A300
Mobilní telefon

Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu
ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod
k použití Vašeho telefonu.

Bezpečnostní pokyny
Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech,
kde je to zakázáno
Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
Vypněte telefon v blízkosti citlivých
zdravotnických zařízení.
Vypněte telefon v letadle
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice
pohonných hmot
Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
Vždy používejte jen originální baterie dodané
výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či
dokonce exploze
POZOR! Váš telefon není vodotěsný!
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Část I. – Začínáme
Uvedení telefonu do
provozu
Vložení baterie
1.

Sejměte kryt baterie ve směru šipky na
obrázku

2.

Vložte baterii. Tři kovové kontakty musí
směřovat směrem dovnitř telefonu.

3.

Nasaďte zpět kryt baterie.

Chcete-li baterii vyjmout, postupujte v opačném
pořadí.
POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při
jakékoli manipulaci s baterií. Používejte jen
originální baterie dodávané výrobcem telefonu!
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Vložení SIM karty
1.
2.

Vypněte telefon a vyjměte baterii.
Vsuňte SIM kartu tak, jak je ukázáno na
obrázku.

Vyjmutí SIM karty
1.
2.

Vypněte telefon a vyjměte baterii
Zvedněte okraj SIM karty a prstem ji
vysuňte z držáku ven, dle obrázku.

POZOR! SIM karta může být snadno zničena,
dojde-li k poškrábání kontaktů nebo jejímu ohnutí.
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Nabíjení baterie
Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte
nabíječku. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon
lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu.

Stav nabití baterie je indikován na obrazovce
telefonu.
Baterie vybitá

Plně nabito

Po plném nabití baterie nabíječku odpojte.

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a
zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá.
V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.
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Zapnutí a vypnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko,
dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje
můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta
ochrana PIN kódem)

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko,
dokud se telefon nevypne.

Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a
že baterie je nabitá.
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Obrazovka telefonu

Ikony na obrazovce
Stav nabití baterie
Inzenzita signálu
Budík
Nepřečtená SMS
zpráva
Pamět zpráv
přeplněna
Přesměrování hovoru
Zmeškané hovory
Tichý režim
Roaming
Sluchátka a náhlavní
souprava připojena
Zámek klávesnice
Nová SMS zpráva při
zamčené klávesnici
Zmeškaný hovor při
zamčené klávesnici
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Základy ovládání telefonu
Popis ovládacích prvků telefonu
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Pokud je telefon zapnutý a vy netelefonujete nebo
neprovádíte žádnou operaci, nachází se v tzv.
pohotovostním režimu.Na obrazovce jsou v tomto
režimu zobrazeny hodiny.
Tlačítko

Funkce

Zelené
tlačítko

-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
-V pohotovostním režimu zobrazí historii
volání
-V menu telefonu slouží jako potvrzení
výběru nebo aktivace vybrané funkce

Červené
tlačítko

-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru
-Návrat z menu nebo ukončení
probíhající funkce

Navigační
tlačítko
nahoru

-V pohotovostním režimu zobrazí menu
telefonu.
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu

Navigační
tlačítko dolů

-V pohotovostním režimu zobrazí
telefonní seznam.
-Pohyb v nabídkách a tel. seznamu

Tlačítko #

-Rychlá volba dlouhým stiskem
v pohotovostním režimu
-V režimu psaní textu přepíná způsob
vkládání znaků
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Tlačítko *

-Rychlá volba dlouhým stiskem
v pohotovostním režimu
- V režimu psaní textu umožňuje vložit
speciální znaky

Rychlé
zvýšení
hlasitosti

Dlouhým stiskem tlačítka 0 se rychle
zvýší hlasitost na přednastavenou
úroveň

Tlačítka
hlasitosti
+/-

Stiskem + nebo – se reguluje hlasitost
reproduktoru při hovoru nebo poslechu
rádia.

Vypínač
FM rádia

Zapnutím přepínače se aktivuje funkce
zabudovaného FM radiopřijímače

Vypínač
svítilny

Zapnutím se aktivuje svítilna na horní
hraně telefonu. Funguje i při vypnutém
telefonu.

Vypínač
zámku
klávesnice

Zapnutím se aktivuje zámek klávesnice.
Nemůže tak dojít k nechtěnému stisku
tlačítka např. při nošení v kapse.

Tlačítko SOS

Je-li aktivována funkce nouzového
volání, telefon po dlouhém stisku
tlačítka automaticky zavolá ne
přednastavená čísla a spustí se hlasitý
zvukový alarm.
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Pohyb v menu telefonu
Menu telefonu se aktivuje stiskem navigačního
tlačítka nahoru.
Mezi jednotlivými položkami se pak vždy
pohybujete pomocí navigačních tlačítek
nahoru/dolů.
Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do
podmenu se provádí stiskem zeleného tlačítka.
Zrušení volby nebo návrat zpět o jednu úroveň
menu provedete stiskem červeného tlačítka.
Dlouhým stiskem červeného tlačítka lze zpravidla
vyskočit z menu a vrátit se zpět do pohotovostního
režimu.

