melódiu pri vypnutí telefónu.
v I nformácie o súbore: Zobrazí informácie

o zvolenom zvukovom súbore.
v Triediť podľa: Môžete triediť súbory

podľa Dátumu, Typu alebo Názvu súboru.
vS
 tav pamäte: Umožňuje zobraziť stav

pamäte (telefónu alebo externej pamäťovej
karty).

Menu 6.3

Môžete tu spravovať alebo odoslať stiahnuté
alebo zachytené videoklipy.
Stlačením tlačidla O, spustíte prehrávanie
súboru videoklipu.
V zozname Videí môžete pomocou ľavého
kontextového tlačidla [Voľby] použiť tieto
možnosti:
v Odoslať: Videosekvenciu môžete odoslať

pomocou MMS, e-mailu alebo pripojenia
Bluetooth (ak nie je chránená správou
digitálnych práv, angl. Digital Rights
Management (DRM)).
v Použiť ako: Videoklip môžete nastaviť ako

zvonenie pre prichádzajúci hlasový hovor
alebo videohovor.
v Presunúť: Premiestni súbor do pamäte

telefónu alebo externej pamäte.
v Kopírovať: Skopíruje súbor v pamäti

telefónu alebo externej pamäti.
v Zmazat’: Odstráni vybraté video.
v Označit’/Odznačiť: Pomocou funkcie

Označiť môžete odoslať, zmazat’, presunúť
a kopírovať viacero súborov.

Moje súbory

B620T_Open_Slovakia_0709_쪼.ind45
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Moje súbory
v Súbor

- Premenovať: Umožňuje
premenovať video.
- Info súboru: Zobrazí informácie
o vybratom videu.
v Vytvoriť nový pričinok: Môžete vytvoriť

nový priečinok.
v Triediť podľa: Môžete triediť súbory

podľa Dátumu, Typu alebo Názvu.
v Zoznam/Mriežka: Umožňuje zobraziť

videosúbory v zobrazení Zoznam alebo
Mriežka.
v Stav pamäte: Umožňuje zobraziť stav

Ak vyberiete voľbu Prehrať, prehrá sa
videoklip pomocou programu Media Player.
Na pozastavenie prehrávania stlačte počas
prehrávania tlačidlo O. Na obnovenie
pozastaveného prehrávania stlačte opäť
tlačidlo O.
Pri sledovaní videoklipu v programe Media
Player, sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

v Celá obrazovka: Môžete zobraziť video v

širokouhlom zobrazení.

Poznámka

#môžete
zobraziť video v širokouhlom režime.

v Stlačením tlačidla

pamäte (telefónu alebo externej pamäťovej
karty).

Moje súbory

Umožňuje zobraziť video pomocou
videoprehrávača. Videosúbory sa zobrazia
v zozname ako miniatúry. Umožňuje vybrať
požadované video pomocou tlačidiel u /
d/l/ r. Vyberte požadované video
a vybratím príkazu Prehrať zobrazte nahrané
video.
Stlačte pravé kontextové tlačidlo [Odoslať],
ak chcete pripojiť vybraté video do správy,
e-mailu alebo Bluetooth.

v Stlmit’/Nahlas: Ak je hlasitosť nastavená

na viac ako 0, aktivuje sa režim Stlmiť
a ak je hlasitosť nastavená na 0, aktivuje sa
režim Nahlas.
v Opakovať: Môžete nastaviť možnosť

opakovania (Vypnuté/Jeden/Všetky).
v Informácie o súbore: Môžete

skontrolovať informácie o prehrávaných
súboroch

46
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vO
 doslať: Video môžete odoslať pomocou

MMS, e-mailu alebo pripojenia Bluetooth
(ak nie je chránené správou digitálnych
práv, angl. Digital Rights Management
(DRM)).
vZ
 mazat’: Odstráni vybraté video.
vP
 oužiť ako: Video súbor môžete nastaviť

ako vyzváňací tón pri hlasovom hovore
alebo video hovore. Toto menu závisí od
obsahu.

Hry a aplikácie

Menu 6.4

V tomto menu môžete jednoducho stiahnuť
hry a aplikácie. Môže obsahovať dva priečinky,
žiadne priečinky, alebo priečinok Hry a
aplikácie. Štandardný priečinok je závislý od
operátora/krajiny.

Aplikácie Flash

Menu 6.5

Po vybratí súboru sa po stlačení ľavého
kontextového tlačidla [Voľ by] zobrazia tieto
možnosti:
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obnovenie prehrávania.
v Celá obrazovka: Súbor môžete zobraziť

na celú obrazovku.
v Stlmiť: Vypnutie/zapnutie zvuku.
v Použiť ako tapetu: Nastavenie súboru

SWF ako tapety.
v Informácie o súbore: Zobrazí Názov,

Veľkosť, Dátum, Typ, nastavenie ochrany
a inštaláciu súboru.

Iné

Menu 6.6

V tomto priečinku sú uložené všetky súbory
okrem obrázkov, zvukov, videí, hier a aplikácií.

Moja pamäťová karta
Menu 6.7
Ak si zakúpite voliteľnú externú pamäťovú
kartu microSD, môžete spravovať viac
obsahu. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako
používať pamäťovú kartu microSD na
stranách 21 a 22 s návodom ako vkladať
a vyberať pamäťovú kartu. Môžete spravovať
obsah podobne ako v telefóne.

Moje súbory

Priečinok s obsahom aplikácií Flash obsahuje
všetky predvolené alebo stiahnuté súbory
SWF.

v Pozastaviť: Pozastavenie alebo
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Hry a aplikácie
Hry a aplikácie

Menu 7.1

V tomto menu môžete jednoducho stiahnuť
hry a aplikácie. Môže obsahovať dva priečinky,
žiadne priečinky, alebo priečinok Hry
a aplikácie. Štandardný priečinok je závislý od
operátora/krajiny.

Nastavenia

Menu 7.2

Aktivácia profilu
1. Presuňte kurzor na profil, ktorý chcete
aktivovať.
2. Stlačte tlačidlo O.

Pridanie nového profilu
1. Vyberte príkaz Pridať v menu Voľby.
2. Na uloženie ľuvovoľných zmien
v konfigurácii stlačte tlačidlo [Uložiť] O.

Hry a aplikácie

Profil je možné upraviť a odstrániť príkazmi
Uprav a Zmazať v menu Voľ by.

48
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Kontakty
Pridať

Menu 8.1

Rýchle voľ by

Menu 8.3

Môžete registrovať novú kontaktnú adresu.
Zadajte meno, rôzne tel. čísla a e-mailové
adresy nového kontaktu. Môžete priradiť
kontakty do skupín, s postavou alebo
obrázkom, priradením určitého tónu zvonenia
a zadaním poznámky pre kontakt.

Pomocou tohto menu môžete spravovať
rýchle voľ by. Rýchle voľ by sa konfigurujú
medzi číslami 2–9. Rýchlu voľbu môžete
priradiť k ľubovoľnému číslu z 5 rôznych čísiel
a kontaktná adresa môže mať viacero rýchlych
volieb.

