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ČESKY
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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Uvedení telefonu do provozu
Vložení baterie

1.
2.
3.

Sejměte kryt baterie
Vložte baterii dle obrázku.
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 karet
Do přístroje můžete vložit jednu nebo dvě SIM karty. Pro
snažší orientaci jsou pozice SIM karet označeny jako
SIM1 a SIM2. Vkládáte-li jen jednu SIM kartu, můžete ji
vložit do kterékoli pozice.
.

SIM2

SIM1
1.
2.

Vypněte telefon a vyjměte baterii.
Vsuňte SIM karty ve směru šipky, jak je ukázáno na
obrázku. Pozice obou SIM karet jsou nad sebou.

Chcete-li SIM karty vyjmout, postupujte v opačném
pořadí.
POZOR! SIM karta může být snadno zničena, dojde-li
k poškrábání kontaktů nebo jejímu ohnutí.
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Vložení paměťové karty
Pro uložení hudby obrázků a videa je telefon vybaven pro
použití paměťové karty typu microSD / T-Flash. Lze
využívat i paměťové karty s velkou kapacitou, standardu
microSD HC.

microSD

1.
2.

Vypněte telefon a vyjměte baterii
Vložte paměťovou kartu ve směru šipky

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, postupujte v opačném
pořadí.
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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.
Po plném nabití baterie nabíječku odpojte jak z telefonu,
tak ze sítě.
Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou
na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém
případě ji co nejrychleji nabijte.

Baterie vybitá

Plně nabito

11

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zap. / vyp.








Pro zapnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud
se telefon nezapne.
Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko, dokud
se telefon nevypne.
Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že
baterie je nabitá.
Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání
kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem. Pokud
je ochrana pomocí PIN kódů zapnuta pro obě SIM
karty bude třeba zadat PIN postupně pro první i
druhou SIM kartu.
POZOR! Pro zadání PIN kódu máte jen zpravidla jen
3 pokusy. Pokud je kód třikrát chybně zadán, SIM
karta se zablokuje a je třeba vložit tzv. PUK kód,
který jste obdrželi společně se SIM kartou.
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Základy ovládání telefonu
Ikony na obrazovce telefonu
Ikona

Popis
Intenzita signálu
Budík zapnutý
SMS zpráva
MMS zpráva
Indikátor nabití baterie
Zvonění zapnuté (bez vibrace)
Jen vibrace
Zmeškaný hovor na SIM1
Klávesnice uzamčena
GPRS aktivní

13

Popis ovládacích prvků telefonu
Multimediální
tlačítko
Přehrát/
Pausa

Směrové šipky
Doleva/doprava/
nahoru/dolu

Tlačítko
OK

Multimediální
tlačítko
Další

Multimediální
tlačítko
Předchozí

Pravé
tlačítko

Levé
tlačítko

Zelené tlačítko
pro volání ze
SIM2

Zelené tlačítko
pro volání ze
SIM1

Červené
tlačítko pro
ukončení
hovoru

Tlačítko
multimédií
Snížit hlasitost,
Zap./vyp. svítilnu

Zvýšit hlasitost
14

Funkce tlačítek
Tlačítko

Funkce

Zelené
tlačítko pro
volání ze
SIM1

-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
-V pohotovostním režimu zobrazí
historii volání z karty SIM1

Zelené
tlačítko pro
volání ze
SIM2

-Přijmutí hovoru stiskem tlačítka
-V pohotovostním režimu zobrazí
historii volání z karty SIM2

Levé
tlačítko

-V pohotovostním režimu zobrazí
menu telefonu
-V menu telefonu slouží jako
potvrzení výběru nebo aktivace
vybrané funkce

Pravé
tlačítko

-Vstup do kontaktů v pohotovostním
režimu
-Mazání znaků
-Návrat o krok zpět
- Další funkce v závislosti na kontextu

Červené
tlačítko
vypnutí /
zapnutí

-Zap./vyp. telefonu dlouhým stiskem
-Ukončení nebo odmítnutí hovoru
-Návrat do pohotovostního režimu
z menu nebo ukončení probíhající
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funkce
Tlačítko OK

-V pohotovostním režimu zobrazí
menu telefonu.
-Potvrzení či výběr funkce

Tlačítka 1-9

- Psaní číslic při zadávání čísel
- Psaní znaků v režimu vkládání textů

Tlačítko #

-V režimu psaní textu přepíná
způsob vkládání znaků
-V režimu přehrávače zvyšuje
hlasitost

Tlačítko *

- V režimu psaní textu umožňuje
vložit speciální znaky
-V režimu přehrávače snižuje
hlasitost
- Dlouhým stiskem na hlavní
obrazovce aktivuje/deaktivuje svítilnu

Směrový
ovladač

-Pohyb v menu a tel. seznamu
- Zkratky pro některé funkce:

Doleva: Nová SMS

Doprava: Kalendář

Nahoru: Fotoaparát

Dolů: Oblíbené zkratky
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Pokud je telefon zapnutý a vy netelefonujete
nebo neprovádíte žádnou operaci, nachází
se v tzv. pohotovostním režimu a je zobrazena
tzv. základní obrazovka. Na obrazovce jsou v tomto
režimu zobrazeny hodiny, stavové ikony a názvy
operátorů pro jednotlivé SIM karty.

Pohyb v menu telefonu








Menu telefonu se aktivuje stiskem tlačítka OK nebo
stiskem levého tlačítka.
Mezi jednotlivými položkami se pak vždy pohybujete
pomocí směrových šipek.
Potvrzení volby, aktivace funkce či vstup do
podmenu se provádí stiskem tlačítka OK nebo
stiskem levého tlačítka.
Smazání znaku nebo návrat zpět o jeden krok či
jednu úroveň menu provedete stiskem pravého
tlačítka.
Okamžité zrušení funkce či volby a návrat do
pohotovostního režimu provedete krátkým stiskem
červeného tlačítka zapnutí/vypnutí.

POZOR! Pro zjednodušení orientace je vždy nad ovládacími
tlačítky napsán na obrazovce jejich momentální význam. V tomto
návodu budeme používat pro označení tlačítek název, který je
v daném případě uveden na obrazovce.
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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.

Režimy psaní
Pomocí tlačítka # lze při psaní textů přepínat režim
vkládání znaků.

Speciální znaky
1.
2.
3.

Stiskněte tlačítko *. Objeví se tabulka se speciálními
znaky.
V tabulce se lze pohybovat pomocí směrových šipek.
Vyberte příslušný znak a potvrďte tlačítkem OK.
Znak se vloží do textu.

Zámek klávesnice
18

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje
nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.
Zámek klávesnice se automaticky zapíná v závislosti na
bezpečnostním nastavení, pokud není po určenou dobu
stisknuto žádné tlačítko.
Klávesnice se odemkne postupným stiskem tlačítek
„Odemknout“ a „#“.

Svítilna
Světlo, které se používá jako blesk fotoaparátu, je možné
využít také jako praktickou svítilnu.
Pro rozsvícení / zhasnutí svítilny se vraťte na základní
obrazovku a přidržte tlačítko *.
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Telefonování
Vytáčení čísel
Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a
po té stiskněte jedno z tlačítek pro volání (zelené tlačítko
pro SIM1 nebo pro SIM2). Po stisku telefon vytočí zadané
číslo.
Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout tlačítko
mazání a poslední číslice se vymaže.
Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte a držte tlačítko
mazání, dokud se celé číslo nevymaže.

Inteligentní vytáčení
Zároveň se zadáváním číslic pro volání jsou v dolní části
obrazovky nabízeny všechny volby ze seznamu kontaktů,
které se shodují buď tel. číslem nebo textem, který
odpovídá stiskům klávesnice. Chcete-li některé z těchto
nabídnutých čísel vytočit, vyberte ho pomocí tlačítek
nahoru a dolů a stiskněte tlačítko pro volání ze SIM1
nebo SIM2.
20

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 kterékoli tlačítko
pro volání (zelené tlačítko SIM1 nebo SIM2)
Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte tlačítko „Odmítnout“
nebo červené tlačítko.

Vytáčení čísel ze seznamu kontaktů
Stiskněte tlačítko OK pro spuštění menu a zvolte
Kontakty.
Nyní můžete vybrat kontakt z telefonního seznamu. Pro
vytočení vybraného kontaktu stiskněte jedno z tlačítek pro
volání (zelené tlačítko pro SIM1 nebo SIM2). Po stisku
telefon vytočí zadané číslo.

Nastavení hlasitosti hovoru
Hlasitost můžete během hovoru upravit stiskem
směrového ovladače nahoru nebo dolů.
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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 kartách nebo
v paměti telefonu.
Při prohlížení seznamu se u každého kontaktu objeví
ikona označující zda je kontakt uložen na některé ze SIM
karet nebo v telefonu.
Pomocí směrových tlačítek doleva a doprava můžete
rychle přepínat jednotlivé karty zobrazení kontaktů:
všechny / telefon / SIM1 / SIM2.

Funkce seznamu kontaktů
Rychlé vyhledávání
Po vstupu do menu Kontakty se zobrazí seznam všech
kontaktů uspořádaný podle abecedy. Zadáním písmena
do pole ve spodní části obrazovky můžete rychle přejít na
kontakty začínající daným písmenem nebo několika
písmeny.
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Rychle vyhledat kontakt z telefonního seznamu je možné
také přímo z hlavní obrazovky. V takovém případě prostě
napište na klávesnici jméno kontaktu a ve spodní části
obrazovky se zobrazí všechny odpovídající záznamy.