Vkládání textu
Klávesnice telefonu umožňuje nejen zadávání číslic
ale i znaků.
V případě vkládání znaků je ke každému tlačítku
přiřazeno několik písmen. Například pro tlačítko 2
jsou to písmena A, B, C – ta jsou též na tlačítku
vytištěna. Mezera se vloží stiskem tlačítka 0.
Vložení písmena se provede opakovaným stiskem
tlačítka několikrát rychle za sebou, dokud se na
obrazovce neobjeví správné písmeno. Např.
písmeno A je první v pořadí, tlačítko 2 tedy
stiskneme jednou. Písmeno C je třetí v pořadí,
tlačítko tedy stiskneme třikrát rychle za sebou.
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Režimy psaní
Pomocí tlačítka # lze při psaní textů přepínat režim
vkládání znaků. Lze vybrat tyto možnosti:
ABC – všechna písmena velká
abc – všechna písmena malá
Abc – první písmeno bude velké, po té se
automaticky přepne na malá písmena
123 – psaní čísel
Speciální znaky
1.
2.

Stiskněte tlačítko *. Objeví se tabulka se
speciálními znaky.
Vyberte příslušný znak a potvrďte zeleným
tlačítkem. Znak se vloží do textu.

Zámek klávesnice
Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který
zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při
nošení v kapse.
Zámek klávesnice se zapíná a vypíná posunutím
vypínače na boku telefonu.
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Telefonování
Vytáčení čísel
Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované
číslo a po té stiskněte zelené tlačítko. Po stisku
telefon vytočí zadané číslo.
Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout
červené tlačítko a poslední číslice se vymaže.
Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte a držte
červené tlačítko, dokud se celé číslo nevymaže.

Přijetí / odmítnutí hovoru
Snaží-li se Vám někdo dovolat, zobrazí se jeho
telefonní číslo na displeji telefonu. Pokud je jeho
číslo uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se jeho
jméno (funkce zobrazení čísla volajícího nemusí být
vždy dostupná).
Pro přijetí příchozího hovoru stiskněte zelené
tlačítko.
Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené
tlačítko.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů
Stiskněte navigační tlačítko směrem dolů. Nyní
můžete pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů
listovat seznamem uložených čísel. Můžete hledat
pomocí prvního písmena jména – stačí zadat
příslušné písmeno a telefon přeskočí na první
jméno v seznamu začínající zadaným písmenem.

16

Rychlá volba
Váš telefon umožňuje jednotlivým tlačítkům
klávesnice přiřadit vždy jedno číslo ze seznamu
kontaktů. Toto číslo lze potom rychle vytočit
prostým přidržením příslušného tlačítka. Rychlou
volbu lze přiřadit tlačítkům 2-9 , * a #.
Rychlá volba pro tlačítko 1 je vyhrazena pro volání
do hlasové schránky.
Více informací o nastavení naleznete v kapitole
Seznam kontaktů►.

Nastavení hlasitosti hovoru
Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek + a ovladače hlasitosti na boku telefonu.
Chcete-li rychle zvýšit hlasitost na přednastavenou
úroveň, přidržte tlačítko „0-rychlé zvýšení hlasitosti“.

Funkce dostupné během hovoru
Stisknete-li během hovoru zelené tlačítko, zobrazí
se nabídka s několika funkcemi (mezi funkcemi lze
přepínat stiskem tlačítek nahoru/dolů, pro aktivaci
vybrané funkce stiskněte zelené tlačítko):
Vypnout / Zapnout mikrofon
Vypnout/ Zapnout funkci handsfree
Zobrazit seznam kontaktů
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Nouzové volání a SMS
Tato funkce je dostupná jen je-li aktivována
v nastavení telefonu.

Spuštění nouzového volání a SMS
Stiskněte a držte tlačítko SOS na zadní straně
telefonu. Spustí se zvukový alarm a telefon začne
postupně automaticky vytáčet přednastavená čísla.
Zároveň odešle na přednastavená čísla SMS
zprávu s přednastaveným textem.
Pokud se telefonu nepodaří dovolat na
přednastavené číslo, pokusí za volat na další číslo
ze seznamu přednastavených čísel. Pokud žádné
číslo není přednastaveno, bude telefon volat číslo
nouzové linky 112.
Pokud v telefonu není vložena SIM karta, bude
telefon rovněž vytáčet číslo nouzové linky 112.
Pokud se telefon nedovolá na žádné
z přednastavených čísel, setrvá 1 hodinu
v nouzovém režimu. V tomto režimu telefon
automaticky přijme příchozí hovor a aktivuje funkci
handsfree. Po ukončení hovoru je nouzový režim
ukončen a telefon přejde do běžného
pohotovostního režimu – pro přijetí hovoru bude
tedy opět nutné stisknout zelené tlačítko.

Zapnutí / vypnutí nouzového volání
Zvolte v menu:
Kontakty->Nouzové volání->Zap/Vyp a pomocí
navigačních tlačítek vyberte, zda má být funkce
zapnuta či vypnuta. Potvrďte zeleným tlačítkem.
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Zadání a správa přednastavených
čísel
Vložení nového čísla:
1.

2.
3.

4.

5.