Hľadať

Skupiny

Menu 8.2

Slúži na vyhľadanie kontaktu. Vyhľadávanie
sa implicitne vykonáva podľa prvého mena.
V okne Hľadať sa zobrazí aktuálna metóda
vyhľadávania a nájdené výsledky.

Poznámka

Menu 8.4

Pomocou tohto menu môžete spravovať
informácie o skupinách uložených v telefóne
(uložené v telefóne a USIM karte). Ak
číslu neurčíte tón zvonenia, budete pri
prichádzajúcom hovore z daného čísla počuť
tón zvonenia skupiny priradený k číslu pre
skupinu.

v V menu Nastavenia môžete vykonať

vyhľadávanie podľa posledného
mena.

Menu 8.5

Zobrazenie čísel služieb SDN priradených
operátorom (ak USIM karta podporuje túto
funkciu). Často tu nájdete telefónne čísla
lekárskej pohotovosti, telefonických informácií
a hlasovej schránky. Po vybratí čísla služby
stlačením tlačidlo s vytočíte službu.

Kontakt y
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Kontakty
Vlastné číslo

Menu 8.6

Zobrazenie telefónneho čísla USIM karty
(vlastného čísla). Môžete uložiť vlastné čísla
použité v USIM karte.

Moja vizitka

Menu 8.7

Kopírovať (Menu 8.8.2)
Informácie o kontaktoch môžete kopírovať
Z telefónu na Usim alebo z Usim do telefónu.
Pri kopírovaní môžete vybrať možnosť Po
jednom (skopírujú sa vybraté položky) alebo
Všetko spolu (skopírujú sa všetky položky).

Presunúť (Menu 8.8.3)

Stlačením ľavého kontextového tlačidla
Pridať môžete vytvoriť svoju vlastnú vizitku.
Po zadaní mena, čísla, e-mailu a obrázka
ju môžete pri odosielaní správy použiť ako
vizitku.

Informácie o kontaktoch môžete presunúť
Z telefónu na Usim alebo z Usim do telefónu.
Pri presúvaní môžete vybrať možnosť Po
jednom (presunú sa vybraté položky) alebo
Všetko spolu (presunú sa všetky položky).

Nastavenia

Poslať všetky kontakty cez
Bluetooth (Menu 8.8.4)

Menu 8.8

Zobraziť údaje (Menu 8.8.1)
v Zobraziť kontakty z: Vyberte, ktoré

kontaktné informácie sa majú zobraziť
(z pamäte telefónu, z karty USIM, alebo
oboje). Implicitné nastavenie je Všetky.
v Zobrazenie mena: Môžete nastaviť

Kontakt y

poradie zobrazenia podľa mena.

Môžete odoslať všetky údaje z telefónneho
zoznamu v telefóne do iných telefónov
prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Zálohovať kontakty (Menu 8.8.5)
Formátovaním vkarty môžete uložiť všetky
dáta telefónneho zoznamu z telefónu na
externú pamäť.

v Zobraziť obrázok: Vyberte, či chcete

alebo nechcete zobraziť obrázok.
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Obnoviť kontakty (Menu 8.8.6)
Formátovaním vkarty môžete obnoviť všetky
dáta telefónneho zoznamu z externej pamäte
do telefónu.

Odstrániť kontakty (Menu 8.8.7)
Odstráni všetky informácie o kontaktoch.
Môžete vymazať všetky kontakty uložené
v pamäti telefónu, ako aj na USIM karte.

Informácie o pamäti (Menu 8.8.8)
V tomto menu môžete skontrolovať stav
pamäte kontaktov.

Kontakt y
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Prehliadač
Domov

Menu 9.1

Môžete spustiť webový prehliadač a prejsť na
domácu stránku aktivovaného profilu
v nastavení prehliadača.

Zadajte adresu

Menu 9.2

Môžete ručne zadať adresu URL a zobraziť
príslušnú webovú stránku.
v Ak chcete zadať symbol, stlačte ľavé

kontextové tlačidlo [Voľ by ] a z menu Voľby
vyberte voľbu Vložiť symbol.
v Ak chcete prepnúť režim zadávania, stlačte

ľavé kontextové tlačidlo [Voľby]
a vyberte voľbu Spôs. zadáv.

Záložky

Menu 9.3

Môžete uložiť často navštevované alebo
obľúbené adresy URL a stránky. V menu
Záložky môžete vykonať operácie Odoslať,
Pridať, Uprav, Označiť/Zrušiť a Zmazať. Ako
záložky sú uložené viaceré prednastavené
adresy URL.

Pridanie novej záložky
1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Voľ by] a v
menu Voľby vyberte voľbu Pridať.
2. Zadajte názov a upresňujúcu informáciu
o adrese URL.
3. Pre uloženie stlačte tlačidlo O .

Pripojenie k požadovanej záložke
Stlačte tlačidlo O na pripojenie
k požadovanej záložke.

Odoslanie záložky ostatným
Vyberte príkaz Odoslať v menu Voľby.
Záložku môžete odoslať v správe alebo
e-mailom.

P re h l i a d a č
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Odstránenie záložky
Vyberte príkaz Zmazať v menu Voľ by.
Môžete odstrániť viacero záložiek pomocou
možnosti Označiť/Zrušiť.

Nastavenia

Menu 9.7

Môžete zmeniť nastavenia prepojenia
prehliadača a zobrazenie.

Úprava záložky

Profily (Menu 9.7.1)

Vyberte z menu Voľ by voľbu Upraviť. Upravte
názov a príslušné informácie o URL. Stlačením
tlačidla O uložíte zmeny.

Vyberte príslušný profil stlačením
tlačidla O. Tým aktivujete profil
na inicializáciu spustenia prehliadača.

Snímač RSS

Nastavenia vzhľadu (Menu 9.7.2)
Menu 9.4

Pomocou tohto programu môžete otvárať a
prezerať súbory vytvorené vo formáte s RSS.

Uložené stránky

Menu 9.5

Telefón môže uložiť stránku zobrazenú na
displeji ako offline súbor. Môžete uložiť
maximálne 20 stránok.
Menu 9.6

V tejto ponuke sa zobrazia naposledy
prezerané stránky.
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v Ovládanie posúvania
v Zobraziť obrázok

Poznámka
v Povolením tejto funkcie odložíte

zobrazenie obrázkov až po dokončení
prenosu. Vypnutím tejto funkcie
zabránite prehliadaču sťahovať
obrázky zo servera, čím umožníte
rýchlejší prenos.

v Java skript

P re h l i a d a č

História

v Kódovanie znakov
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Prehliadač
Cache (Menu 9.7.3)
Údaje alebo služby, ktoré ste použili,
sa ukladajú v telefóne do vyrovnávacej pamäti.

Cookies (Menu 9.7.4)
Skontrolujte, či sa používajú súbory cookie.

Bezpečnosť (Menu 9.7.5)
Zoznam certifikátov
Ak sú uložené, môžete tu nájsť zoznam
koreňových certifikátov a certifikátov
certifikačných úradov potrebných pre WTLS/
TLS. Certifikáty zo zoznamu si môžete prezrieť.

Zmazať spojenie
Pomocou tejto voľby môžete vymazať
zabezpečené údaje o relácii (WTLS/TLS).