Další funkce
Stiskněte tlačítko OK a zvolte Kontakty. Po té stiskem
levého tlačítka „Volby“ zobrazte nabídku a vyberte jednu z
možností:













Zobrazit – zobrazí detail kontaktu
Vizitky – zobrazí uložené vizitky
Přidat – Přidá nový kontakt
Odeslat SMS – umožní vytvořit a odeslat SMS na
vybraný kontakt
Odeslat MMS – umožní vytvořit a odeslat MMS na
vybraný kontakt
Volat – vytočí vybraný kontakt
Upravit – úprava vybraného kontaktu
Smazat – smaže vybraný kontakt
Kopírovat – umožní zkopírovat kontakt na SIM kartu
či do telefonu
Přesunout – umožní přesunout kontakt na SIM kartu
či do telefonu
Odeslat vizitku – odešle kontakt jako vizitku pomocí
zprávy nebo přes Bluetooth rozhraní
Přidat na blacklist – přidá kontakt na blacklist
23




Skupiny – umožňuje třídit kontakty do skupin a
měnit nastavení těchto skupin
Nastavení – nastavení seznamu kontaktů (viz další
kapitola)

Nastavení seznamu kontaktů
Stiskněte tlačítko OK a zvolte Kontakty. Po té stiskem
levého tlačítka „Volby“ zobrazte nabídku a vyberte
Nastavení:










Prefer. Úložiště – určuje, zda se kontakty budou
přednostně ukládat do telefonu či na SIM karty
Zrychlená volba – umožňuje přiřadit klávesám 2-9
oblíbená čísla, která pak lze vytočit pouhým
přidržením příslušné klávesy
Moje vizitka – umožňuje nastavit vlastní vizitku
Verze vizitky – nastavení verze specifikace pro
odesílání vizitky
Spec. čísla – nastavení speciálních čísel, jako např.
vlastní čísla pro SIM1 a SIM2
Stav paměti – zobrazí stav zaplnění paměti kontaktů
Kopírovat kontakty – umožňuje hromadné
kopírování kontaktů mezi telefonem a SIM kartami
Přesunout kontakty – umožňuje hromadné
přesunutí kontaktů mezi telefonem a SIM kartami
24



Smazat všechny kontakty – umožňuje smazat
všechny kontakty z telefonu nebo SIM karet.

SMS zprávy
Váš telefon může přijímat a odesílat textové zprávy SMS
a multimediální zprávy MMS. Na novou zprávu, kterou
obdržíte, budete upozorněni symbolem
telef onu.

na obrazovc e

Vytvoření a odeslání SMS zprávy
1.

2.

Zvolte v menu:
Zprávy->SMS->Volby->Vytvořit SMS
nebo zvolte
Zprávy->SMS a stiskněte *
Objeví se okno pro zadání textu zprávy. V horním
řádku vyplňte adresáta zprávy. Pro výběr ze
seznamu stiskněte tlačítko OK. Funguje zde opět
inteligentní vyhledávání, můžete tedy přímo zadávat
jméno i číslo a všechny relevantní kombinace budou
zobrazeny na displeji. Adresátů můžete postupně
vložit i více. Po zadání adresáta přejděte „Dolů“ na
editaci textu zprávy.
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3.

4.
5.

Pomocí tlačítka # můžete přepínat mezi režimy
vkládání (malá písmena/velká písmena /číslice),
pomocí tlačítka * pak můžete zadat speciální
symboly.
Po zadání textu pokračujte stiskem tlačítka „Ok“.
Objeví se možnosti odeslání, zvolte buď SIM1 nebo
SIM2 podle toho, kterou SIM kartu chcete použít pro
odeslání a potvrďte tlačítkem „Ok“.

V průběhu psaní textu zprávy můžete stiskem tlačítka
Volby zobrazit nabídku obsahující následující funkce:
1.
2.
3.

4.
5.

Odeslat – ukončí zadávání textu zprávy a odešle
správu pomocí vybrané SIM karty.
Uložit do konceptů – uloží rozepsanou zprávu do
složky koncepty k pozdějšímu použití
Vložit – umožní vložit do zprávy emotikon, šablonu,
kontaktní informace ze seznamu, podpis nebo
záložku z WAP prohlížeče.
Způsob vkládání – umožní přepnout režim vkládání
znaků z klávesnice
Ukončit – ukončí psaní zprávy

Čtení SMS zpráv
Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na
obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo
26

prohlédnout, stačí stisknout tlačítko Číst nebo OK a
zpráva se zobrazí. Chcete-li prohlížení zprávy ponechat
na později, stiskněte tlačítko „Zpět“.
Nabídku čtení přijatých SMS zpráv můžete později kdykoli
vyvolat v menu telefonu:
Zprávy->SMS
.
Pomocí šipek doleva/doprava můžete přepínat složky
zpráv: Doručené, Odeslané, Koncepty, Oblíbené, Koš.
Po té si pomocí šipek nahoru/dolů můžete vybírat mezi
jednotlivými příchozími zprávami.
Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené
obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené
obálky. Číslo v rohu určuje, ze které SIM karty zpráva
pochází.
Chcete-li si přečíst obsah zvolené zprávy, stiskněte
tlačítko „Ok“. Zpráva se zobrazí spolu se související
konverzací – uvidíte tedy snadno všechny zprávy od
stejného odesílatele a můžete v nich snadno listovat
pomocí šipek nahoru/dolů.
Při prohlížení zprávy můžete jednoduše odpovědět
odesílateli stiskem tlačítka OK.
Stiskem tlačítka Volby zobrazíte nabídku obsahující
následující funkce:
27

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Smazat – vymaže prohlíženou zprávu z paměti
telefonu
Přeposlat – umožňuje přeposlat zprávu jinému
adresátovi. Po té lze pokračovat stejně jako při
odesílání běžné zprávy výběrem adresáta.
Smazat konverzaci – smaže všechny zprávy
konverzace, tedy všechny zprávy od stejného
odesílatele
Přesunout do oblíbených – zkopíruje zprávu do
složky Oblíbené
Zálohovat – uloží konverzaci na paměťovou kartu.
Použít obsah – umožňuje pracovat s tel. čísly nebo
odkazy obsaženými v textu zprávy - jsou-li v textu
zprávy obsažena telefonní čísla nebo internetové
odkazy, telefon je automaticky rozpozná a pomocí
této volby zobrazíte jejich seznam.

Složky SMS zpráv
Zvolte v menu:
Zprávy->SMS
Zprávy jsou v telefonu rozčleněny do složek Doručené,
Odeslané, Koncepty, Oblíbené, Koš.
Mezi složkami lze přepínat pomocí šipek doleva
/doprava.
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Odeslané – zde jsou uloženy Vámi vytvořené zprávy. V
této složce jsou jak zprávy odeslané, tak zprávy které se
nepodařilo odeslat.
Doručené – zde jsou uloženy přijaté zprávy
Koncepty – zde jsou rozepsané zprávy, které jste si
uložili pro pozdější použití
Oblíbené – zprávy, které jste si přesunuli do této složky
jako oblíbené.
Koš – používá se ve spojení s SMS firewallem. Sem jsou
umístěny zprávy, které byly firewallem vyhodnoceny jako
nevhodné.

Práce se zprávami
Při procházení složek zobrazíte tlačítkem Volby
následující nabídku:







Vytvořit SMS – vytvoří novou SMS
Odpovědět – odpovědět na označenou zprávu
Přeposlat – přepošle označenou zprávu jinému
adresátovi
Smazat – smaže označenou zprávu
Smazat vše – smaže všechny zprávy ve složce
Vybrat více – umožní označit více zpráv
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Přesunout do oblíbených – přesune označenou
zprávu do složky Oblíbené
Zálohovat – uloží text označené zprávy na
paměťovou kartu
Hledat – umožní prohledávat zprávy podle
odesílatele, obsahu a data
Nastavení – zobrazí nabídku nastavení SMS zpráv
(viz další kapitola)

Nastavení SMS
Pro zobrazení nabídky nastavení SMS zvolte v menu:
Zprávy-> SMS->Volby->Nastavení








Podpis – upraví obsah automatického podpisu
Šablony – umožňuje upravit šablony pro použití
v SMS zprávách
Stav paměti – zobrazí stav zaplnění paměti pro
SMS zprávy
Prefer. úložiště – nastaví, zda se budou zprávy
ukládat do telefonu či na SIM karty
Uložit odeslané zprávy – určuje, zda se odeslané
zprávy budou uchovávat ve složce Odeslané
Doručenka – zapne či vypne možnost doručenky u
odeslaných zpráv
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SMS centrum – nastavení SMS centra pro jednotlivé
SIM karty (zpravidla je u každé SIM karty
přednastaveno z výroby)
SMS firewall – umožňuje blokovat příchozí zprávy
podle obsahu nebo odesílatele. Zprávy jsou buď
automaticky mazány nebo přesouvány do složky
Koš.
Vymazat nedávné kontakty – smaže seznam
nedávno použitých kontaktů

MMS zprávy
Vytvoření a odeslání MMS zprávy
MMS je moderní technologie umožňující odesílat
multimediální zprávy obsahující kromě textu také obrázky,
zvuky či dokonce videa až do celkové velikosti 90kB.
1.
2.
3.

Zvolte v menu:
Zprávy->MMS->Napsat zprávu
Objeví se okno pro zadání hlavičky a příjemců
zprávy.
Pomocí směrových šipek zvolte jednotlivé položky a
vyplňte čísla příjemců zprávy. Můžete zvolit položky:

Pro – hlavní příjemce zprávy

Kopie – adresát kopie zprávy
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Skrytá kopie – adresát kopie zprávy,
který nebude zveřejněn

Předmět – předmět zprávy
4. Po vyplnění potřebných položek (je třeba vyplnit
alespoň položku Komu) zvolte upravit obsah.
5. Otevře se okno editace zprávy.
6. Upravte text a vložte požadované objekty – viz dále
Úprava a tvorba MMS zprávy.
7. Po dokončení úprav zprávy pokračujte stiskem
tlačítka „Ok“.
8. Zvolte Hotovo.
9. Objeví se opět hlavička zprávy, stiskněte tlačítko
„Hotovo“ a objeví se možnosti odeslání. Zvolte, zda
chcete zprávu Pouze odeslat (kopie zprávy nebude
uložena do složky Odeslané) nebo Uložit a odeslat
(do složky Odeslané se uloží kopie zprávy) a
stiskněte tlačítko OK. (Chcete-li zprávu odeslat až
později, můžete zvolit Uložit do konceptů – zpráva
bude uchována pro pozdější použití ve složce
Koncepty).
10. Zobrazí se výběr SIM karty. Zvolte, kterou SIM kartu
chcete využít pro odeslání a stiskněte tlačítko OK..
11. Zpráva se odešle.