Zvolte v menu:
Kontakty->Nouzové volání->Přidat kontakt
Pokud zadáváte první číslo, objeví se na
obrazovce nápis Č.1 (Toto číslo udává pořadí
v seznamu přednastavených čísel. Celkem lze
zadat 4 telefonní čísla. Telefon automaticky
nabídne první volnou pozici.)
Potvrďte zeleným tlačítkem pořadí. Po
potvrzení se zobrazí pole pro zadání čísla.
Nyní můžete buď zadat přímo telefonní číslo
anebo stisknout zelené tlačítko pro zobrazení
seznamu kontaktů. V takovém případě vyberte
kontakt a potvrďte zeleným tlačítkem.
Zadané číslo nebo kontakt je uložen do
přednastavených čísel. Na obrazovce se po té
zobrazí seznam dosud prázdných
přednastavených čísel.
Ukončete menu pomocí červeného tlačítka.

Změna přednastaveného čísla:
1.
2.

3.

4.
5.

Zvolte v menu:
Kontakty->Nouzové volání->Změnit kontakt
Navigačními tlačítky nahoru/dolů zvolte číslo,
které chcete změnit a potvrďte zeleným
tlačítkem
Zobrazí se telefonní seznam. Pomocí
navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte
kontakt, kterým chcete nahradit původní číslo.
Potvrďte zeleným tlačítkem. Číslo bude
vloženo na vybranou pozici.
Na obrazovce se po té zobrazí seznam
přednastavených čísel. Ukončete menu
pomocí červeného tlačítka.
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Smazání přednastaveného čísla:
1.

2.

3.

Zvolte v menu:
Kontakty->Nouzové volání->Smazat
kontakt
Navigačními tlačítky nahoru/dolů zvolte číslo
které chcete smazat a potvrďte zeleným
tlačítkem.
Na obrazovce se po té zobrazí seznam
přednastavených čísel. Ukončete menu
pomocí červeného tlačítka.

Nastavení nouzové SMS zprávy
1.
2.

3.

4.

Zvolte v menu: SMS->Nouzové
Objeví se přednastavený text zprávy. Pro
zobrazení celého textu vyčkejte – text se po
chvíli automaticky posunuje. Standardní
zpráva zní: “Nouzové volání, prosím
zavolejte mi!!!“
Chcete-li text změnit, stiskněte nyní zelené
tlačítko. Zobrazí se pole pro úpravy textu
zprávy. Nyní můžete text zprávy upravit.
Pro uložení upraveného textu stiskněte zelené
tlačítko.
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Rádio
Váš telefon je vybaven radiopřijímačem pro pásmo
FM.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Zapněte rádio vypínačem na levém boku
telefonu
Zobrazí se políčka pro zadání frekvence.
Frekvenci můžete zvyšovat či snižovat pomocí
tlačítek nahoru / dolů. Po nastavení hodnoty je
třeba stisknout zelené tlačítko. Po zadání
celých jednotek a desetin MHz je spuštěn
poslech rádia na zvolené frekvenci.
Pro automatické vyhledávání stanic stiskněte
tlačítko *. Telefon bude automaticky hledat
stanice. Automatické hledání můžete přerušit
stiskem červeného tlačítka. Nalezne-li telefon
nějako stanici zeptá se, zda chcete pokračovat
ve vyhledávání. Pro pokračování stiskněte
zelené tlačítko, pro ukončení stiskněte
červené tlačítko.
Opakovaným stiskem červeného tlačítka
během poslechu můžete vypnout/ zapnout
zvuk.
Hlasitost poslechu rádia lze regulovat
tlačítkem hlasitosti na boku přístroje.
Jsou-li k telefonu připojena sluchátka, je
reproduktor automaticky vypnut poslech je
přepnut do sluchátek. Chcete-li přesto
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reproduktor zapnout, stiskněte a držte tlačítko
zvýšení hlasitosti +. Pro vypnutí reproduktoru
stiskněte a držte tlačítko snížení hlasitosti -.

Svítilna
Váš telefon je vybaven svítilnou na horní straně
telefonu.

Svítilnu zapnete pomocí vypínače na pravé straně
telefonu.

Svítilna je vybavena velice úsporným zdrojem
světla typu LED. Můžete ji proto kdykoli použít beze
strachu, že příliš vybíjíte baterii telefonu.

Svítilnu můžete zapnout i v případě, že je telefon
vypnutý!!!
Stačí, aby byla nabitá baterie vložena v telefonu.
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Budík
Zapnutí budíku
1.

2.
3.
4.

Zvolte v menu:
Nastavení->Budík->Zapnuto
Zobrazí se pole pro zadání času
Zadejte hodinu a stiskněte zelené tlačítko.
Zadejte minuty a stiskněte zelené tlačítko.
Nastavení budíku je uloženo. Budík zazvoní
v nastavený čas

Vypnutí budíku
Zvolte v menu:
Nastavení->Budík->Vypnuto

Nastavení zvuku budíku
1.

2.

Zvolte v menu:
Nastavení->Nast. telefonu->Zvuky a
upozornění->Tón budíku
Vyberte si požadovaný tón nebo melodii a
potvrďte zeleným tlačítkem

23

Část II. - Pro pokročilé
Výpis volání
Váš telefon uchovává v paměti výpis posledních 20
odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Zobrazení výpisů
Výpis zmeškaných hovorů
V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a
zvolte Zmeškané hovory.
Zobrazí se seznam zmeškaných hovorů.
Pomocí navigačních tlačítek vyberte položku
a stiskněte zelené tlačítko. Zobrazí se nabídka
následujících funkcí:
Volat číslo - vytočí vybrané telefonní číslo
Poslat SMS – odešle SMS na vybrané
telefonní číslo
Smazat záznam – smaže vybraný záznam
z výpisu volání
Ukázat číslo – zobrazí telefonní číslo kontaktu
z výpisu volání
Uložit číslo – uloží číslo do seznamu kontaktů
Výpis odchozích hovorů
V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a
zvolte Odchozí hovory.
Zobrazí se seznam odchozích hovorů.
Postupujte stejně jako u zmeškaných hovorů.
Výpis přijatých hovorů
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V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a
zvolte Přijaté hovory.
Zobrazí se seznam přijatých hovorů.
Postupujte stejně jako u zmeškaných hovorů.