Obnoviť nastavenia (Menu 9.7.6)
Výberom tejto voľby obnovíte všetky pôvodné
nastavenia prehliadača telefónu.

P re h l i a d a č
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Pripojenie
Bluetooth

Menu *.1

Bluetooth

v Odporúčame vám, aby bola medzi

Rozhranie Bluetooth umožňuje vzájomnú
bezdrôtovú komunikáciu kompatibilných
mobilných zariadení, periférnych zariadení
a počítačov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
Tento telefón podporuje zabudované
pripojenie cez Bluetooth, čím poskytuje
možnosť pripojenia ku kompatibilným
náhlavným súpravám Bluetooth, počítačovým
aplikáciám atď.

telefónom a zariadením Bluetooth,
s ktorým komunikujete, vzdialenosť
menšia ako 10 metrov. Spojenie
sa môže zlepšiť, ak medzi vaším
telefónom a iným zariadením
Bluetooth nie je žiadny pevný objekt.
v Váš telefón podporuje Duálny
profil. Hoci je pripojený k náhlavnej
súprave Bluetooth, dá sa použiť aj
na odosielanie súborov alebo príjem
služieb, napríklad DUN
a pod., prostredníctvom Bluetooth.
No niektoré služby dostanú nižšiu
prenosovú kapacitu, pretože súčasne
prebieha iný proces.
1. Spustenie
•M
 enu → * Pripojenie →
1. Bluetooth → 3. Zap./Vyp.
Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, musíte
najprv zvoliť Zap.
2. Konfigurácia nastavení Bluetooth
•M
 enu → * Pripojenie →
1. Bluetooth → 4. Nastavenia

Pripojenie
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Pripojenie
- Viditeľnosť môjho zariadenia: Nastavte
položku [Moja viditeľnosť] na možnosť
[Vidia všetci], aby mohli iné zariadenia pri
vyhľadávaní zariadení Bluetooth detekovať
váš telefón. Ak vyberiete možnosť [Skrytý],
nebudú ostatné zariadenia pri vyhľadávaní
zariadení Bluetooth váš telefón detekovať.
Ak vyberiete voľbu [Viditeľné na 1 min.],
ostatné zariadenia budú schopné rozpoznať
váš telefón po dobu jednej minúty.
- Názov môjho zariadenia: Môžete
pomenovať alebo premenovať svoj telefón
tak, ako sa má zobrazovať na ostatných
zariadeniach. Názov vášho telefónu bude
na ostatných zariadeniach zobrazený iba
v prípade, ak nastavíte položku [Moja
viditeľnosť] na možnosť [Vidia všetci].
Ak vyberiete voľbu [Viditeľné na 1 min.],
ostatné zariadenia budú schopné rozpoznať
váš telefón po dobu 1 minúty.

- Podporované služby: Môžete zobraziť
zoznam zariadení, ako sú náhlavné súpravy
alebo súpravy hands-free podporované
modulom Bluetooth tohto telefónu.
- Režim vzdialenej SIM: Ak chcete
používať profil prístupu na SIM, vyberte
voľbu [Zapnuté] a profil prístupu na SIM sa
aktivuje. Potom sa môžete pripojiť
z automobilovej súpravy, ktorá podporuje
profil prístupu na SIM.
- Stav pripojenia: Táto ponuka zobrazí stav
pripojenia zariadenia.
- Moja adresa: Môžete skontrolovať adresu
Bluetooth.

Poznámka
v Ak používateľ používa zariadenie

Pripojenie

Bluetooth v telefóne, bezpečnosť
mobilu je ohrozená. Odporúčame
preto, aby bola po konfigurácii
a spárovaní viditeľnosť Bluetooth
nastavená na Skrytý. Pre súbory
prichádzajúce prostredníctvom
pripojenia Bluetooth, bez ohľadu na
spárovanie zariadení, môžete vybrať,
či chcete prijať alebo odmietnuť
pripojenia po kontrole podrobných
informácii o odosielateľovi.
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3. Vyhľadať a spárovať nové zariadenie

v Telefón HB620T podporuje nasledujúce

<Vyhľadanie nového zariadenia>

služby Bluetooth:

V nasledujúcom menu môžete vyhľadať
nové zariadenie.

- Posun objektu
- Prenos súboru

• Menu → * Pripojenie
→ 1. Bluetooth →
2. Vyhľadať nové zariadenie

- Sériový port

<Spárované zariadenia>
1. Ak chcete vyhľadať zariadenie Bluetooth
a spárovať ho, stlačte Pridať nové zariadenie.
2. Na displeji sa zobrazí správa Vyhľadávanie
zariadení. Telefón nájde zariadenia
Bluetooth v okruhu 10 m.
3. Ak telefón nájde zariadenia Bluetooth,
zobrazia sa na displeji. Ak sa nenájdu
žiadne zariadenia Bluetooth, zobrazí telefón
správu, či chcete vyhľadávať znova.
4. Proces párovania
- Stlačte tlačidlo O. Na displeji sa
zobrazí okno s požiadavkou na vloženie
vášho hesla.
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- Náhlavná súprava
- Súprava Handsfree
- Pokročilá distribúcia hudby
- Diaľkové ovládanie AV
- Základná tlač
- Prístup k SIM
Voľ by
v Pridať nové zariadenie: Pomocou tohto

menu môžete so svojím telefónom spárovať
nové zariadenie Bluetooth.
Povoliť pripojenie:
1. Ak vyberiete voľbu [Požiadať pred
pripojením], pred pripojením je potrebné
potvrdiť.
2. Ak vyberiete voľbu [Vždy pripojiť],
nemusíte potvrdzovať.

Pripojenie

- Po vytvorení hesla (1 až 16 číslic), musí
používateľ druhého zariadenia vložiť
heslo na spárovanie. Používateľ druhého
zariadenia musí heslo poznať pred
overovaním.

- Telefónne pripojenie
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Pripojenie
v Pripojiť

1. Ak chcete otvoriť spojenie s vybratým
zariadením, vyberte príkaz Pripojiť.
2. Ak chcete ukončiť spojenie s vybratým
zariadením, vyberte Odpojiť.
v Odstrániť: Pomocou tohto menu môžete

odstrániť spárované zariadenie Bluetooth.
v Odstrániť všetko: Pomocou tohto

menu môžete odstrániť všetky spárované
zariadenia Bluetooth.

Poznámka
v Ak pripojíte telefón cez Bluetooth,

môžete použiť voľby: Pridať nové
zariadenie, Povoliť pripojenie,
Premenovať, Pripojiť/Odpojiť,
Odstrániť, Odstrániť všetky.

<Spárované zariadenia>
1. Ak chcete vyhľadať zariadenie Bluetooth
a spárovať ho, stlačte Pridať nové zariadenie.

3. Ak telefón nájde zariadenia Bluetooth,
zobrazia sa na displeji. Ak sa nenájdu
žiadne zariadenia Bluetooth, zobrazí telefón
správu, či chcete vyhľadávať znova.
4. Proces párovania
- Stlačte tlačidlo O. Na displeji sa
zobrazí okno s požiadavkou na vloženie
vášho hesla.
- Po vytvorení hesla (1 až 16 číslic), musí
používateľ druhého zariadenia vložiť
heslo na spárovanie. Používateľ druhého
zariadenia musí heslo poznať pred
overovaním.
<Odstraňovanie zariadení>
1. Vyberte z okna Spárované zariadenia
zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
2. Zariadenie môžete odstrániť stlačením
tlačidla Odstrániť alebo výberom menu
Voľ by → Odstrániť. Na odstránenie
všetkých spárovaných zariadení vyberte
Voľ by → Odstrániť všetky.