Úprava a tvorba MMS zprávy
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V průběhu vytváření či úpravy obsahu MMS zprávy
můžete stiskem tlačítka OK zobrazit nabídku obsahující
následující funkce:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hotovo – ukončí úpravu obsahu zprávy a přejde
zpět na hlavičku
Způsob vkládání – umožňuje vybrat režim zadávání
znaků (ABC, abc, 123), téhož docílíte stiskem
tlačítka # v průběhu zadávání textu zprávy
Přidat obrázek – vloží do zprávy obrázek
Přidat zvuk – vloží do zprávy zvuk či melodii
Přidat video – vloží do zprávy videosekvenci
Připojit přílohu – vloží do zprávy jiný typ souboru
Přidat slide před – vloží tzv. slide neboli snímek
zprávy před aktuální snímek
Přidat slide za– vloží tzv. slide neboli snímek zprávy
za aktuální snímek
Smazat snímek – smaže aktuální snímek.
Předchozí snímek – přejde na předchozí snímek
zprávy
Další snímek – přejde na další snímek zprávy
Přidat záložku – přidá záložku z prohlížeče WAP
Náhled – zobrazí náhled MMS zprávy
Načasování snímku – nastaví jak dlouho se
aktuální slide (snímek) bude při přehrávání MMS
zprávy na obrazovce zobrazovat.
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Čtení MMS zpráv
Máte-li novou, dosud nepřečtenou zprávu, objeví se na
obrazovce upozornění. Chcete-li si zprávu přímo
prohlédnout, stačí stisknout tlačítko OK a zpráva se
zobrazí.Chcete-li prohlížení zprávy ponechat na později,
stiskněte tlačítko „Zpět“.
Nabídku čtení přijatých MMS zpráv můžete později kdykoli
vyvolat v menu telefonu:
Zprávy->MMS->Doručené
.
Pomocí šipek nahoru/dolů si můžete vybírat mezi
jednotlivými příchozími zprávami. Chcete-li si přečíst
obsah zvolené zprávy, stiskněte tlačítko OK a zvolte
Zobrazit.
Nepřečtená zpráva je označena obrázkem uzavřené
obálky, přečtená zpráva je označena symbolem otevřené
obálky.
Při prohlížení seznamu MMS zpráv můžete stiskem
tlačítka Volby zobrazit nabídku obsahující následující
funkce:
1.

Zobrazit – zobrazí vybranou zprávu.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Odpovědět – otevře okno pro vytvoření odpovědi
pomocí MMS zprávy. Již nemusíte vyplňovat číslo
adresáta – je automaticky převzato číslo odesilatele
příchozí zprávy
Odpovědět SMS– otevře okno pro vytvoření
odpovědi pomocí SMS zprávy. Již nemusíte
vyplňovat číslo adresáta – je automaticky převzato
číslo odesilatele příchozí zprávy.
Odpovědět všem – stejné jako odpovědět, pouze
jsou jako adresáti vyplněny všechny kontakty
obsažení v hlavičce zprávy.
Přeposlat – umožňuje přeposlat zprávu jinému
adresátovi.
Smazat – vymaže prohlíženou zprávu z paměti
telefonu
Smazat vše – smaže všechny zprávy ze složky
Vlastnosti– zobrazí vlastnosti zprávy
Použít číslo - jsou-li v textu zprávy obsažena
telefonní čísla, telefon je automaticky rozpozná a
pomocí této volby zobrazíte jejich seznam. Jako
jedno z čísel je vždy zobrazeno číslo odesilatele
zprávy. Po stisku tlačítka Volby je možné vybrané
číslo ze zobrazeného seznamu vytočit, uložit do
kontaktů nebo na něj odeslat zprávu.
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Složky zpráv MMS
Zprávy MMS jsou v telefonu rozčleněny podle druhu do
několika složek. Kromě Doručených zpráv MMS telefon
obsahuje ještě složky:
Odeslané – zde jsou uloženy Vámi vytvořené odeslané
zprávy, popř. zprávy, které se nepodařilo odeslat.
Zvolte: Zprávy->MMS->Odeslané
Koncepty – zde jsou dosud neodeslané zprávy uložené
k pozdějšímu použití.
Zvolte: Zprávy->MMS-> Koncepty
Šablony – zde jsou uloženy šablony textů, které často
používáte (např. „Mám zpoždění“). Nemusíte tak text
pokaždé zadávat znova.
Zvolte: Zprávy->MMS-> Šablony

Nastavení MMS zpráv
Pro správnou funkci MMS zpráv je třeba mít telefon
správně nastaven.
Ujistěte se, že Váš GSM operátor podporuje službu MMS
zpráv, že je tato služba aktivována pro Vaše telefonní
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číslo a že máte správně nastaven profil pro odesílání a
příjem hlasových zpráv.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zvolte v menu:
Zprávy->MMS->Nastavení->Upravit profil
Zvolte, kterou ze SIM karet chcete konfigurovat.
Otevře se seznam profilů.
Zde je možné ze seznamu vybrat správný profil pro
odesílání hlasových zpráv.
Vyberte pomocí směrových šipek požadovaný profil
a stiskněte tlačítko OK.
Zvolte „Aktivovat profil“ pro výběr profilu
Zvolte „Upravit profil“, chcete-li upravit nastavení
profilu na základě informací poskytnutých od Vašeho
GSM operátora.

Telefon je dodáván s přednastavenými profily pro GSM
operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice.
Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil
s názvem Vašeho GSM operátora, popř. správný datový
účet a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Konfigurační SMS od Vašeho GSM operátora
Pokud máte potíže s výběrem správného profilu, je možné
obdržet nastavení automaticky pomocí tzv. konfigurační
SMS zprávy, kterou Vám na vyžádání zašle Váš operátor.
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V takovém případě postupujte podle pokynů operátora,
kde a jak si zaslání takové zprávy objednat.
Po přijetí konfigurační SMS zprávy se na obrazovce
objeví:
„New SIM1(2)? settings“
Stiskněte tlačítko OK
Vložte PIN, pokud budete k jeho zadání vyzváni. PIN
Vám sdělí Váš operátor. Často bývá nastaven jako
„12345“.
3. Objeví se nápis „Settings for *Data account,
*Browser, *MMS“
4. Stiskněte tlačítko OK
5. Objeví se nápis: „Profile 1/1, Název účtu…..“
6. Stiskněte opět tlačítko OK
7. Nyní pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů zvolte
jednu z 10 pozic pro datové účty, do které chcete
přijaté nastavení uložit a stiskněte tlačítko „Ok“,
8. Objeví se nápis Profile 2/2 ….“
9. Stiskněte opět tlačítko OK
10. Nyní pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů opět
zvolte jednu z 10 pozic pro datové účty, do které
chcete přijaté nastavení uložit a stiskněte tlačítko
„Ok“,
11. Objeví se nápis „Browser….“
12. Stiskněte opět tlačítko OK
1.
2.
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13.
14.
15.
16.
17.

Objeví se nápis „MMS….“
Stiskněte opět tlačítko OK
Objeví se souhrnná zpráva.
Dokončete stisknutím tlačítka „Ok“
Telefon je nyní připraven k odesílání a příjmu
hlasových zpráv, popř. také k používání služby WAP

Výpis volání
Váš telefon uchovává v paměti výpisy 20 posledních
odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů, pro každou ze
SIM karet v telefonu.

Rychlý výpis posledních hovorů
1.

V pohotovostním režimu stiskněte jedno ze dvou
tlačítek pro volání SIM1 nebo SIM2.

2.

Zobrazí se seznam posledních 20 hovorů pro
vybranou SIM kartu.

3.

Pomocí šipek doleva/doprava můžete snadno
přepínat zobrazení hovorů: všechny / volané /
zmeškané / přijaté.
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4.

V seznamu můžete listovat pomocí směrových šipek
a chcete-li na některé číslo zavolat, stačí opět
stisknout některé z tlačítek pro volání, podle toho, ze
které SIM karty chcete telefonovat (zelené tlačítko
pro SIM1 nebo pro SIM2).

Detailní výpisy hovorů
Detailní výpis hovorů můžete získat pomocí menu
telefonu.
Zvolte v hlavním menu:
Výpis hovorů ->Výpis hovorů->SIM1(2)
Zobrazí se nabídka funkcí výpisů hovorů pro zvolenou
SIM kartu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seznam volání – seznam volání pro vybranou SIM
Smazat seznam– umožňuje vymazat seznam
hovorů
Délka hovorů – čítač doby hovorů
Cena hovorů – umožňuje sledovat cenu za hovory
Počítadlo SMS – zobrazí počítadlo SMS zpráv
GPRS data – zobrazí čítač dat odeslaných přes
GPRS spojení
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Nastavení přístroje
Nastavení SIM karet
Můžete zapínat a vypínat jednotlivé SIM karty dle vlastní
potřeby a uvážení. Lze také obě SIM karty vypnout –
takové nastavení je vhodné např. v letadle nebo v místech
kde je zakázáno používat mobilní telefony. Vysílací část
telefonu je při vypnutí obou SIM karet neaktivní, ale
všechny ostatní funkce telefonu lze dále používat (hry,
hudební přehrávač, fotoaparát, rádio apod.).
Zvolte v menu:
Nastavení->Režim SIM
Můžete si vybrat jednu z možností:
1.
2.
3.
4.