Smazání výpisu
Aktivací této volby vymažete všechny výpisy
hovorů.
V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko a
zvolte Smazat všechny hovory.
Všechny výpisy hovorů budou vymazány.

Doba volání
Telefon obsahuje čítač, který počítá dobu
jednotlivých hovorů.
Stiskněte zelené tlačítko a zvolte Doba volání.
Zobrazí se nabídka funkcí:
Poslední hovor – délka posledního hovoru
Všechny hovory – celková doba všech
hovorů
Odchozí hovory – celková doba všech
odchozích hovorů
Přijaté hovory – celková doba všech přijatých
hovorů
Smazat všechny doby – vymaže všechny
čítače
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Textové zprávy SMS
Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy
SMS. Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete
upozorněni symbolem
na obrazovce telefonu.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Zvolte v menu:
SMS->Napsat novou
Objeví se okno pro zadání textu zprávy.
Pomocí tlačítka # můžete přepínat mezi
režimy vkládání (malá písmena/velká
písmena/první velké/číslice), pomocí tlačítka *
pak můžete zadat speciální symboly.
Po zadání textu pokračujte stiskem zeleného
tlačítka.
Objeví se možnosti odeslání, zvolte Poslat
jednomu a potvrďte zeleným tlačítkem
Objeví se okno pro zadání telefonního čísla.
Můžete zadat číslo přímo z klávesnice telefonu
nebo stiskněte zelené tlačítko a objeví se
seznam kontaktů. Po provedení výběru
telefonního čísla ze seznamu potvrďte stiskem
zeleného tlačítka. Vybrané číslo se vyplní do
okna pro zadání čísla.
Pokračujte stiskem zeleného tlačítka. Zpráva
je odeslána.

TIP: Chcete-li zprávu odeslat více adresátům,
v bodu 4. zvolte Poslat více a pokračujte podle
bodu 5. Po odeslání zprávy na zadané číslo je opět
zobrazeno pole pro vložení dalšího čísla. Opakujte
postup tak dlouho, dokud zprávu neodešlete všem
adresátům. Zadávání ukončíte stiskem červeného
tlačítka.
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V průběhu psaní textu zprávy můžete stiskem
zeleného tlačítka zobrazit nabídku obsahující
následující funkce:
Poslat jednomu – ukončí zadávání textu
zprávy, umožní zadat telefonní číslo či vybrat
kontakt, a odešle zprávu na vybrané číslo
Poslat více - ukončí zadávání textu zprávy,
umožní zadat postupně více telefonních čísel
či kontaktů, a odešle zprávu postupně na
všechny vybraná čísla
Smazat zprávu – vymaže celý doposud
vložený text zprávy
Vložit číslo – zobrazí seznam kontaktů a
umožní do textu zprávy vložit vybrané
telefonní číslo z tohoto seznamu
Vložit kontakt – zobrazí seznam kontaktů a
umožní do textu zprávy vložit vybraný kontakt
z tohoto seznamu ve formátu [jméno:tel. číslo]
Vložit šablonu – zobrazí seznam šablon a
umožní do textu zprávy vložit text vybrané
šablony
Uložit jako šablonu – uloží dosud zadaný text
zprávy jako šablonu
Uložit do neodeslaných – uloží dosud
napsaný text zprávy do složky Neodeslané a
ukončí zadávání textu zprávy
Režim psaní – umožňuje vybrat režim
zadávání znaků (ABC, abc, Abc, 123), téhož
docílíte stiskem tlačítka # v průběhu zadávání
textu zprávy

Čtení zpráv
Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se
na obrazovce symbol . Chcete-li si zprávu přímo
prohlédnout, stačí stisknout zelené tlačítko a
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zobrazí se nabídka čtení příchozích zpráv. Chcete-li
prohlížení zprávy ponechat na později, stiskněte
červené tlačítko.
Nabídku čtení příchozích SMS zpráv můžete
později kdykoli vyvolat v menu telefonu:
SMS->Přijaté
.
Navigačními tlačítky nahoru/dolů si můžete vybírat
mezi jednotlivými příchozími zprávami. Chcete-li si
přečíst obsah zvolené zprávy, stiskněte zelené
tlačítko.
Nepřečtená zpráva je označena obrázkem
uzavřené obálky, přečtená zpráva je označena
symbolem otevřené obálky.
Při prohlížení zprávy můžete stiskem zeleného
zobrazit nabídku obsahující následující funkce:
Odpovědět – otevře okno pro zadání textu
odpovědi. Po zadání textu již nemusíte
vyplňovat číslo adresáta – je automaticky
převzato číslo odesilatele příchozí zprávy
Volat číslo – je-li v textu zprávy obsaženo
telefonní číslo, telefon jej automaticky
rozpozná a pomocí této volby jej můžete přímo
vytočit bez nutnosti jej zadávat ručně.
Smazat zprávu – vymaže prohlíženou zprávu
z paměti telefonu
Předat – umožňuje přeposlat text zprávy
jinému adresátovi. Otevře okno pro zadání
telefonního čísla; text prohlížené zprávy je
odeslán na vybrané číslo.
Použít číslo – je-li ve zprávě obsaženo více
telefonních čísel, umožňuje vybrat, které z
nich bude použito v případě volby Volat číslo.
28