Pripojenie

2. Na displeji sa zobrazí správa Vyhľadávanie
zariadení. Telefón nájde zariadenia
Bluetooth v okruhu 10 m.
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<Prenos dát pomocou Bluetooth>
1. Na prenos dát z vášho telefónu do iného
zariadenia Bluetooth musíte najprv vybrať
aplikáciu, kam chcete cieľové dáta uložiť.
Ak chcete odoslať dáta uložené v priečinku
Moje súbory na iné zariadenie, vyberte
Menu → 6. Moje súbory →
1. Moje obrázky / 2. Moje zvuky/
3. Moje videá/ 5. Údaje Bluetooth /
6. Iné súbory / 7. Externá pamäť →
Pamäťová karta → Vyberte dáta,
ktoré chcete preniesť → Odoslať →
3. Bluetooth
2. Prenos dát
1) Zobrazí sa nájdené spárované zariadenie.
Ak požadované zariadenie nie je
v zozname, vyberte [Obnoviť].
2) Zo zariadení na displeji vyberte
zariadenie, do ktorých chcete preniesť
dáta a stlačte tlačidlo O.
3) Ak druhá strana vyberie [Áno] na
[Požiadavka na spojenie], dáta sa
prenesú.

Menu *.2
Ak váš operátor podporuje službu Sync,
synchronizuje táto služba pomocou
bezdrôtovej siete dáta v telefóne a dáta na
serveri (Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh
a Poznámky prostredníctvom bezdrôtovej siete).

Pripojiť
1. Vyberte položku Pripojiť a stlačte
tlačidlo O.

2. Telefón sa pripojí k serveru pomocou
vybratého serverového profilu a počas
synchronizácie sa bude zobrazovať animácia
synchronizácie.

Protokoly
Vyberte položku Protokoly a stlačte
tlačidlo O Zobrazia sa záznamy
o poslednej synchronizácii.

Pripojenie
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Synchronizácia servera
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Pripojenie
Stredisko

v Poznámky: Vyberte, či sa majú alebo

1. Vyberte položku Stredisko a stlačte
tlačidlo O.

v Názov poznámky: Vložte názov databázy

2. V tomto menu môžete nastaviť profil pre
synchronizačný server.
v Názov profilu: Zadajte názov profilu.
v Adresa hostiteľa: Ďalšie informácie

získate od poskytovateľa služby.
v Proxy SyncML: Kontaktujte

svojho operátora.
v Meno oužívateľa: Zadajte svoje ID

používateľa pre synchronizačný server.
v Heslo: Zadajte svoje heslo.
v Kontakty: Vyberte, či sa majú

synchronizovať Kontakty.
v Názov kontaktu: Zadajte názov databázy

kontaktov pre prístup servera.
v Kalendár: Vyberte, či sa má

synchronizovať Kalendár.
v Názov kalendára: Zadajte názov

Pripojenie

databázy kalendára na prístup servera.

nemajú synchronizovať poznámky.
poznámky pre prístup k serveru.
v Typy synchronizácií: Vyberte typ

synchronizácie:
-N
 ormálne
Telefón a server si vymenia informácie
o zmenených dátach.
- Zálohovať
Telefón odošle všetky dáta z databázy na
server. Server nahradí všetky dáta
v cieľovej databáze dátami odoslanými
z telefónu. To znamená, že telefón prepíše
všetky dáta v databáze servera.
- Obnoviť
Server odošle všetky dáta z databázy
na telefón. Telefón nahradí všetky dáta
v cieľovej databáze dátami odoslanými
serverom. To znamená, že server prepíše
všetky dáta v databáze telefónu.
v Internetový profil: Vyberte prístupový

bod na použitie dátového pripojenia.

v Úlohy: Vyberte, či sa majú synchronizovať

Úlohy.
v Názov úlohy: Zadajte názov databázy

úloh na prístup servera.
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USB pripojenie

Menu *.3

Môžete aktivovať režim pripojenia USB na
niekoľko účelov.
Ak používate funkciu veľkokapacitného
zariadenia (ako napríklad pamäťovú
kartu USB), vyberte v tomto menu voľbu
Veľkokapacitné zariadenie. Veľkokapacitné
zariadenie je dostupné len pre externú
pamäťovú kartu.
Ak používate dátovú službu, ako napríklad
aplikáciu PC suite, vyberte v tomto menu
voľbu Dátová služba.
Ak chcete využívať synchronizáciu hudby
s prehrávačom Windows Media Player, zvoľte
v tejto ponuke položku Synchronizácia hudby.
Položka Synchronizácia hudby je dostupná
len pre hudobný obsah. Synchronizácia hudby
podporuje externú pamäť aj internú pamäť.
Na strane PC môžete vybrať „Externá jednotka“
a „Interná jednotka“.

Menu *.4

Zvolit sieť (Menu *.4.1)
Zvoľte medzi Automaticky a Manuálne.
v Automaticky
v Ručne

Poznámka
v Ak sa v manuálnom režime stratí

signál siete, zobrazí sa
v pohotovostnom režime kontextová
správa na výber dostupnej siete.

Sieťový režim (Menu *.4.2)
Môžete nastaviť typ siete, ktorú chcete
vyhľadávať počas toho, ako sa vyhľadávajú
siete v menu Výber siete.
v Automaticky: Vyhľadá všetky siete, do

ktorých sa dá pripojiť.
v UMTS: Vyhľadá len siete podporujúce 3G.

(okrem Švajčiarska)

Pripojenie
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Sieť
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Pripojenie
v GSM 900/1800: Vyhľadá len siete

podporujúce GSM pásma 900/1800.

Internetové profily
Menu *.5

v GSM 1900: Vyhľadá len siete podporujúce

GSM pásmo 1900.

Zoznam preferovaných (Menu *.4.3)
Ak sa sieť vyhľadáva automaticky, môžete
pridať preferovanú sieť, do ktorej sa má telefón
pripojiť. Môžete si vybrať z týchto možností:

Táto ponuka slúži na zobrazenie zoznamu
internetových profilov. Prostredníctvom
ponuky Voľ by môžete vytvárať, odstraňovať
a upravovať nové profily. Nie je však možné
odstrániť ani upravovať štandardné nastavenia
podľa krajiny.

v Pridať: Môžete pridať novú sieť pomocou

nasledujúcich možností:
- Hľadať: Môžete vybrať jednu zo sietí
uložených v telefóne.
- Zadajte novú sieť: Môžete pridať kód
krajiny (MCC), kód siete (MNC) alebo RAT.
v Upraviť: Pomocou tejto voľby môžete

upraviť informácie vybratej siete:
v Presunúť nahor: Presunutie vybratej

siete smerom hore.