Dual SIM – obě karty zapnuté
Pouze karta SIM1 – zapnutá jen karta SIM1
Pouze karta SIM2 – zapnutá jen karta SIM2
Režim letadlo– obě karty vypnuté

Nastavení telefonu
Můžete provádět celou řadu nastavení parametrů
telefonu, jako je datum, čas a mnoho dalších parametrů.
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Zvolte v hlavním menu:
Nastavení->Nastavení telefonu
Po té si můžete si vybrat některý z parametrů, které
chcete nastavit:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Čas a datum – nastavení data a času
Nastavit zap./vyp.– umožňuje naplánovat, kdy se
telefon sám automaticky zapne či vypne v závislosti
na čase.
Jazyk – nastavení jazyka menu
Zadávání textu– umožňuje nastavit, který
ze způsobů vkládání textu bude nastaven jako
výchozí např. při psaní zpráv, či zadávání jména
v seznamu…
Vklád. textu - výběr možností – nastavení, které
metody vkládání textu budou k dispozici při
používání telefonu.
Zobrazení – umožňuje nastavit obsah a způsob
zobrazení na obrazovce (např. tapetu, šetřič displeje,
zobrazení času, atd.)
Pozdrav– nastavení uvítací zprávy po zapnutí
telefonu
Kláv. zkratky – umožňuje přiřadit oblíbené funkce
na jeden stisk některé ze čtyř směrových šipek
Autom. aktualizace datumu a času – umožňuje
zapnout automatickou aktualizaci data a času ze sítě
operátora
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Výběr sítě
Můžete si pro každou ze Sim karet zvolit způsob výběru
sítě, popř. ručně síť vyhledat nebo definovat seznam
preferovaných sítí.
Zvolte v hlavním menu:
Nastavení-> Síť->SIM1(2)

Bezpečnostní nastavení
Přístroj umožňuje nastavení celé řady bezpečnostních
prvků a zámků jak pro vlastní telefon, tak pro SIM karty.
Zvolte v hlavním menu:
Nastavení->Zabezpečení
Po té si můžete si vybrat některou z funkcí, které chcete
nastavit:
1.

2.

SIM1(2)– umožňuje nastavit ochranu SIM karty
pomocí PIN kódu (Ochrana PIN) a také PIN kód
změnit(Změnit heslo). Lze také nastavit seznam
fixních povolených či blokovaných čísel.
Uzamčení telefonu – umožňuje uzamknout telefon,
tak, že před jeho použitím je třeba vždy zadat heslo.
Standardní heslo nastavené z výroby je „1234“.
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3.
4.

Zámake kláves. – umožňuje zapnout a nastavit
automatický zámek klávesnice.
Změnit heslo– umožňuje změnit heslo pro uzamčení
telefonu. Pro změnu je vždy nejprve třeba znát a
zadat původní heslo.

Obnovení továrního nastavení
Tato funkce umožňuje uvést telefon do původního stavu.
Všechna nastavení jsou obnovena a uživatelská data
v telefonu jsou vymazána.
Zvolte v hlavním menu:
Nastavení->Tovární nastavení
Po té budete vyzváni k vložení hesla. Heslo je „1234“.

Nastavení možností hovorů
Telefon umožňuje provést množství nastavení hovorů,
jako je přesměrování, blokování, automatické vytáčení a
další. Mnoho těchto nastavení je závislých na podpoře
GSM sítě, pro více informací proto kontaktuje vašeho
GSM operátora. Do nastavení se pouštějte, jen když
přesně víte, co chcete udělat. Špatné nastavení může
vést k tomu, že z Vašeho přístroje nebude možné vést
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hovory nebo je přijímat. Může také vést ke značnému
navýšení nákladů (např. u přesměrování).
Zvolte v hlavním menu:
Výpis hovorů->Nastavení hovorů->SIM1(2) nastavení
hovorů
Po té si můžete si vybrat některou z funkcí, které chcete
nastavit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifikace volajícího – umožňuje zapnout či
vypnout identifikaci volajícího,
Čekající hovor – umožňuje aktivovat či deaktivovat
funkci čekajícího hovoru
Přesměrování hovorů – nastavení podmínek
přesměrování hovorů
Blokování hovorů- umožňuje nastavit podmínky
blokování příchozích a odchozích hovorů
Přepínání linek – pokud to SIM karta a operátor
podporuje, umožňuje přepnout linku 1 a 2
Uzavřená skupina – umožňuje provádět nastavení
pro uzavřenou skupinu volajících (je nutná podpora
operátora)
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Multimedia
Ke všem funkcím multimedií je možno přistoupit pomocí
tlačítka multimedií. Následně si z nabídky vyberte funkci,
kterou chcete aktivovat. Ke všem funkcím je také možno
přistoupit pomocí menu telefonu, viz dále.

Fotoaparát
Fotoaparát můžete aktivovat buď v menu:
Multimedia->Fotoaparát
Nebo stiskněte tlačítko multimedií a zvolte symbol
fotoaparátu z nabídky.
Snímky lze pořídit tlačítkem OK. Po pořízení můžete
snímek stiskem tlačítka OK odeslat pomocí MMS či
Bluetooth nebo ho smazat. Pokud chcete pokračovat ve
fotografování, stiskněte pravé tlačítko.
Šipkami doleva/doprava zobrazíte/skryjete ikony
s nastavením fotoaparátu.

Nastavení parametrů fotoaparátu
Můžete nastavit množství parametrů fotoaparátu, mezi
nejdůležitější patří nastavení velikosti snímaného obrázku:
1.

Aktivujte fotoaparát a stiskněte levé tlačítko
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2.
3.

Vyberte položku Nastavení obrázku
Změňte velikost a kvalitu obrázku.

Pomocí tlačítka Volby můžete nastavit i ostatní parametry
fotoaparátu

Úložiště snímků z fotoaparátu
Váš telefon je vybaven pozicí pro MicroSD (Trans Flash)
paměťovou kartu.
Proto je důležité zvolit, zda se pořízené snímky budou
ukládat do paměti fotoaparátu nebo na paměťovou kartu:
1.
2.
3.

Aktivujte fotoaparát a stiskněte levé tlačítko
Vyberte položku Úložiště
Vyberte, kam se budou snímky ukládat.

Prohlížeč obrázků
Zde můžete prohlížet obrázky pořízené fotoaparátem.
Zvolte v menu:
Multimedia->Obrázky
Po výběru obrázku, který chcete prohlédnout, můžete
použít následující tlačítka:
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tlačítko 1 – zvětšit obrázek
tlačítko 2 – zmenšit obrázek
tlačítko 3 – otočit obrázek
směrové šipky – posun výřezu

Videorekordér
Umožňuje pořizovat videozáznamy pomocí vestavěné
kamery.
Zvolte v menu:
Multimedia->Videorekordér
Záznam spustíte a ukončíte tlačítkem OK.
Podobně jako u fotoaparátu lze pomocí levého tlačítka
nastavit parametry a úložiště.

Videopřehrávač
Umožňuje přehrávat pořízené videozáznamy.
Zvolte v menu:
Multimedia-> Videopřehrávač
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Přehrávač hudby
Umožňuje přehrávat hudební soubory.
Zvolte v menu:
Multimedia->Přehrávač hudby
nebo stiskněte a přidržte multimediální tlačítko Přehrát.
Pro úspěšné nastavení audio přehrávače postupujte
následovně:
1.

2.
3.











Umístěte hudební soubory do složky My Music na
paměťovou kartu. Možná ji na paměťové kartě
budete muset vytvořit.
Zapněte audio přehrávač Multimedia-> Přehrávač
hudby.
Proběhne aktualizace multimedií a zobrazí se
základní nabídka přehrávače:
Přehrávač – zobrazí obrazovku ovládání přehrávače
Skladby – seznam všech uložených skladeb
Playlisty – seznam uložených playlistů
Umělci – seznam všech umělců
Alba – seznam všech alb
Žánry – seznam skladeb podle žánrů
Top 25 – 25 nejčastěji přehrávaných skladeb
Náhodně – náhodné přehrávání
Nastavení – nastavení přehrávače
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Výběr skladby k přehrávání
Pomocí některé z voleb Skladby, Playlisty, Umělci, Alba,
atd. zvolte skladbu, kterou chcete přehrávat. Přehrávání
spustíte tlačítkem OK. Po spouštění přehrávání se zobrazí
obrazovka ovládání přehrávače.
Pozor! Třídění skladeb do jednotlivých kategorií podle
umělců, alb, atd. je závislé na informacích získaných
s tzv. tagů, což jsou informace uložené uvnitř
hudebních souborů. Tyto informace však často
nemusí být správné. V případě nesprávných nebo
chybějících informací nemusí přehrávač korektně
fungovat nebo nemusí být dostupné některé funkce.

Obrazovka ovládání přehrávače
Zde je možno provádět základní ovládání přehrávače.
K dispozici je pět pohledů. Mezi jednotlivými pohledy se
přepíná pomocí tlačítek doleva/doprava.
Základní pohled
Zobrazí se obrázek disku CD a ovládání přehrávání.
K dispozici jsou následující funkce:

Zastavit / spustit přehrávání – tlačítko OK nebo
multimediální tlačítko Přehrát

Další skladba – tlačítko 8

Předchozí skladba – tlačítko 2
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Další album – tlačítko 6 nebo multimediální tlačítko
Další
Předchozí album – tlačítko 4 nebo multimediální
tlačítko Předchozí

Pohled seznamu skladeb
Zobrazí se aktuální seznam přehrávaných skladeb.
Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte skladbu, kterou
chcete přehrát a potvrďte tlačítkem OK.
Pohled textu
Zobrazí text přehrávané skladby pokud je k dispozici.
Pohled vizualizace
Zobrazí některou z vybraných vizualizací
Pohled detailu skladby
Zobrazí detailní informace o skladbě.

Přehrávání na pozadí
Chcete-li poslouchat hudbu a přitom telefon normálně
používat, spusťte přehrávání výše popsaným způsobem a
pak stiskněte červené tlačítko. Zobrazí se základní
obrazovka telefonu, ale přehrávání pokračuje dál. Nyní
můžete telefon normálně používat.
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Pomocí multimediálních tlačítek můžete přehrávač ovládat
i ze základní obrazovky:




Multimediální tlačítko Přehrát – zastaví/spustí
přehrávání,
Multimediální tlačítko Předchozí – předchozí
skladba ze seznamu
Multimediální tlačítko Další – další skladba ze
seznamu

52

Záznamník
Umožňuje použít Váš telefon jako jednoduchý diktafon.
Zvolte v menu:
Multimedia->Záznam zvuku

FM rádio
Váš telefon je vybaven jednoduchým FM radiopřijímačem.
Pro správnou funkci je však třeba připojit sluchátka, která
zároveň fungují jako přijímací anténa. Pokud nejsou
sluchátka připojena, příjem se nespustí a telefon Vás
vyzve k jejich připojení.
Zvolte v menu:
Multimedia->FM rádio
V nastavení rádia si můžete definovat vlastní seznamy
předvoleb hudebních stanic, ručně zadat frekvenci nebo
vyhledávat stanice automaticky.