Složky zpráv
Zprávy jsou v telefonu rozčleněny podle druhu do
několika složek. Kromě přijatých zpráv telefon
obsahuje ještě složky:
Odeslané – zde jsou uloženy Vámi vytvořené a
odeslané zprávy.
Zvolte: SMS->Odeslané
Neodeslané – zde jsou uloženy Vámi vytvořené
zprávy, které se však nepodařilo odeslat (např.
z důvodu chybného tel. čísla)
Zvolte: SMS->Neodeslané
Šablony – zde jsou uloženy šablony textů, které
často používáte (např. „Mám zpoždění“). Nemusíte
tak text pokaždé zadávat znova.
Zvolte: SMS->Šablony

Paměť zpráv a její přeplnění
Zprávy SMS jsou ukládány do paměti telefonu a na
SIM kartu. Do paměti telefonu se vejde až 100
zpráv, na SIM kartu zpravidla dalších 10.
Dojde-li však k zaplnění paměti telefonu i SIM karty,
není možné přijímat další zprávy.
Na tuto skutečnost jste upozorněni ikonou černé
obálky .
V takovém případě smažte alespoň některé zprávy
z paměti.
Stav zaplnění paměti můžete snadno zjistit. Zvolte:
SMS->Stav paměti

29

Mazání zpráv
Jednotlivé zprávy lze mazat při jejich prohlížení,
zvolením funkce „Smazat zprávu“ jak bylo popsáno
v předchozí části.
Chcete-li však smazat více zpráv najednou, telefon
vám umožňuje pohodlnější řešení - zvolte:
SMS->Smazat všechny SMS.
Objeví se nabídka s několika možnostmi:
Všechny SMS – smaže všechny SMS
Přijaté – smaže SMS ze složky Přijaté
Odeslané – smaže SMS ze složky Odeslané
Neodeslané – smaže SMS ze složky
Neodeslané
Šablony – smaže SMS ze složky Šablony

SMS centrum
Aby mohl telefon odesílat a přijímat SMS zprávy, je
třeba, aby bylo zadáno servisní telefonní číslo tzv.
SMS centra. To je telefonní číslo, jehož
prostřednictvím jsou SMS zprávy odesílány.
Toto číslo je zpravidla přednastaveno GSM
operátorem, který vydal Vaší SIM kartu a zpravidla
není třeba jej nastavovat ručně.
Nastavení SMS centra však zkontrolujte v případě,
že nefunguje odesílání a přijímaní SMS zpráv.
Správné telefonní číslo SMS centra Vám sdělí Váš
GSM operátor.
1.
2.
3.
4.

Zvolte v menu:SMS->SMS centrum
Telefon se dotáže, zda chcete číslo skutečně
změnit. Potvrďte zeleným tlačítkem.
Zadejte nebo upravte telefonní číslo.
Potvrďte zeleným tlačítkem.
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Seznam kontaktů
Váš telefon je vybaven seznamem kontaktů, do
kterého můžete uložit telefonní čísla a přiřadit k nim
jména. Uložená čísla pak můžete přímo vytáčet
nebo je použít třeba při psaní SMS zprávy.
Kontakty mohou být uloženy buď na SIM kartě nebo
v paměti telefonu.
Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu
objeví ikona telefonu , je-li kontakt uložen v paměti
telefonu. Je-li uložen na SIM kartě, objeví se ikona
karty .

Zobrazení seznamu kontaktů
Nejjednodušším způsobem zobrazení seznamu, je
stisknutí navigačního tlačítka dolů. Po té okamžitě
naskočí seznam kontaktů, řazený podle jmen
abecedně.
Dalším způsobem je zobrazení pomocí menu
telefonu:
Kontakty->Prohlížet seznam
Vyberete-li kontakt a stisknete zelené tlačítko,
objeví se nabídka s následujícími funkcemi:
Volat číslo – vytočí telefonní číslo vybraného
kontaktu
Poslat SMS – umožní poslat SMS zprávu na
vybraný kontakt
Změnit kontakt – umožní provést úpravu
jména nebo tel. čísla kontaktu
Kopírovat kontakt – umožní překopírovat
kontakt do ze SIM karty do paměti telefonu
nebo obráceně
Smazat kontakt - vymaže vybraný kontakt
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Hledání v seznamu
Rychlé hledání
Při prohlížení seznamu kontaktů můžete hledat
pomocí prvního písmena jména – stačí zadat
příslušné písmeno a telefon přeskočí na první
jméno v seznamu začínající zadaným písmenem.
Hledání podle jména nebo části čísla
1.

2.
3.

Zvolte v menu:
Kontakty->Hledat jméno
Zobrazí se pole pro vložení textu.
Zadejte jméno nebo první či poslední tři číslice
telefonního čísla.
Zobrazí se kontakty odpovídající zadaným
kritériím

Práce s kontakty
Přidání kontaktu
1.
2.
3.
4.
5.

