SOS Locator – funkce určení polohy
Váš telefon je vybaven speciálními rozšířenými SOS funkcemi, které
po aktivaci umožňují:
Určit polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům
pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud tedy
příjemce používá např. běžný smartphone, stačí jen „kliknout“ na
tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.
Automatické odesílání polohy a informací o stavu telefonu
Nastavení chování telefonu při stisku SOS tlačítka
Automatické spojení s operátorem asistenční služby (např.
SeniorInspect)
Uvedené funkce jsou dostupné jen, jsou-li aktivovány v nastavení
telefonu. Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora,
přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve
městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik
málo stovek metrů, mimo zástavbu přesnost zaměření klesá. Tato
služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí
uživatele a správnost výsledků ani dostupnost služby není
nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani
poskytovatelem mapových podkladů a poskytování služby
může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.

Zapnutí určování polohy a rozšířených funkcí
1. Zvolte v menu:
Kontakty->SOS nastavení->Další nastavení
2. Telefon bude vyžadovat heslo telefonu. Standardní heslo je: 0000
3. Zvolte položku SOS režim. Nyní máte na výběr možnosti:
Normální – určování polohy a rozšířené funkce jsou vypnuty
Speciální – určování polohy a rozšířené funkce jsou zapnuty

Nastavení v režimu rozšířených funkcí
Pokud zvolíte rozšířené SOS funkce, můžete si vybrat, zda po stisku
SOS tlačítka odešle telefon pouze SOS zprávu s polohou na
přednastavená čísla nebo zda se bude také pokoušet na nastavená
čísla automaticky zavolat. Standardně je volání při rozšířených
funkcích vypnuto – odešle se jen SMS zpráva.
1. Zvolte v menu:
Kontakty->SOS nastavení->Další nastavení
2. Telefon bude vyžadovat heslo telefonu. Standardní heslo je: 0000
3. Zvolte položku SOS volání. Nyní máte na výběr možnosti:
Zap. - volání je zapnuto
Vyp. - volání je vypnuto (odešle se jen SMS)

Změna hesla telefonu
1. Zvolte v menu:
Nastavení->Nastavit heslo.
2. Po té nejprve vložte staré heslo a potom zadejte nové heslo.
Nové heslo se zadává dvakrát - nejprve jednou, po té ještě jednou
pro potvrzení.

Vzdálené ovládání
Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku zjistit
Vaši polohu nebo si nechat periodicky zasílat informace o Vaší
poloze a stavu telefonu.
Jednorázové zjištění polohy Vašeho telefonu
Pošlete SMS na Váš telefon ve formátu:
*#CID,<IMEI>,01,<Tel.číslo>,0
Periodické zasílání polohy Vašeho telefonu
Pošlete SMS na Váš telefon ve formátu:
*#CID,<IMEI>,01,<Tel.číslo>,<perioda>
Zrušení periodického zasílání
Pošlete SMS na Váš telefon ve formátu:
*#CID,<IMEI>,00,<Tel.číslo>,0
kde:
<IMEI> je IMEI číslo Vašeho telefonu (zjistíte jej ze štítku pod
baterií nebo vyťukáním kódu *#06# na klávesnici telefonu).
<Tel.číslo> je telefonní číslo, na které má být odeslána zpráva s
polohou a stavem telefonu.
<perioda> je číslo v rozmezí 1-99, udává počet hodin mezi
odesláním periodických zpráv s polohou a stavem. Např. 2
znamená odeslání zprávy jednou za 2 hodiny.