Chcete-li ladit stanice, stiskněte tlačítka Doleva /
Doprava.
Pomocí tlačítka Nahoru můžete přepínat mezi
automatickým a ručním laděním (rozsvítí se symbol
lupy).
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Tlačítkem OK si můžete vysílání nahrát.
Pomocí multimediálního tlačítka Přehrát můžete
zapnout/vypnout poslech rádia.

Složení melodie
Pomocí jednoduché aplikace si můžete složit vlastní
melodii a použít ji např. pro vyzvánění.
Zvolte v menu:
Multimedia->Složení melodie

Galerie – správa souborů
V telefonu je vestavěn jednoduchý souborový manažer,
který vám umožní prohlédnout obsah paměťové karty a
paměti telefonu. Jednotlivé soubory si pak můžete přímo
nechat zobrazit či přehrát.
Zvolte v menu: Galerie
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Zábava
Hry
Pro ukrácení času naleznete v telefonu jednoduchou hru.
Zvolte v menu:
Zábava->Hry

Profily – přizpůsobení telefonu
Telefon Vám umožňuje nastavit různé druhy vyzvánění
včetně vibračního, různé melodie, zvuky a také hlasitost
těchto zvuků. To vše je možné v rámci tzv. uživatelských
profilů.
Profily přinášejí velice užitečnou možnost rychlé změny
nastavení telefonu pro různé situace. Například při
jednání či v čekárně u lékaře nechceme, aby přítomné
rušilo případné hlasité zvonění telefonu. Stačí tedy telefon
přepnout do příslušného profilu a automaticky se změní
všechna potřebná nastavení, jako je například hlasitost
vyzvánění a hovoru, způsob příjmu hovoru, funkce
vibračního vyzvánění, vyzváněcí melodie, zvuk klávesnice
a další nastavení.
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Telefon nabízí pět možných uživatelských profilů, které
jsou pojmenovány takto:








Hlavní – základní profil pro běžné použití
Jednání – profil, ve kterém jsou všechny zvuky
ztišeny
Venku – zvuky jsou nastaveny na vyšší hlasitost
Uvnitř – zvuky jsou nastaveny na nižší hlasitost
Sluchátka – profil, který se aktivuje po připojení
sluchátek
Bluetooth – profil, který se aktivuje při připojení
Bluetooth zařízen
Úspora energie – profil zaměřený na prodloužení
výdrže baterie

Profily si můžete přizpůsobit a provést v nich vlastní
nastavení. Pokud nepotřebujete často měnit nastavení,
vystačíte si pravděpodobně pouze s profilem Hlavní.
Chcete-li telefon rychle ztišit, můžete použít profil
Jednání, který má již z výroby nastaveno vypnutí všech
zvuků a aktivaci vibračního vyzvánění. Profil Sluchátka
se aktivuje automaticky vždy, když připojíte sluchátka
k telefonu. Profil Bluetooth se aktivuje automaticky vždy,
když připojíte k telefonu bluetooth audio zařízení.
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Výběr profilu
Jak již bylo řečeno, změnou aktivního profilu provedete
rychlou změnu nastavení telefonu.
Chcete-li změnit aktuální profil:
1.
2.
3.

přejděte do menu Profily a vyberte profil, který
chcete zvolit
stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Volby
vyberte Aktivovat a stiskněte tlačítko OK

Nastavení vyzvánění, zvuků a
další přizpůsobení
Pro jednoduchost budeme všechna nastavení
demonstrovat na profilu Hlavní. Pro ostatní profily
probíhají všechna nastavení stejně.

Zvuky a upozornění
Umožňuje nastavit zvukovou signalizaci pro jednotlivé
případy:
1.
2.
3.
4.

SIM1(2) příchozí hovor
Zapnutí
Vypnutí
SIM1(2) SMS
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5.

Zvuk kláves

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->Přizpůsobit->Melodie
1.
2.

3.

Vyberte si zvuk, který chcete nastavit a stiskněte
tlačítko OK
Zobrazí se seznam možných zvuků, když chvilku
počkáte, vybraný zvuk se začne automaticky
přehrávat.
Potvrďte vybraný zvuk tlačítkem OK

Hlasitost
Umožňuje nastavit hlasitost pro jednotlivé funkce:
1.
2.

Vyzváněcí tón – hlasitost vyzvánění
Tón tlačítek - úroveň hlasitosti zvukové signalizace
při stisku tlačítka klávesnice

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->Přizpůsobit->Hlasitost
Vyberte si zvuk jehož hlasitost chcete nastavit a proveďte
požadované změny.
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Vibrace a zvonění
Umožňuje nastavit vibrační vyzvánění a celkový způsob
jakým bude telefon vyzvánět:





Vyzvánění
Pouze vibrace
Vibrace a tón vyzvánění
Vibrace, po té vyzvánění

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->Přizpůsobit->Typ signalizace
Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte
tlačítkem „Ok“

Typ zvonění
Umožňuje nastavit, jakým způsobem telefon při vyzvánění
přehrává nastavený zvuk nebo melodii:




Jednoduché – zvuk se přehraje jen jednou
Opakované – zvuk se opakovaně přehrává až do
přijetí či odmítnutí hovoru
Vzrůstající – zvuk se opakovaně přehrává se
vzrůstající hlasitostí
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Zvolte v menu:
Profily->Obecné->Přizpůsobit->Vyzváněcí typ
Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte
tlačítkem „Ok“

Další tóny a zvuky
Umožňuje nastavit, při jakých příležitostech či
oznámeních telefon vydá varovné pípnutí:





Varování
Chyba
Vyčkávací čas
Spojení

Zvolte v menu:
Profily->Hlavní->Přizpůsobit->Extra tón
Jednotlivé možnosti je možné označit a zapnout/vypnout
pomocí tlačítka Zap / Vyp nebo tlačítka OK. Pro ukončení
stiskněte tlačítko Hotovo. Pokud jste změnili některou
z voleb, budete dotázáni, zda se změny mají uložit.
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Režim odpovědi
Můžete si vybrat, jakým způsobem chcete přijímat hovory.
Standardně hovor přijmete stiskem tlačítka hovorů jedné
ze SIM karet.
Váš telefon však lze nastavit také tak, že hovor můžete
přijmout stiskem libovolného tlačítka. V takovém případě
je třeba aktivovat režim odpovědi všemi klávesami:
Zvolte v menu:
Profily->Obecné->Přizpůsobit->Režim odpovědi
Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko Zap / Vyp nebo
tlačítko OK
Volbu ukončíte stiskem tlačítka Hotovo. Pokud jste
změnili nastavení, budete dotázáni, zda se změny mají
uložit.

Podsvícení obrazovky
V rámci šetření spotřeby energie je možno nastavovat
chování podsvícení displeje a klávesnice telefonu. Je
možno nastavit jas podsvícení, dobu po kterou zůstává
obrazovka osvětlena od posledního stisku klávesy,
zapnout či vypnout osvětlení klávesnice popř. jej podmínit
časovým intervalem. Zvolte v menu:
Profily->Obecné->Přizpůsobit->Podsvícení LCD
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Organizér
Telefon nabízí řadu užitečných organizačních funkcí.

Kalendář
Umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář po měsících či po
týdnech a zároveň si ke každému dni poznamenat termín
s možností připomenutí.
Zvolte v menu:
Organizér->Kalendář
Pomocí šipek si vyberte den. Po té si můžete zobrazit
úkoly přiřazené k danému dni, přidat nový úkol a nastavit
připomenutí nebo přeskočit na zadané datum.

Úkoly
Jednoduchý úkolovník. Umožňuje přidávat poznámky a
úkoly a nastavit si u nich připomenutí.
Zvolte v menu:
Organizér->Úkoly

62

Budík (alarm)
Klasický budík. Lze nastavit až 5 různých budíků
s možností jednorázového či opakovaného zvonění. Lze
též vybrat dny, kdy má budík zvonit.
Zvolte v menu:
Organizér->Alarm

Světový čas
Telefon umožňuje zobrazit světový čas dle výběru pozice
na mapě.
Zvolte v menu:
Organizér-> Světový čas

MSN, Facebook
Umožňuje rychlé připojení k sociálním sítím. Je však třeba
mít správně nastaven WAP prohlížeč v telefonu.
Zvolte v menu:
Organizér-> MSN
nebo
Organizér-> Facebook
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VIP sekce
Speciální sekce přístupná jen po zadání hesla telefonu.
Zde je možno vytvořit si tajný seznam speciálních čísel,
seznam SMS a výpis hovorů, který bude zobrazen jen
v této sekci a po zadání hesla
Zvolte v menu:
Organizér-> VIP

Extra – další funkce
Kalkulačka
Telefon je vybaven jednoduchou kalkulačkou
Zvolte v menu:
Extra->Kalkulačka

Převodník měn a jednotek
Zejména při cestách do zahraničí využijete jednoduchý
převodník měn a jednotek.
Zvolte v menu:
Extra-> Převod měn
nebo
Extra-> Převod jednotek
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Bluetooth
Bluetooth je moderní bezdrátová technologie umožňující
propojovat mezi sebou různé druhy zařízení. V mobilní
telefonii se nejvíce uplatňují tzv. bluetooth handsfree, tedy
zařízení hands free (sluchátko, či instalační sada), které je
k telefonu bezdrátově připojeno pomocí Bluetooth
standardu.
Bluetooth však můžete použít také pro odesílání souborů
mezi Vaším telefonem a jiným zařízením (např. počítač či
jiný telefon).
Zvolte v menu:
Extra-> Bluetooth
Po té zvolte jednu z funkcí k nastavení:
1.
2.
3.
4.

Bluetooth – Zapne či vypne Bluetooth přijímač
v telefonu
Viditelnost – zapne či vypne viditelnost Bluetooth
zařízení
Vyhledat audiozařízení – vyhledá handsfree a další
Bluetooth zařízení v okolí telefonu
Známá zařízení - zobrazí seznam tzv. „spárovaných
zařízení“ (v průběhu párování je většinou třeba na
obou zařízeních zadat kód, který je stejný pro obě
spárovaná zařízení)
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5.
6.