Zvolte v menu:Kontakty->Přidat kontakt
Do zobrazeného pole vložte jméno
Potvrďte zeleným tlačítkem
Do pole, které se po té zobrazí, zadejte
telefonní číslo
Potvrďte zeleným tlačítkem. Kontakt se uloží

Změna kontaktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů:
Kontakty->Prohlížet seznam
Stiskněte zelené tlačítko
Vyberte funkci Změnit kontakt
Zobrazí se pole se jménem, které můžete
upravit.
Potvrďte zeleným tlačítkem
Zobrazí se pole s číslem, které můžete upravit.

32

7.

Potvrďte zeleným tlačítkem. Provedené změny
se uloží. Nechcete-li aby se změny uložily,
vyskočte z funkce pomocí červeného tlačítka

Smazání jednotlivých kontaktů
Můžete smazat jen jeden kontakt nebo všechny
kontakty najednou. Pro smazání jednoho kontaktu
postupujte následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvolte v menu:
Kontakty->Smazat kontakt
Zvolte Smazat jeden. Zobrazí se seznam
kontaktů.
Vyberte kontakt, který chcete smazat a
potvrďte zeleným tlačítkem.
Kontakt je vymazán. Zobrazí se opět seznam
kontaktů.
Můžete vybrat další kontakt k vymazání.
Pro ukončení funkce mazání stiskněte červené
tlačítko.

TIP! Jednotlivý kontakt můžete vymazat také při
prohlížení seznamu kontaktů stiskem zeleného
tlačítka a vybráním funkce Smazat kontakt.
Smazání všech kontaktů
Chcete-li smazat všechny kontakty hromadně,
proveďte následující kroky:
1.
2.
3.

4.

Zvolte v menu: Kontakty->Smazat kontakt
Zvolte Smazat všechny.
Vyberte zda chcete smazat všechny kontakty
uložené v paměti telefonu nebo všechny
kontakty uložené na SIM kartě.
Potvrďte zeleným tlačítkem. Všechny kontakty
na zvoleném místě jsou vymazány.
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Kopírování kontaktů
Pomocí funkce kopírování můžete kopírovat
kontakty z pamětí telefonu na SIM kartu a
obráceně. Opět lze kopírovat kontakty jednotlivě
nebo hromadně:
1. Zvolte v menu: Kontakty->Kopírovat kontakt
2. Zvolte, zda chcete kopírovat kontakty
z telefonu na SIM kartu (TEL->SIM) nebo ze
SIM karty do telefonu (SIM->TEL).
3. Zvolte, zda chcete kopírovat jednotlivé
kontakty (kopírovat jeden) nebo všechny
kontakty (kopírovat všechny).
4. V případě kopírování jednotlivého kontaktu se
zobrazí seznam kontaktů. Vyberte kontakt,
který chcete zkopírovat a potvrďte zeleným
tlačítkem. Funkci ukončíte stiskem červeného
tlačítka.
TIP! Jednotlivý kontakt můžete kopírovat také při
prohlížení seznamu kontaktů stiskem zeleného
tlačítka a vybráním funkce Kopírovat kontakt.
Je-li kontakt umístěn na SIM kartě, zkopíruje se do
paměti telefonu a obráceně.

Rychlá volba
Váš telefon umožňuje jednotlivým tlačítkům
klávesnice přiřadit vždy jedno číslo ze seznamu
kontaktů. Toto číslo lze potom rychle vytočit
prostým dlouhým stiskem příslušného tlačítka.
Rychlou volbu lze přiřadit tlačítkům 2-9 , * a #.
Rychlá volba pro tlačítko 1 je vyhrazena pro volání
do hlasové schránky.
Pro přiřazení kontaktů k jednotlivým tlačítkům
postupujte následovně:
1. Zvolte v menu:
Kontakty->Rychlá volba
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2.

3.
4.

5.

Zobrazí se seznam rychlých voleb. Na začátku
každého záznamu je vždy název tlačítka,
následuje jméno přiřazeného kontaktu.
Není-li kontakt ke tlačítku přiřazen, zobrazí se
text „Prázdný“.
Chcete-li přiřadit nebo změnit kontakt,
stiskněte zelené tlačítko a vyberte funkci
Změnit. Po té vyberte požadovaný kontakt
z telefonního seznamu.
Chcete-li smazat přiřazený kontakt, stiskněte
zelené tlačítko a zvolte funkci Smazat.

Výběr úložiště kontaktů.
Váš telefon umožňuje nastavit, zda se mají nové
kontakty standardně ukládat na SIM kartu nebo do
paměti telefonu. Postupujte následovně:
1.
2.
3.

Zvolte v menu:
Kontakty->Nastavení
Dále zvolte Místo uložení
Vyberte Telefon nebo SIM

Stav paměti
Telefon umožňuje uložit do vnitřní paměti 100
kontaktů. Na SIM kartu je zpravidla možné uložit
100 až 250 kontaktů. Přesné číslo je závislé na typu
SIM karty a operátorovi, který SIM kartu vystavil.
Pro zjištění stavu zaplnění paměti telefonu i SIM
karty volte v menu:
Kontakty->Nastavení->Stav paměti
Zobrazí se počet uložených kontaktů a celkový
možný počet kontaktů v paměti telefonu a na SIM
kartě.
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Nastavení přístroje
Tichý režim
V tomto režimu jsou potlačeny všechny zvuky
telefonu včetně vyzvánění a tónu kláves.
Lze zadat dobu v hodinách, po kterou je tichý režim
aktivní. Po uplynutí této doby se režim automaticky
vypne. Nastavíte-li hodnotu 0, je režim aktivován
bez omezení času.
3.
4.
5.