Prístupové body

Menu *.6

Toto menu zobrazí zoznam prístupových
bodov. Pomocou menu Voľby môžete vytvoriť
nové profily, odstrániť ich, alebo ich upravovať.
Nemôžete však odstrániť ani upraviť
prednastavené konfigurácie. Stlačením ľavého
kontextového tlačidla [Voľby]
a Upraviť môžete upraviť nasledujúce položky
konfigurácie.

v Presunúť nadol: Presunutie vybratej siete

smerom dole.

Nastavenia streamingu

Pripojenie

Menu *.7
Ak chcete, môžete zadať iné nastavenia siete
pre prehrávanie prúdového obsahu.
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Organizátor a nástroje
Budík

Menu 0.1

Môžete nastaviť budík tak, aby sa aktivoval
v zadaný čas.
1. Vyberte možnosť Pridať nový a zadajte
požadovaný čas.
2. Vyberte interval opakovania: Jedenkrát,
Denne, Po-Pi, Po-So, So-Ne, Okrem
sviatkov.
3. Rolujte nadol a vyberte zvuk budíka.
4. Rolujte nadol a zadajte názov budíka alebo
ponechajte navrhovaný názov.
5. Vyberte interval odloženia: 5 min.,
10 min., 20 min., 30 min.,
1 hodina, vypnuté
6. Stlačte tlačidlo Hotovo.
Menu 0.2

Vyhľadanie úlohy
1. Referencia podľa mesiacov
Ukáže vám vaše termíny v mesačnom
prehľade. Kurzor sa nachádza na aktuálnom
dátume a uložené stretnutie je označené.
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2. Podrobná referencia
Môžete si prezrieť podrobný rozvrh,
to znamená všetky používateľom
naplánované úlohy. Môžete odoslať úlohu
na iný telefón alebo internetovú stránku
pomocou SMS (textovej správy) alebo
MMS (multimediálnej správy), e-mailu
alebo pripojenia Bluetooth pomocou
ľavého kontextového tlačidla [Voľby].

O rg a n i z á t o r a n á s t ro j e

Kalendár

Referencia podľa mesiacov Umožňuje
odkazovať na úlohy pomocou mesiacov.
Kurzor je na aktuálnom dátume
a registrovaný dátum je označený. Ak
je pre nejaký dátum uložená úloha,
je to znázornené sivým okienkom.
Stlačením tlačidla 1 sa presuniete
na predchádzajúci rok, stlačením tlačidla
3 sa presuniete na ďalší rok a stlačením
tlačidla 5 sa presuniete na dnešný
dátum. Stlačením tlačidla 7 sa
presuniete na predchádzajúci mesiac
a stlačením tlačidla 9 na ďalší mesiac.
Dátum môžete posúvať pomocou tlačidiel
u / d/l/ r.
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Organizátor a nástroje
Pridať novú udalosť

Oznámenie úlohy

YMôžete pridať udalosť. Môžete nastaviť
začiatočný dátum, koncový dátum, začiatočný
čas, koncový čas, obsah, typ úlohy
a opakovanie úlohy.

Ak používateľ nastavil budík, bude zvoniť
v určený zvuk. Ak je čas oznámenia pred
počiatočným časom úlohy, môžete budík
nastaviť znova.

v Nastaviť kategóriu: Stretnutie,

Výročie, Narodeniny
v Nastaviť opakovanie: Raz, Denne,

Týždenne, Mesačne, Ročne, Nastavenia
používatel'a
v Nastavit' alarm: Bez alarmu, Čas

zapnutia, Pred 15 minútami, Pred 30
minútami, Pred 1 hodinou, Pred 1 dňom,
Pred 3 dňami, Pred 1 týždňom

Odstrániť všetky úlohy
O rg a n i z á t o r a n á s t ro j e

Pomocou tejto funkcie môžete odstrániť
všetky uložené záznamy.

Nastaviť a vydať sviatky
Umožňuje nastaviť alebo vydať používateľské
voľno. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Voľby]
a vyberte príkaz Prejst' na dátum. Nastavený
dátum sa zobrazí červenou farbou.
Na zrušenie prázdnin stlačte ľavé kontextové
tlačidlo [Voľby] a zvoľte voľbu Zmazať
prázdniny.

Úlohy

Menu 0.3

Môžete určiť, ktoré funkcie sa uložia do Rýchlej
ponuky. Ak si do Rýchlej ponuky uložíte
najčastejšie používané funkcie, môžete ich
aktivovať jednoduchým stlačením tlačidla.

Poznámka

Menu 0.4

Pomocou funkcie správy poznámok môžete
zobraziť a spravovať uložené poznámky
a pridať novú poznámku.

Kalkulačka

Menu 0.5

Vykonáva základné aritmetické operácie ako
sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, ako aj
niektoré vedecké funkcie. (sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg, rad)
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Stopky

Menu 0.6

Svetový čas

Menu 0.8

Táto ponuka umožňuje zaznamenať čas
trvania udalosti.

Funkcia Svetový čas vám ponúka časové
informácie hlavných miest celého sveta.

Prevodník jednotiek

1. Pomocou ľavého kontextového tlačidla
Voľby → Pridať mesto môžete vybrať
požadované mesto → stlačte ľavé
kontextové tlačidlo [Mapa].

Menu 0.7
Pomocou tohto menu môžete prevádzať
menu, povrch, dĺžku, hmotnosť, teplotu,
objem a rýchlosť.
1. Vyberte jednotkovú menu.
2. Pomocou menu možností môžete nastaviť
výmenný pomer.
3. Zadajte aktuálny pomer a potom môžete
previesť menu na inú menu.
4. Môžete zobraziť hodnotu jednotiek.

6. Ak chcete funkciu prevodu ukončiť, stlačte
tlačidlo [Späť].
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3. Pomocou ľavého kontextového tlačidla
Voľby → Letný čas môžete aktivovať režim
letného času.
4. Môžete vybrať režim analógových hodín
Voľby → Analógové hodiny.

Vyhľadávanie dátumu
Menu 0.9
Môžete nájsť cieľový dátum so zadávaním po
niekoľkých dňoch.

O rg a n i z á t o r a n á s t ro j e

5. Stlačte tlačidlo [Vymazať] na zmazanie
aktuálneho vstupného poľa.

2. Mesto môžete zmeniť pomocou ľavého
kontextového tlačidla Voľby → Zmeniť
mesto] alebo Zmeniť aktuálne mesto.
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Organizátor a nástroje
Rýchla ponuka

Menu 0.0

Môžete špecifikovať funkcie, ktoré sa majú
uložiť do rýchleho menu. Často používané
funkcie potom môžete rýchlo spustiť
jednoduchým stlačením tlačidla.

Nastavenia

Menu 0.*

Obnoviť kalendár a pripomienku
(Menu 0.*.3)

Môžete obnoviť zálohované súbory kalendára
alebo úloh (pri vložení externej pamäte).

Informácie o pamäti (Menu 0.*.4)
Môžete vymazať všetky údaje z Kalendára,
Úloh, Poznámok a Tajných poznámok.

Kalendár (Menu 0.*.1)

Odstrániť všetko (Menu 0.*.5)

Môžete nastaviť nastavenia
zobrazenia kalendára.