Jméno zařízení – nastavení jména, pod kterým
telefon budou detekovat ostatní zařízení Bluetooth.
Pokročilé nastavení – zobrazí různá nastavení

Stopky
Pro volný čas se vždy mohou hodit užitečné multifunkční
stopky.
Zvolte v menu:
Extra-> Stopky

Čtečka E-book
V telefonu je zabudována jednoduchý prohlížeč knih –
textů. Prohlížet lze například soubory ve formátu TXT a
další. Soubory je třeba umístit do složky Ebook na
paměťové kartě nebo v paměti telefonu.
Zvolte v menu:
Extra-> Čtečka E-book
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Služby
Služby SIM toolkit
Tyto služby jsou závislé na možnostech SIM karty a
Vašem operátorovi. Nabídky SIM toolkitů pro obě SIM
karty se zobrazí jako první dvě položky podmenu Služby.

WAP – Internetový prohlížeč
Telefon je vybaven jednoduchým internetovým
prohlížečem pro standard WAP. WAP služby jsou
většinou poskytovány Vaším operátorem ale i jinými
poskytovateli na internetu. Kontaktujte Vašeho operátora
pro více informací o nabízených službách.
Zvolte v menu:
Služby-> WAP
Po té zvolte jednu z funkcí prohlížeče:
1.
2.
3.

Domovská stránka – přejde na domovskou stránku
(je součástí nastavení profilu připojení k internetu)
Záložky – seznam oblíbených stránek, seznam si
můžete vytvářet sami
Poslední stránky – zobrazí historii prohlížených
stránek
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4.
5.
6.

Vložit adresu – umožňuje zadat adresu stránky,
kterou chcete zobrazit
Doručené služby – zobrazí zprávy PUSH
Nastavení – zobrazí různá nastavení WAP
prohlížeče.

Nastavení profilu připojení
Pro správnou funkci prohlížeče je třeba mít správně
nastaven profil připojení.
Ujistěte se, že Váš GSM operátor podporuje službu WAP,
že je tato služba aktivována pro Vaše telefonní číslo a že
máte správně nastaven profil připojení pro WAP. Profily
se definují zvlášť pro každou SIM kartu a vždy je třeba
pomocí volby Služby-> WAP->Nastavení->Výběr SIM
zvolit, která SIM karta se bude používat pro připojení
k internetu a službě WAP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvolte v menu:
Služby-> WAP->Nastavení->Upravit účty->SIM1(2)
Zvolte, kterou ze SIM karet chcete konfigurovat.
Otevře se seznam profilů.
Zde je možné ze seznamu vybrat správný profil pro
odesílání hlasových zpráv.
Vyberte pomocí směrových šipek požadovaný profil
a stiskněte tlačítko OK.
Zvolte „Aktivovat profil“ pro výběr profilu
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7.

Zvolte „Upravit profil“, chcete-li upravit nastavení
profilu na základě informací poskytnutých od Vašeho
GSM operátora.

Telefon je dodáván s přednastavenými profily pro GSM
operátory běžně dostupné v České a Slovenské republice.
Je tedy pouze nutné vybrat si ze seznamu správný profil
s názvem Vašeho GSM operátora, popř. správný datový
účet a není nutné provádět další nastavení těchto profilů.

Konfigurační SMS od Vašeho GSM operátora
Pokud máte potíže s výběrem správného profilu, je možné
obdržet nastavení automaticky pomocí tzv. konfigurační
SMS zprávy, kterou Vám na vyžádání zašle Váš operátor.
V takovém případě postupujte podle pokynů operátora,
kde a jak si zaslání takové zprávy objednat.
Další informace najdete v kapitole Nastavení MMS zpráv.

Datový účet
Součástí nastavení profilu pro WAP je i výběr datového
účtu – tedy způsobu připojení k internetu. Datové účty lze
zvlášť konfigurovat. Telefon je dodáván
s přednastavenými profily pro GSM operátory běžně
dostupné v České a Slovenské republice. Je tedy pouze
nutné vybrat si ze seznamu správný datový účet
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s názvem Vašeho GSM operátora, a není nutné provádět
další nastavení těchto datových účtů.
Potřebujete-li však, můžete na základě údajů Vašeho
operátora nastavení datových účtů změnit:
1.
2.
3.
4.

Zvolte v menu Služby-> Datový účet
Zvolte GPRS
Vyberte požadovaný účet a stiskněte tlačítko Upravit
Vyplňte požadované údaje nastavení

Java aplikace
Telefon podporuje jednoduché Java aplikace.
Existuje mnoho různých hardwarových platforem a verzí
Java aplikací, proto ne všechny aplikace pracují korektně
na všech telefonech.
Vždy se proto ujistěte, že aplikace je na Vašem telefonu
spustitelná a poběží korektně.
Pro správný běh Java aplikací bude zpravidla nutné do
telefonu vložit paměťovou kartu, úložiště v telefonu
zpravidla pro Java aplikace nedostačuje.
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Nastavení Java
Pro správný běh Java aplikací je třeba aby byl Java
interperet v telefonu korektně nastaven. Důležité je
zejména nastavení sítě.
Zvolte v menu Zábava, po té máte k dispozici:






Nastavení Java – obecná nastavení zvuků,
podsvícení a vibrace, doporučujeme ponechat
tovární nastavení
Zabezpečení Java – nastavení zabezpečení, pouze
pro experty, důrazně doporučujeme ponechat tovární
nastavení. Špatné nastavení může mít za následek
nefunkčnost některých aplikací
Java nastavení sítě – zde je třeba vybrat přes
kterou SIM kartu se telefon bude připojovat
k internetu a vybrat správný profil datového účtu.
(více informací viz předchozí kapitola)

Instalace Java aplikací
1.
2.
3.

Uložte soubor aplikace (s příponou .jar) na
paměťovou kartu
Zvolte v menu Galerie a pomocí průzkumníka
souborů zobrazte složku, kam jste soubor uložili
Označte uložený soubor aplikace, stiskněte tlačítko
OK a zvolte Instalovat.
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4.
5.
6.

Telefon se dotáže, zda opravdu chcete aplikaci
instalovat, potvrďte tlačítkem OK.
Po té zvolte místo instalace (telefon, pam. Karta)
Nakonec se Vás telefon dotáže, zda chcete aplikaci
přímo spustit.

Spouštění Java Aplikací
Zvolte v menu:
Zábava->Java
Zobrazí se seznam instalovaných aplikací.
Pro spuštění vybrané aplikace stiskněte tlačítko OK a
zvolte Spustit.

Připojení k počítači
Telefon je vybaven konektorem, který slouží jak
k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.
POZOR!
Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000,
XP, Vista a vyšší!
V případě použití jiných operačních systémů může být
nutné použít speciální ovladače.
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Přenos souborů mezi telefonem a
počítačem
Pokud chcete nahrávat soubory na vloženou paměťovou
kartu:
1. připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem.
2. Na obrazovce se objeví nabídka
3. Zvolte Velkokapacitní paměťové zařízení
4. Po té se v počítači objeví dvě nové diskové jednotky,
jedna odpovídá paměťové kartě, druhá odpovídá
paměti v telefonu.

Další režimy připojení
Pro tyto režimy je třeba mít nainstalované správné
ovladače.

Webová kamera
1.
2.
3.

připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem.
Na obrazovce se objeví nabídka
Zvolte Webcam

Sériový port / modem
1.
2.
3.

připojte telefon k počítači přiloženým USB kabelem.
Na obrazovce se objeví nabídka
Zvolte COM port
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TIP! Chcete-li aby se telefon po připojení k počítači jen
nabíjel, stiskněte po připojení kabelu a zobrazení nabídky
připojení tlačítko „Zpět“

Pro více informací, stažení ovladačů a technickou
podporu, navštivte prosím stránky podpory Aligator D900:
http://www.aligator.cz/podpora
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Specifikace
Parametr

Popis

Pásmo

GSM 900/1800 MHz

Rozměry

112 X 47 X 9,6 mm

LCD

TFT barevný grafický displej,
QVGA 240x320, úhlopříčka 2,2“

Výdrž v
pohotovostním
režimu

až 100 hodin

Výdrž – hovor

až 210 minut

Režim provozu

Dual SIM – Dual Stand by

Externí paměť

Paměťová karta typu microSD,
microSD HC, T-Flash. Podpora karet
s kapacitou až do 16GB.

Fotoaparát

Max. rozlišení: 1,3MPix s interpolací,
snímač VGA 640x480

Baterie

Li-Ion, 750 mAh

Mobilní telefon ALIGATOR D900 je určen pro použití
v zemích EU.
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Bezpečnost a ekologie
Bezpečnostní pokyny












Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně,
chraňte jej před mechanickým poškozením a
nečistotami.
Telefon a příslušenství 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.
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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 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.
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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!
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Prohlášení o shodě
č. 29/06/2011
Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE Directive 1999/5/EC
Výrobek:
Obchodní označení:
Dovozce:

Mobilní telefon pro síť GSM
ALIGATOR D900
ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní sítě standardu GSM a je určen pro
použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování.
Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho
výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními
požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity následující
harmonizované normy:
EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-17 V2.1.1:(2009-5), EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 50360:2001,

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba:
Bay Area Compliance Laboratories Corp.,
1274 Anvilwood Ave, Sunnyvale,
CA 94089 USA
Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 1313 v souladu s předpisy
Evropské unie.
Poslední dvojčíslí roku, kdy bylo vystaveno prohlášení o shodě: 11
Vystaveno V Praze, dne 29.6.2011:
……………………………………….
ADART COMPUTERS s.r.o.
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Záruční list – ALIGATOR D900
IMEI: ……………………………………………………………

Datum prodeje: …………….………………………………….

Razítko a podpis
prodejce:………………………………………………………..
Záznamy o záručních opravách:
1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:
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Záruční podmínky
1.

Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem
převzetí výrobku kupujícím. Je-li výrobek dodáván s
akumulátorem, vztahuje se záruka i na akumulátor s tím, že
obvyklá životnost akumulátoru je nejméně 6 měsíců. Postupné
snížení kapacity nebo ztráta funkčnosti akumulátoru po uplynutí
této doby je posuzována jako přirozený důsledek obvyklého
opotřebení. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího,
která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

2.