Zvolte v menu:
Nastavení->Tichý režim
Proveďte požadované nastavení:
Vypnuto / Zapnuto.
V případě zapnutí vložte počet hodin, po který
má být tichý režim aktivní (0 pro neomezenou
dobu)

Nastavení telefonu
Zvuky a upozornění
Umožňuje nastavit zvukovou signalizaci pro
jednotlivé případy:
Vyzvánění
Tón budíku
Tón příchozí SMS
Tón kláves
Tón při zapnutí
Zvolte v menu:
Nastavení->Nast. telefonu->Zvuky a upozornění
Proveďte požadované změny.
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Hlasitost
Zvolte v menu:
Nastavení->Nast. telefonu->Hlasitost
Proveďte požadované změny.
Umožňuje nastavit hlasitost pro jednotlivé funkce:
Hovor – hlasitost hovoru
Vyzvánění – hlasitost vyzvánění
Zvýš. hlasitost - úroveň hlasitosti pro rychlé
zvýšení hlasitosti v průběhu hovoru po
dlouhém stisku tlačítka 0

Kontrast displeje
Zvolte v menu:
Nastavení->Nast. telefonu->Kontrast
Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů nastavte
požadovaný kontrast.
Jazyk
Zvolte v menu:
Nastavení->Nast. telefonu->Jazyk
Vyberte jazyk menu telefonu.

Nastavení data a času
Pro nastavení času zvolte v menu:
Nastavení->Nast. telefonu->Datum a čas->Nast.
čas
Nastavte požadovaný čas.
Pro nastavení data zvolte v menu:
Nastavení->Nast. telefonu->Datum a čas->Nast.
datum
Nastavte požadované datum hodin telefonu.
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Pro nastavení formátu zobrazení data zvolte
v menu:
Nastavení->Nast. telefonu->Datum a čas>Formát data
Zvolte požadovaný formát zobrazení.

Nastavení sítě
V nastavení sítě lze provádět celou řadu nastavení
funkcí, které jsou poskytovány v závislosti na
službách GSM operátora. Ne všechny funkce musí
být Vaším GSM operátorem nabízeny. V takovém
případě je nebude možné použít. Informujte se u
Vašeho GSM operátora, které funkce můžete
využívat.
Čekající hovor
Je-li funkce aktivní, umožní současný příjem dvou
hovorů. Pokud se Vám někdo snaží dovolat během
hovoru, jste na tuto skutečnost upozornění
zapípáním a na obrazovce se objeví číslo nebo
jméno volajícího. Můžete se potom rozhodnout zda
druhý hovor přijmete či ne. V případě přijetí je
původní hovor přidržen. Mezi hovory pak můžete
přepínat.
Je-li funkce neaktivní, uslyší strana, která se Vám
snaží dovolat během hovoru, obsazovací tón. A vy
nejste upozorněni na další volání.
Aktivace:
Nastavení->Nast. sítě->Čekající hovor >Aktivovat
Dektivace:
Nastavení->Nast. sítě->Čekající hovor >Deaktivovat
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Zjištění stavu:
Nastavení->Nast. sítě->Čekající hovor ->Zjistit
stav
Přesměrování hovoru
Je-li funkce aktivní, příchozí hovory budou v
různých situacích přesměrovány na zvolené
telefonní číslo.
1.
2.

Zvolte v menu:
Nastavení->Nast. sítě->Přesměrování
Dále vyberte jednu z funkcí které jsou popsány
v tabulce

Typ
přesměrování

Popis funkce

Vždy

Všechny příchozí hovory jsou
přesměrovány na jiné číslo

Je-li obsazeno

V případě, že máte obsazeno,
hovor bude přesměrován.

Neodpovídá-li

V případě, že po delším
vyzvánění nezvednete telefon,
hovor bude přesměrován.

Je-li
nedosažitelný

V případě že jste mimo signál
nebo máte vypnutý telefon,
hovor bude přesměrován.

Zrušit vše

Zruší všechna přesměrování
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Blokování hovoru
Je-li funkce aktivní lze zakázat všechny nebo
některé příchozí či odchozí hovory.
Blokování odchozích hovorů
1.

2.

Zvolte v menu:
Nastavení->Nast. sítě->Blokování hovorů>Odchozí
Dále vyberte jednu z funkcí, které jsou
popsány v tabulce

Typ blokování

Popis funkce

Všechny
odchozí

Všechny odchozí hovory jsou
blokovány

Mezinárodní
odchozí

Blokovány jsou jen
mezinárodní hovory.

Mezinár. Cizí
síť

Blokovány jsou mezinárodní
hovory do cizí sítě.
Mezinárodní hovory do vlastní
sítě jsou povoleny..

Blokování příchozích hovorů
1.

2.