Môžete vymazať všetky údaje z Kalendára,
Úloh, Poznámok a Tajných poznámok.

v Predvolené zobrazenie: Môžete

nastaviť štandardné zobrazenie kalendára:
Zobrazenie po mesiacoch, Zobrazenie po
týždňoch.
v Týždenný čas spustenia: 1:00, 2:00, ...,

O rg a n i z á t o r a n á s t ro j e

11:00, 00:00
v Týždeň začína v: Môžete nastaviť

počiatočný deň týždňa; Nedeľa, Pondelok.

Zálohovať kalendár a úlohy
(Menu 0.*.2)

Služba SIM

Menu 0.#

(závisí od karty SIM)
V závislosti od dostupnosti podpory služby
SAT (napr. služby USIM Application Toolkit)
na USIM karte sa môže toto menu líšiť.
V tomto prípade nájdete ďalšie informácie
týkajúce sa používania príslušných možností v
informáciách poskytnutých s vašou
USIM kartou.

Môžete vytvoriť záložné súbory kalendára
alebo zoznamu úloh uložených v telefóne
(pri vložení externej pamäte).
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Nastavenia
Obrazovka

Menu #.1

V tomto menu môžete prispôsobiť možnosti
zobrazenia obrazoviek a menu celého
grafického rozhrania.

Motív obrazovky (Menu #.1.1)
Môžete nastaviť tému displeja zobrazovanú na
hlavnom displeji.

Displej
vT
 apeta: Môžete vybrať obrázok

zobrazovaný na prednom displeji.
vZ
 obraziť položky: Môžete vybrať

položku základnej obrazovky, ktorá sa má
zobrazovať na hlavnej obrazovke.

Zapnutie
Môžete vybrať obrázok, ktorý chcete zobraziť
počas zapnutia telefónu.

Môžete vybrať obrázok, ktorý chcete zobraziť
počas vypnutia telefónu.

Štýl ponúk (Menu #.1.2)
Telefón umožňuje nastaviť motívy menu
Mriežka a Zoznam. Nastavte štýl ponuky
posunutím a stlačením ľavého kontextového
tlačidla [OK].

Spôsob vytáčania (Menu #.1.3)
Telefón umožňuje nastaviť tri spôsoby
vytáčania.

Štýl písma (Menu #.1.4)
Telefón umožňuje nastaviť dva štýly písma.

Podsvietenie (Menu#.1.5)
Môžete nastaviť podsvietenie displeja.

Motív telefónu (Menu #.1.6)
Môžete zvoliť farbu.

Uvítacia správa (Menu #.1.7)
Môžete zadať uvítaciu správu.

Nastavenia
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Vypnutie
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Nastavenia
Dátum a čas

Menu #.2

Aj keď sa aktuálny čas automaticky konfiguruje
po registrácii telefónu do siete, môžete z tohto
menu konfigurovať dátum a čas priamo. Vami
nakonfigurovaný čas bude platný, len kým
bude telefón zapnutý.

Čas (Menu #.2.1)
1. Vyberte zo zoznamu Dátum a čas položku
Čas a stlačte tlačidlo O.

2. Pomocou navigačných tlačidiel sa presuňte
na požadované pole (Hodina, Minúta,
AM/PM). (keď ste vybrali ako Formát času
položku 12-hodinový/24-hodinový)

3. Zadajte Hodinu a Minúty pomocou
číselných tlačidiel.
4. Zadajte formát času
pomocoul / r.

5. Posúvajte sa nadol a zvoľte formát indikácie
hodín, napr. Vypnuté, Cinkanie alebo Zviera.

Nastavenia

6. Stlačte stredové tlačidloO pre nastavenie
konkrétnej hodnoty času.

Dátum (Menu #.2.2)
1. Vyberte zo zoznamu Dátum a čas položku
Dátum a stlačte tlačidlo O.
2. Zadajte formát dátumu pomocou
l / r.

3. Zadajte Deň, Mesiac a Rok pomocou
číselných kláves.
4. Stlačte stredové tlačidlo O pre nastavenie
konkrétnej hodnoty dátumu.

Automaticky aktualizovať dátum
a čas (Menu #.2.3)
Ak zapnete automatickú aktualizáciu zapnete,
bude sa dátum a čas automaticky aktualizovať
v závislosti od aktuálneho časového pásma.
Ak vyberiete položku Potvrdiť, zobrazí sa
pred automatickou aktualizáciou výzva na
potvrdenie aktualizácie času a dátumu.

Letný čas (Menu #.2.4)
Zvoľte, či chcete funkciu Letný čas zapnúť.
Môžete nastaviť rozdiel letného času
vybratého domovského mesta
od 1 do 2 hodín.
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Bezpečnost'

Menu #.3

Uzamknutie telefónu (Menu #.3.2)

Kód PIN (Menu #.3.1)

Môžete uzamknúť svoj telefón. Môžete si
vybrať z týchto 4 funkcií uzamknutia.

Ak je táto voľba zapnutá, budete pri každom
zapnutí telefónu musieť vložiť kód PIN:

Pri zapnutí: Uzamkne telefón vždy, keď ho
zapnete.
Pri zmene SIM: Uzamkne telefón pri zmene
USIM karty.

Poznámka
v V okne zadania kódu PIN sa na
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Okamžite: Ihneď uzamkne telefón.
Žiadne: Vypne funkciu uzamknutia.
Výber musíte potvrdiť zadaním
bezpečnostného kódu.
v Na odomknutie telefónu musíte vložiť

bezpečnostný kód.

Zmeniť kódy (Menu #.3.3)
Môžete zmeniť PIN, PIN2 a heslo
mobilného telefónu.

Kód PIN
PIN je skratka anglického slovného
spojenia Personal Identification Number
(Osobné identifikačné číslo) a používa sa
na obmedzenie používania nepovoleným
užívateľom.

Nastavenia

predchádzajúci krok vrátite stlačením
pravého kontextového tlačidla.
v 3 nesprávne zadania kódu PIN
zneplatnia kód PIN. Na opätovné
nastavenie kódu PIN budete musieť
zadať kód PUK (kľúč na odblokovanie
PIN, angl. PIN Unblock Key).
v Maximálny povolený počet pokusov
zadania kódu PUK je 10. (Poznámka:
Ak vložíte 10-krát nesprávny kód
PUK, USIM karta sa zablokuje
a musíte ju vymeniť.)
v Ak Vyžiadanie kódu PIN nemožno
vypnúť nastaveniami operátora,
nebudete môcť túto položku menu
vybrať.
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Nastavenia
Bezpečnosť

Poznámka
v Tri nesprávne zadania kódu PIN ho

zneplatnia. Na opätovné nastavenie
kódu PIN budete musieť zadať kód
PUK (kľúč na odblokovanie PIN,
angl. PIN Unblock Key). Maximálny
povolený počet pokusov zadania
kódu PUK je 10. (Poznámka: Ak
vložíte 10-krát nesprávny kód PUK,
USIM karta sa zablokuje
a musíte ju vymeniť.)