Odpovědnost za vady výrobku nelze uplatnit pokud:

a)

výrobek byl provozován v rozporu s pokyny uvedenými v
uživatelské příručce,
výrobek byl chybně uveden do provozu či nesprávně instalován,
došlo k neoprávněnému zásahu do výrobku; za takový zásah je
považováno i otevření krytu jinou, než oprávněnou osobou,
do výrobku vnikla cizí látka (např. voda),
výrobek byl poškozen vlivem vyšší moci (např. živelný zásah),
uživatel výrobek chybně skladoval, t.j. na nevhodném místě,
zejména ve vlhku, prachu či jinak agresivním prostředí nebo
mimo rozsah doporučených teplot pro skladování (5-40°C není-li
v uživatelské příručce stanoveno jinak)
výrobek je mechanicky poškozen,
vada vznikla běžným opotřebením,
výrobek byl opravován jiným než schválenou osobou,
bylo použito nevhodné elektrické napájení, zejména nevhodné
typy baterií či akumulátorů, jiný než doporučený nabíječ, apod.,
s výrobkem bylo použito jiné, než výrobcem či dovozcem
schválené příslušenství.

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
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3.

Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z
kupní ceny.

4.

Případná ztráta dat, zejména záznamů, snímků či uživatelského
nastavení není kryta odpovědností výrobce, dovozce ani
prodejce. Pro účely opravy se má za to, že výrobek je ve stavu,
ve kterém byl kupujícímu původně předán. S uloženými daty a
záznamy osobního charakteru bude nakládáno podle příslušných
právních předpisů na jejich ochranu.

5.

Záruční list musí mít vyplněn typ výrobku, datum prodeje a
podpis oprávněného pracovníka prodejce. Prodejce zajistí, aby
záruční list obsahoval tyto údaje (mohou být uvedeny na razítku):
jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho
identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště,
jde-li o fyzickou osobu. Při uplatnění práv ze záruky je třeba
uvést důvod reklamace, zejména co nejpřesněji popsat vadu a
její projevy.

Dovozce:
www.aligator.cz

Copyright © 2011 ADART COMPUTERS s.r.o.
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PO SLOVENSKY
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón
ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na
použitie Vášho telefónu.

Bezpečnostné pokyny










Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde
je to zakázané.
Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
Vypnite telefón v blízkosti citlivých zdravotníckych
zariadení.
Vypnite telefón v lietadle.
Nepoužívajte telefón pri čerpacích staniciach
pohonných hmôt.
Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
Vždy používajte len originálne batérie dodané
výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či
dokonca explózie.
POZOR! Váš telefón nie je vodotesný!
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Uvedenie telefónu do
prevádzky
Vloženie batérie

1.
2.
3.

Zložte kryt batérie
Vložte batériu podľa obrázku.
Nasaďte späť kryt batérie.

Ak chcete batériu vybrať postupujte v opačnom poradí.
POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku pri
akejkoľvek manipulácii s batériou. Používajte len
originálne batérie dodávané výrobcom telefónu!
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Vloženie SIM kariet
Do prístroja môžete vložiť jednu alebo dve SIM karty. Pre
jednoduchšiu orientáciu sú pozície SIM kariet označené
ako SIM1 a SIM2. Ak vkladáte len jednu SIM kartu,
môžete ju vložiť na ktorúkoľvek pozíciu.
.

SIM2

SIM1
1.
2.

Vypnite telefón a vyberte batériu.
Vsuňte SIM karty v smere šípky, ako je znázornené
na obrázku.

Ak chcete SIM karty vybrať, postupujte v opačnom poradí.
POZOR! SIM karta môže byť ľahko zničená, ak dôjde k
poškrabaniu kontaktov alebo ich ohnutiu.
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Vloženie pamäťovej karty
Kvôli uloženiu hudby, obrázkov a videa je telefón
vybavený slotom pre použitie pamäťovej karty typu
microSD / T-Flash. Je možné využívať i pamäťové karty
s veľkou kapacitou, štandardu microSD HC.

microSD

1.
2.

Vypnite telefón a vyberte batériu
Vložte pamäťovú kartu v smere šípky

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, postupujte v opačnom
poradí.
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Nabíjanie batérie
Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. Pripojte
nabíjačku. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je
možné nabíjať v zapnutom i vypnutom stave.
Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.
Po plnom nabití batérie nabíjačku odpojte z telefónu a aj
zo siete.
Telefón Vás sám upozorní zvukovým signálom a správou
na obrazovke, že je batéria takmer vybitá. V takom
prípade ju čo najrýchlejšie nabite
.
Batéria vybitá

Plne nabitá
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Zapnutie a vypnutie telefónu

Zap. / vyp.








Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, dokým
sa telefón nezapne.
Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, dokým
sa telefón nevypne.
Pred zapnutím sa uistite, že je vložená batéria a že
batéria je nabitá.
Po zapnutí prístroja môžete byť vyzvaný k zadaniu
kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom. Pokiaľ
je ochrana pomocou PIN kódov zapnutá pre obe SIM
karty, bude potrebné zadať PIN postupne pre prvú i
druhú SIM kartu.
POZOR! Na zadanie PIN kódu máte spravidla len 3
pokusy. Pokiaľ je kód trikrát chybne zadaný, SIM
karta sa zablokuje a je potreba vložiť tzv. PUK kód,
ktorý ste obdržali spoločne so SIM kartou.
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Základy ovládania telefónu
Ikony na obrazovke telefónu
Ikona

Popis
Intenzita signálu
Budík zapnutý
SMS správa
MMS správa
Indikátor nabitia batérie
Zvonenie zapnuté (bez vibrácie)
Iba vibrácie
Zmeškaný hovor na SIM1
Klávesnica zamknutá
GPRS aktívne

Popis ovládacích prvkov telefónu
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Smerové šípky
Doľava/doprava/
hore/dole

Tlačidlo
OK

Multimediálne
tlačidlo
Další

Multimediálne
tlačidlo
Předchádzajúci

Pravé
tlačidlo

Ľavé
tlačidlo

Zelené tlačidlo
pre volanie zo
SIM2

Zelené tlačidlo
pre volanie zo
SIM1

Červené
tlačidlo na
ukončenie
hovoru

Tlačidlo
multimédií
Znížiť hlasitosť,
Zap./vyp. svietidlo

Zvýšiť hlasitosť
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Funkcie tlačidiel
Tlačidlo

Funkcia

Zelené tlačidlo
pre volanie zo
SIM1

-Prijatie hovoru stlačením tlačidla
-V pohotovostnom režime zobrazí
históriu volania z karty SIM1

Zelené tlačidlo
pre volanie zo
SIM2

-Prijatie hovoru stlačením tlačidla
-V pohotovostnom režime zobrazí
históriu volania z karty SIM2

Červené
tlačidlo
vypnutia /
zapnutia

-Zap./vyp. telefónu dlhým stlačením
-Ukončenie alebo odmietnutie
hovoru
-Návrat do pohotovostného režimu
z menu alebo ukončenie
prebiehajúcej funkcie

Ľavé tlačidlo

- V pohotovostnom režime zobrazí
menu telefónu
-V menu telefónu slúži ako
potvrdenie výberu alebo aktivácie
vybranej funkcie

Pravé tlačidlo

-Vstup do kontaktov
v pohotovostnom režime
-Mazanie znakov, návrat o krok späť
- Ďalšie funkcie v závislosti na
kontexte
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Tlačidlo OK

-V pohotovostnom režime zobrazí
menu telefónu
-Potvrdenie či výber funkcie

Tlačidlá 1-9

- Písanie číslic pri zadávaní čísel
- Písanie znakov v režime vkladania
textu

Tlačidlo #

-V režime písania textu prepína
spôsob vkladania znakov
-V režime prehrávača zvyšuje
hlasitosť

Tlačidlo *

-V režime písania textu umožňuje
vložiť špeciálne znaky
-V režime prehrávača znižuje
hlasitosť
- Dlhým stlačením na hlavnej
obrazovke aktivuje/deaktivuje
svietidlo

Smerové
ovládač

-Pohyb v menu a tel. zozname
- Skratky pre niektoré funkcie

Doľava: Nové SMS

Doprava: Kalendár

Hore: Fotoaparát
Dole: Obľúbené skratky
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Pokiaľ je telefón zapnutý a vy netelefonujete alebo
nerobíte žiadnu operáciu, nachádza sa v tzv.
pohotovostnom režime a je zobrazená tzv. základná
obrazovka. Na obrazovke sú v tomto režime zobrazené
hodiny, stavové ikony a názvy operátorov pre jednotlivé
SIM karty.

Pohyb v menu telefónu








Menu telefónu sa aktivuje stlačením tlačidla OK
alebo stlačením ľavého tlačidla.
Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy
pohybujete pomocou smerových šípok.
Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do
podmenu sa vykoná stlačením tlačidla OK alebo
stlačením ľavého tlačidla.
Zmazanie znakov alebo návrat späť o jeden krok či
jednu úroveň menu vykonáte stlačením tlačidla
mazania.
Okamžité zrušenie funkcie či voľby a návrat do
pohotovostného režimu vykonáte krátkym stlačením
červeného tlačidla zapnutie/vypnutie.

POZOR! Pre zjednodušenie orientácie je vždy nad ovládacími
tlačidlami napísaný na obrazovke ich momentálny význam.
V tomto návode budeme používať na označenie tlačidiel vždy
názov, ktorý je v danom prípade uvedený na obrazovke.
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Vkladanie textu
Klávesnica telefónu umožňuje nielen zadávanie číslic, ale
i znakov. V prípade vkladania znakov je ku každému
tlačidlu priradených niekoľko písmen. Napríklad pre
tlačidlo 2 sú to písmena A, B, C – tie sú tiež na tlačidle
vytlačené. Medzera sa vloží stlačením tlačidla 0. Vloženie
písmena sa uskutoční opakovaným stlačením tlačidla
niekoľkokrát rýchlo za sebou, pokým sa na obrazovke
neobjaví správne písmeno. Napr. písmeno A je prvé
v poradí, takže tlačidlo 2 stlačíme raz. Písmeno C je tretie
v poradí, tlačidlo teda stlačíme trikrát rýchlo za sebou.

Režimy písania
Pomocou tlačidla # môžete pri písaní textov prepínať
režim vkladania znakov.