Zvolte v menu:
Nastavení->Nast. sítě->Blokování hovorů>Příchozí
Dále vyberte jednu z funkcí, které jsou
popsány v tabulce

Typ blokování

Popis funkce

Všechny
příchozí

Všechny příchozí hovory jsou
blokovány

Při roamingu
příchozí

Příchozí hovory jsou blokovány
jen při roamingu.
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Výběr sítě
Můžete zvolit, ke které GSM síti se Váš telefon
připojí. Lze nastavit buď aby telefon vybral GSM síť
příslušného operátora automaticky,:
Nastavení->Nast. sítě->Výběr sítě->Automaticky
nebo lze síť vybrat ručně:
Nastavení->Nast. sítě->Výběr sítě->Ručně

Nastavení PIN kódu
Můžete nastavit zda bude telefon po zapnutí
vyžadovat pin kód :
Nastavení->PIN kód->Zapnuto
nebo ochranu PIN kódem vypnout. V takovém
případě PIN kód po zapnutí telefonu vyžadován
nebude:
Nastavení->PIN kód->Vypnuto
Pro změnu PIN kódu zvolte:
Nastavení->PIN kód->Změnit PIN

Kalkulačka
Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou
kalkulačku.
Ovládání
Pomocí klávesnice se zadávají čísla,
Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka #.
Pomocí navigačních tlačítek se vybírá požadovaná
operace +,-,/,x,=.
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Příklad:
Spočítejte 100 + 200
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvolte v menu:
Nastavení->Kalkulačka
Zadejte na klávesnici 100
Pomocí navigačních tlačítek zvolte symbol +
Zadejte na klávesnici 200
Pomocí navigačních tlačítek zvolte symbol =
Zobrazí se výsledek

Nastavení čísla hlasové schránky
Telefon umožňuje přednastavit číslo hlasové
schránky tak, že telefon po dlouhém stisku tlačítka
automaticky vytočí číslo hlasové schránky.
Zvolte v menu:
SMS->Hlas. schránka
a vložte telefonní číslo schránky.
Pro přístup do hlasové schránky nyní stačí dlouze
stisknout tlačítko 1.

Obnova továrního nastavení
Obnovit nastavení
Zruší (resetuje) veškeré provedené nastavení a
obnoví nastavení z výroby.
Zvolte:
Nastavení->Reset nastavení->Obnovit nastavení
Smazat vše
Vymaže veškerý obsah (seznam kontaktů, SMS,
atd.), zruší všechny provedené změny a obnoví
tovární nastavení telefonu.
Zvolte:
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Nastavení->Reset nastavení->Smazat vše
POZOR!!! Smaže všechny Vaše kontakty, SMS
zprávy atd. a zruší provedené nastavení!!!

Specifikace
Parametr

Popis

Pásmo

GSM 900/1800 MHz

Rozměry

103 x 49 x 14,8 mm

LCD

Monochromatický,
grafický displej,
Oranžové osvětlení

Výdrž v pohotovostním
režimu
150 hodin
Výdrž - hovor

100 minut

Paměť

100 SMS zpráv,
100 Telefonních čísel

Baterie

Li-Ion, 1000 mAh
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Bezpečnost a ekologie
Bezpečnostní pokyny
Zacházejte s telefonem a příslušenstvím
opatrně, chraňte jej před mechanickým
poškozením a nečistotami.
Telefon a příslušenstvím nejsou vodotěsné,
chraňte je před vlhkem a vodou.
Chraňte telefon a příslušenství před
extrémními teplotami.
Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte
teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu.
Chraňte telefon a příslušenství před pádem na
zem.
Nikdy telefon ani a příslušenství nerozebírejte.
Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo
lékařských či zdravotnických zařízení aniž
budete mít potvrzení, že rádiové vysílání
telefonu neovlivňuje jejich činnost.
Mobilní telefon může ovlivňovat funkci
kardiostimulátorů a jiných implantovaných
přístrojů.
Při telefonování přikládejte telefon na opačnou
stranu těla než je implantovaný
kardiostimulátor nebo jiný přístroj. Poraďte se
svým lékařem o případných rizicích rušení.
V případě podezření z rušení telefon ihned
vypněte.
V letadle telefon vždy vypněte.
Nepoužívejte telefon v blízkosti výbušnin.
Nepokládejte nebo neinstalujte telefon popř.
jeho držák ani příslušenství do prostoru nad
airbagem v automobilu.
Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim,
aby si s ním hrály. Telefon obsahuje malé
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součásti, kterými by se mohly udusit nebo se
mohou poranit jiným způsobem.
Nikdy nepoužívejte telefon, když řídíte vozidlo.

Použitá elektrozařízení
Telefon je elektrospotřebič. To
znamená, že s ním nelze zacházet
jako s běžným domovním
odpadem.
Vysloužilý telefon nikdy
nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!
Po ukončení používání musí být předán na
příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či
ekologickou likvidaci.
Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.
Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné
pro životní prostředí - správné nakládání je důležité
pro jeho ochranu.
Pro získání podrobnějších informací jak zacházet
s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho
prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie
Vysloužilé baterie a akumulátory
nepatří do běžného komunálního
odpadu!!!
Mohou obsahovat látky, škodlivé
životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na
příslušném sběrném místě, kde zajistí její
ekologickou likvidaci. Informujte se u svého
prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo
nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo
prodejci nebo na některé z poboček ADART
COMPUTERS s.r.o..
Nakládání s použitými bateriemi v rozporu
s uvedenými pokyny je nezákonné!

0700
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Dovozce:
www.aligator.cz
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