Kód PIN2

Nastavenia

PIN2 je skratka anglického slovného
spojenia Personal Identification Number 2
(Osobné identifikačné číslo 2) a používa sa
na obmedzenie používania nepovoleným
užívateľom obdobne ako kód PIN. Postup pri
zmene kódu PIN2 je rovnaký ako pri zmene
kódu PIN. 3 nesprávne zadania kódu PIN2
zneplatnia kód PIN2. V takom prípade musíte
zadať kód PUK2, aby ste mohli opäť používať
kód PIN2. Maximálny povolený počet pokusov
zadania kódu PUK2 je 10-krát rovnako ako pre
kód PUK1. 10 nesprávnych zadaní kódu PUK2
zneplatní kód PIN2.

Bezpečnostný kód sa používa na zmenu hesla
mobilného telefónu. Maximálny povolený
počet pokusov zadania bezpečnostného
kódu nie je na rozdiel od kódov PIN a PIN2
obmedzený.

Úspora energie

Menu #.4

Ak telefón nepoužívate, aktiváciou tejto
funkcie môžete šetriť energiu.

Jazyk

Menu #.5

Vyberte zobrazený jazyk. Môžete vybrať
možnosť Automatic, ak chcete zmeniť
zobrazený jazyk na jazyk podporovaný
SIM kartou.
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Stav pamäte

Menu #.6

Bežná pamäť telefónu (Menu #.6.1)
Táto funkcia zobrazuje stav používateľskej
pamäte mobilného telefónu. Keďže táto
funkcia skenuje na štatistiku celý súborový
systém, bude to trvať niekoľko sekúnd.

Vyhradená pamäť telefónu

Externá pamäť (Menu #.6.4)
Táto funkcia zobrazuje stav používateľskej
pamäte na externej karte. Táto funkcia
zobrazuje štatistiku o používanej a voľnej
pamäte.

Nastavenie ukladania (Menu #.6.5)
Môžete vybrať pamäť, do ktorej sa má stiahnuť
súbor (Pamäť telefónu alebo Externá pamäť).

(Menu #.6.2)

Táto funkcia zobrazuje stav rezervovanej
používateľskej pamäte. Obvyklým obsahom
sú Textové správy, Kontakty, Kalendár, Zoznam
úloh, Poznámky, Budíky, Register hovorov a
Záložky. Funkcia zobrazuje informácie
o aktuálnom počte a celkovom počte
záznamov v každej kategórii.

Pamäť USIM (Menu #.6.3)

Menu #.7
Môžete zobraziť informácie o telefóne.

Obnovit' nastavenia
Menu #.8

Táto funkcia zobrazuje stav používateľskej
pamäte na USIM karte.

Výberom tejto voľby nastavíte implicitnú
konfiguráciu svojho telefónu. Voľbu musíte
potvrdiť zadaním bezpečnostného kódu.

Nastavenia
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Informácie o telefóne
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Príslušenstvo
K tomuto mobilnému telefónu existuje veľké množstvo príslušenstva. Môžete si vybrať podľa
svojich požiadaviek na komunikáciu.

Cestovná nabíjačka

Prenosná súprava Handsfree

STA-P52ED/
STA-P52ER/
STA-P52ES/
STA-P52EF

HC-EYD-LG067

Poznámka

Štandardná batéria

v Vždy používajte výlučne

LGIP-580A,
1000mAh

príslušenstvo, ktoré dodáva
spoločnosť LG.
v Nedodržanie tohto pokynu môže
spôsobiť neplatnosť záruky.
v Príslušenstvo sa môže v rôznych
regiónoch odlišovať. Ak máte nejaké
otázky, obráťte sa na našu oblastnú
servisnú spoločnosť alebo na nášho
predajcu.

Príslušenstvo

Dátový kábel/
disk CD
LG-US05K
Na výmenu
dát medzi PC
a telefónom musíte svoj telefón pripojiť k
počítaču.
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Technické údaje
Všeobecné
Názov produktu: HB620T
Systém: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100
Hmotnosť netto: 99,5g, 78,5g (Bez batérie)

Teplotný rozsah
Max.: +55 °C (normálne) / +45 °C (nabíjanie)
Min.: -10 °C

Te c h n i c ké ú d a j e
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„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti
a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa
uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť
vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.
Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré
vykonal výrobca, nie sú vadami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a
nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“
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Návod na bezpečné-a účinné používanie
Prečítajte si tieto jednoduché pokyny.
Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo nezákonné.
Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ
SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Návod na bezpečné -a účinné používanie

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom
a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak,
aby neprekračovalo limity pre vystavenie
rádiovej frekvencii (RF) odporúčané
medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto
limity sú súčasťou komplexných smerníc a
stanovujú povolené hladiny RF energie pre
obyvateľstvo. Tieto smernice boli vytvorené na
základe pravidelných a dôkladných hodnotení
vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými
vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú
dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce
bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich
vek a zdravie.
Expozičné normy pre mobilné telefóny
používajú mernú jednotku, ktorá je známa
ako špecifický absorbovaný výkon (Specific
Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený
v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*.
Merania SAR sa vykonávajú v štandardných
prevádzkových polohách so zariadením, ktoré
vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni
výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných

pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej
certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR
zariadenia počas prevádzky môže byť nižší
ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu,
že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku
na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo
využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie
siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie
k základňovej stanici, tým menší je výstup
výkonu zariadenia. Predtým, ako je možné
ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti,
musí byť vyhlásená zhoda s európskou
smernicou o rádiových a telekomunikačných
koncových zariadeniach. V tejto smernici
sa uvádza ako jedna z najdôležitejších
požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia
používateľa a akejkoľvek inej osoby.
Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto
zariadenia na používanie pri uchu je
0,552 W/kg.
Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie
RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu
alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od
tela. Ak používate prenosný obal, klip na
opasok alebo držiak na obsluhu telefónu
umiestneného na tele, nesmú obsahovať kov
a mali by umožňovať umiestnenie výrobku
najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie
mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov
alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie
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k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať,
že prenos dátových súborov alebo správ
bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie
nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie
uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti
zariadenia splnené, až kým nebude prenos
ukončený. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní
tohto zariadenia na používanie pri tele je
1,03 W/kg.
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VÝSTRAHA

• Používajte len batérie, nabíjačky
a príslušenstvo, ktoré sú schválené
pre tento konkrétny model telefónu.
Používanie iných typov môže zrušiť
oprávnenie na používanie alebo
záruku, ktoré sú platné pre telefón,
a môže byť nebezpečné.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava,
zverte ju kvalifikovanému servisnému
technikovi.
• Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti
od elektrických zariadení, ako sú televízory,
rádiá alebo osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov
tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým
vibráciám ani nárazom.
• V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia,
telefón vypnite. Telefón napríklad
nepoužívajte v nemocniciach, pretože
by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke
vybavenie.

Návod na bezpečné -a účinné používanie

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané
verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram
(W/kg), čo je priemerná hodnota na desať
gramov telesného tkaniva. Smernice
zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby
tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a
zodpovedali za akékoľvek odchýlky
v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť
v závislosti od národných požiadaviek na
podávanie správ a od pásma siete. Ďalšie
informácie o SAR nájdete v informáciách
o výrobku na stránke www. lgmobile.com.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba
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Návod na bezpečné-a účinné používanie
• Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom
vlhkými rukami. Mohlo by to spôsobiť
úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť
telefón.
• Nenabíjajte telefón blízko horľavých
materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania
zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
• Na čistenie prístroja použite suchú handričku
(nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén,
riedidlo alebo alkohol).

Návod na bezpečné -a účinné používanie

• Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na
textilnom zariadení bytu.
• Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
• 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.

Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu podliehať
rušeniu , čo môže mať vplyv na výkon.
• Bez povolenia nepoužívajte mobilný telefón v
blízkosti lekárskych prístrokov. Neumiestňujte
telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do
náprsného vrecka.
• Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré
načúvacie aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže
ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá
o používaní mobilných telefónov
v krajine, v ktorej šoférujete.
• Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa
drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

• Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.

• Ak je to možné, použite súpravu handsfree.

• Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá)
používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény,
ak to nie je nevyhnutné.

• Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete
volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú
jazdné podmienky.
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78

2008.7.9

6:24:3

• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť
niektoré elektronické systémy v motorovom
vozidle, ako napríklad stereo súpravu či
bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom,
neobmedzujte ho nainštalovaným alebo
prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo
by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne
zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti
systému.

Ochrana pred poškodením sluchu
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom,
môže to poškodiť váš sluch. Preto vám
odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali
ani nevypínali v blízkosti svojich uší.
Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby
a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.
Výbušné prostredie
Nepoužívajte telefón na miestach, kde
sa odpaľujú nálože (v kameňolome).
Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa
predpisov alebo pravidiel.
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• Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
• Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva
alebo chemických látok.
• Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny,
kvapaliny alebo výbušné materiály
v rovnakom priestore ako mobilný telefón a
jeho príslušenstvo.
V lietadlách
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie
zariadení v lietadle.
• Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla
vypnite svoj mobilný telefón.
• Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.
Deti
Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo
dosahu malých detí. Obsahuje malé časti,
ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.
Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo
všetkých mobilných sieťach. Preto by ste
sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach
spoliehať výhradne len na telefón. Informujte
sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Návod na bezpečné -a účinné používanie

• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku,
nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na
zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli
o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé
v blízkosti ciest.

Potenciálne výbušné prostredie
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Návod na bezpečné-a účinné používanie
Informácie o batérii a údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné batériu
úplne vybiť. 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.

Návod na bezpečné -a účinné používanie

• Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

• Použité batérie likvidujte podľa pokynov
výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné.
Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
• Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju
do najbližšieho autorizovaného servisu alebo
k predajcovi výrobkov spoločnosti
LG Electronics.
• Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte
nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste
tak predišli zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.

• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje
prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť
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, ako
napr. v kúpeľni.
• Nenechávajte batériu na horúcich alebo
studených miestach, môže to zhoršiť jej
výkon.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ
hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.

How to cut

How to fold

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

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

7
8

HB620T
QUICK REFERNCE GUIDE

2
3
4

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG MOBILE
PHONE

5

9

6

For more details, please refer to the User Guide.
11
10
12

TV
Your phone is available to access the Mobile TV services.
1. To start TV, press OK and select menu 1-1 TV.
2. TV program running, you can see TV Channels shown the
available channels listed by pressing u.
3. You can change channel by pressing l, r.
4. If you press d, you can switch to Radio/TV.
Tip!
• To access TV easily, press shortly TV button.

1. VGA camera
2. Navigation keys
In standby mode:
u My stuff
d Contacts list
l List of Profile
r Ceate new message
v In menu: Navigates menus.
3. Multitasking key
4. OK (Confirm) key
5. Alpha numeric keys
v In standby mode:
Input numbers to dial. Hold down:
0 for international calls.
1 to dial voice mail centre.
2 to 9 for speed dials.
v In editing mode: Enter numbers & characters.
6. Mike
7. Earpiece
8. LCD screen
9. Clear key
10. Side keys
11. Headset/Charger/ Cable connector
12. Camera key
v

TV: Access to TV directly. (short)
Access to Radio directly.(long)
Guides: Showing TV Channels.
My CH: You can set my favorite channel with option
menu.
Program running, press L option and select ‘Add to
Favourite’and set the channel.
You can also set favorite channel in the menu Guides and list
page of Option menu.
To scan TV channel press L option and select Channel
Scan and choose All or Selected Channel.

Note
• You need to pull out Antenna.

Note
• After scanning, my CH is reset too.

• If the icon
appears beside CH, it means that the program
supports multi-language. You can press L option and select the
language you want.

• According to radio wave environment, each channel reception
performance can be different.
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Radio

v Move between the options menus with l / r.
v Select the desired value with u / d and confirm the selection

1. To start Radio, press OK and select menu 1 -2 Radio.
2. Radio program running, you can see Radio Channels shown
the available channels listed by pressing u.
3. You can change channel by pressing l, r.
4. If you press d, you can switch to TV/Radio.

with O.

Video camera
This application enables you to record a video clip. You can play
and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video
clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.
v Move between the options menus with l / r.
v Select the desired value with u / d and confirm the
selection with O.

Note
• This phone supports DIGITAL DVB-T or DVB-H(It depends on operator.)
Radio, not FM Radio.
• In different parts of the country, radio Channels may not be available to
access.
• You need to pull out Antenna.

Camera
This application enables you to take a still picture. You can take a
picture in the size you want, and use it for the address book photo,
home screen and other more general purposes. Once taken, the
picture can be sent by Multimedia msg., Email, or Bluetooth O.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired
environment as follows.

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

Your phone has a built-in MP3 player so you can play all your
favorite music.
Recently played
This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it
starts to play, the menu “Now playing”will be displayed.
You can activate media player on playing through Now playing
menu.

5. Press the left soft key to select the various options after the voice
recording.
6. Select the desired menu using u / d and press O .

Voice recorder
1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up
menu before recording.
2. Move to the desired menu item using u / d and press
O.
v Duration: You can set the recording duration to MMS msg. size,
30 secs, or 1 min.
v Quality: You can select a recording quality from Super fine, Fine,
and Normal.
v Go to my sounds: Opens the Voice recordings folder in Sounds.
3. Pressing O starts recording. When a recording is started, the
recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press
the Back.
4. When you finish the recording, press O to exit. The recorded
file is automatically saved in the Voice recordings of My sounds
folder in My stuff. If you press O again, you can start recording
new voice.

B620T QRG_3P합본영어_Open.in4
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Bluetooth
Bluetooth connection
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 soon.
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Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST
MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:
VÝROBNÍ ČÍSLO:
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:
DATUM PRODEJE:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:
CZ

C_Czech-Slovakia(100*120)1.1_051 1

2008.5.15 11:21:44 AM

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

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

Razítko a podpis:

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

Razítko a podpis:

UKONČENÍ OPRAVY:
SERVISNÍ ÚKON:
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:

Razítko a podpis:

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

Razítko a podpis:

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

ZÁRUČNÝ LIST
MOBILNÉ TELEFÓNY

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

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

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

Pečiatka a podpis

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

Pečiatka a podpis

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

Pečiatka a podpis

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

Pečiatka a podpis

DÁTUM PRÍJMU:
UKONČENIE OPRAVY:
SERVISNÝ ÚKON:
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