Špeciálne znaky
1.
2.
3.

Stlačte tlačidlo *. Objaví sa tabuľka so špeciálnymi
znakmi.
V tabuľke je možné sa pohybovať pomocou
smerových šípok.
Vyberte príslušný znak a potvrďte tlačidlom OK.
Znak sa vloží do textu.

Zámok klávesnice
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Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý zabraňuje
nechcenému stlačeniu tlačidla napr. pri nosení vo vrecku.
Zámok klávesnice sa automaticky zapína v závislosti na
bezpečnostnom nastavení, ak nie je po určenú dobu
stlačené žiadne tlačidlo.
Klávesnica sa odomkne postupným stlačením tlačidiel
„Odomknúť“ a „#“.

Svietidlo
Svetlo, ktoré sa používa ako blesk fotoaparátu, je možné
využiť aj ako praktické svietidlo.
Pre rozsvietenie / zhasnutie svietidla sa vráťte na
základnú obrazovku a pridržte tlačidlo *.
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Telefonovanie
Vytáčanie čísel
Pomocou klávesnice telefónu zadajte požadované číslo a
potom stlačte jedno z tlačidiel pre volanie (zelené tlačidlo
pre SIM1 alebo modré tlačidlo pre SIM2). Po stlačení
telefón vytočí zadané číslo.
Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť tlačidlo
mazania a posledná číslica sa vymaže.
Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte a držte tlačidlo
mazania, dokým sa celé číslo nevymaže.

Inteligentné vytáčanie
Zároveň so zadávaním číslic kvôli volaniu, sú v dolnej
časti obrazovky ponúkané všetky voľby zo zoznamu
kontaktov, ktoré sa zhodujú buď s tel. číslom alebo
textom, ktorý zodpovedá stlačeniam klávesnice.

Prijatie / odmietnutie hovoru
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Ak sa Vám snaží niekto dovolať, zobrazí sa jeho telefónne
číslo na displeji telefónu. Ak je jeho číslo uložene
v zozname kontaktov, zobrazí sa jeho meno (funkcia
zobrazenia čísla volajúceho nemusí byť vždy dostupná).
Kvôli prijatiu prichádzajúceho hovoru stlačte ktorékoľvek
tlačidlo pre volanie (zelené tlačidlo SIM1 alebo SIM2)
Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo „Odmietnuť“
alebo červené tlačidlo.

Vytáčanie čísel zo zoznamu kontaktov
Stlačte tlačidlo OK pre spustenie menu a zvoľte Kontakty.
Tak môžete vybrať kontakt z telefónneho zoznamu. Na
vytočenie vybraného kontaktu stlačte jedno z tlačidiel na
volanie (zelené tlačidlo pre SIM1 alebo modré tlačidlo na
SIM2). Po stlačení telefón vytočí zadané číslo.

Nastavenie hlasitosti hovoru
Hlasitosť môžete upraviť pomoc tlačidiel + a - ovládače
hlasitosti na boku telefónu.

Zoznam kontaktov
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Váš telefón je vybavený zoznamom kontaktov, do ktorého
môžete uložiť telefónne čísla a priradiť k nim mená.
Uložené čísla potom môžete priamo vytáčať alebo ich
použiť napríklad pri písaní SMS správy.
Kontakty môžu byť uložené buď na SIM kartách alebo
v pamäti telefónu.
Pri prehliadaní zoznamu sa u každého kontaktu objaví
ikona označujúca, či je kontakt uložený na niektorej zo
SIM kariet alebo v telefóne.
Pomocou smerových tlačidiel doľava a doprava môžete
rýchlo prepínať jednotlivé karty zobrazenia kontaktov:
všetky / telefón / SIM1 / SIM2.

Funkcie zoznamu kontaktov
Rýchle vyhľadávanie
Po vstupe do menu Kontakty sa zobrazí zoznam všetkých
kontaktov usporiadaných podľa abecedy. Zadaním
písmena do poľa v spodnej časti obrazovky môžete rýchlo
prejsť na kontakty začínajúce daným písmenom alebo
niekoľkými písmenami.
Rýchlo vyhľadať kontakt z telefónneho zoznamu je možné
aj priamo z hlavnej obrazovky. V takom prípade
jednoducho napíšte na klávesnicu meno kontaktu a v
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spodnej časti obrazovky sa zobrazia všetky odpovedajúce
záznamy.

Ďalšie funkcie
Stlačte tlačidlo OK a zvoľte Kontakty. Potom stlačením
ľavého tlačidla „Voľby“ zobrazte ponuku a vyberte jednu z
možností:














Zobraziť – zobrazí detail kontaktu
Vizitky – zobrazí uložené vizitky
Pridať – Pridá nový kontakt
Odoslať SMS – umožní vytvoriť a odoslať SMS na
vybraný kontakt
Odoslať MMS – umožní vytvoriť a odoslať MMS na
vybraný kontakt
Volať – vytočí vybraný kontakt
Upraviť – úprava vybraného kontaktu
Zmazať – zmaže vybraný kontakt
Kopírovať – umožní skopírovať kontakt na SIM
kartu či do telefónu
Presunúť – umožní presunúť kontakt na SIM kartu či
do telefónu
Odoslať vizitku – odošle kontakt ako vizitku
pomocou správy alebo cez Bluetooth rozhranie
Pridať na blacklist – pridá kontakt na blacklist
Skupiny – umožňuje triediť kontakty do skupín a
meniť nastavenia týchto skupín
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Nastavenie – nastavenie zoznamu kontaktov (viď
ďalšia kapitola)

Nastavenie zoznamu kontaktov
Stlačte tlačidlo OK a zvoľte Kontakty. Potom stlačením
ľavého tlačidla „Voľby“ zobrazte ponuku a vyberte
Nastavenie:











Prefer. Úložisko – určuje, čí sa budú kontakty
prednostne ukladať do telefónu, či na SIM karty
Zrýchlená voľba – umožňuje priradiť klávesom 2-9
obľúbené čísla, ktoré je možné potom vytočiť
pridržaním príslušnej klávesy
Moje vizitka – umožňuje nastaviť vlastní vizitku
Verzia vizitky – nastavenie verzie špecifikácie pre
odosielanie vizitky
Špec. čísla – nastavení špeciálnych čísel, ako napr.
vlastné čísla pre SIM1 a SIM2
Stav pamäti – zobrazí stav zaplnenia pamäti
kontaktov
Kopírovať kontakty – umožňuje hromadné
kopírovanie kontaktov medzi telefónom a SIM
kartami
Presunúť kontakty – umožňuje hromadné
presunutie kontaktov medzi telefónom a SIM kartami
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Zmazať všetky kontakty – umožňuje zmazať všetky
kontakty z telefónu nebo SIM kariet.

SMS správy
Váš telefón môže prijímať a odosielať textové správy SMS
a multimediálne správy MMS. Na novu správu, ktorú
dostanete, budete upozornený symbolom
obrazovke telefónu.

na

Vytvorenie a odoslanie SMS správy
1.

2.

Zvoľte v menu:
Správy->SMS-> Voľby->Vytvoriť SMS
nebo zvoľte
Správy->SMS a stlačte *
Objaví sa okno na zadanie textu správy. V hornom
riadku vyplňte adresáta správy. Pre výber zo
zoznamu stlačte tlačidlo OK. Opäť tu funguje
inteligentné vyhľadávanie, môžete teda priamo
zadávať meno i číslo a všetky relevantné kombinácie
budú zobrazené na displeji. Môžete postupne vložiť
aj viacej adresátov. Po zadaní adresáta prejdete
„Dole“ k editácii textu správy.
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3.

4.
5.

Pomocou tlačidla # môžete prepínať medzi režimami
vkladania (malé písmena / veľké písmena / číslice),
pomocou tlačidla * potom môžete zadať špeciálne
symboly.
Po zadaní textu pokračujte stlačením tlačidla „Ok“.
Objavia sa možnosti odoslania, zvoľte buď SIM1
alebo SIM2 podľa toho, ktorú SIM kartu chcete
použiť k odoslaniu a potvrďte tlačidlom „Ok“.

.
V priebehu písania textu správy môžete stlačením tlačidla
Voľby zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie:

1.
2.
3.

4.
5.

Odoslať – ukončí zadávanie textu správy a odošle
správu pomocou vybranej SIM karty.
Uložiť do konceptov – uloží rozpísanú správu do
zložky koncepty pre neskoršie použitie
Vložiť – umožní vložiť do správy emotikon, šablónu,
kontaktné informácie zo zoznamu, podpis alebo
záložku z WAP prehliadača.
Spôsob vkladania – umožní prepnúť režim
vkladania znakov z klávesnice
Ukončiť – ukončí písanie správy
.
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Čítanie SMS správ
Ak máte novú, doteraz neprečítanú správu, objaví sa na
obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo
pozrieť, stačí stlačiť tlačidlo Čítať alebo OK a správa sa
zobrazí. Ak chcete prehliadanie správy nechať na neskôr,
stlačte tlačidlo „Späť“.
Ponuku čítania prijatých SMS správ môžete neskôr
kedykoľvek vyvolať v menu telefónu:
Správy->SMS
.
Pomocou šípok doľava/doprava môžete prepínať zložky
správ: Doručené, Odoslané, Koncepty, Obľúbené, Kôš.
Potom si pomocou šípok hore/dole môžete vyberať medzi
jednotlivými prichádzajúcimi správami.
Neprečítaná správa je označená obrázkom uzavretej
obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej
obálky. Číslo v rohu určuje, z ktorej SIM karty správa
pochádza.
Ak si chcete prečítať obsah zvolenej správy, stlačte
tlačidlo „Ok“. Správa sa zobrazí spolu so súvisiacou
konverzáciou – takže jednoducho uvidíte všetky správy od
rovnakého odosielateľa a môžete v nich listovať pomocou
šípok hore/dole.
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Pri prezeraní správy môžete odpovedať odosielateľovi
stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla Voľby zobrazíte ponuku, ktorá obsahuje
nasledujúce funkcie:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zmazať – vymaže prezeranú správu z pamäti
telefónu
Preposlať – umožňuje preposlať správu inému
adresátovi. Potom je možné pokračovať rovnako ako
pri odosielaní bežnej správy výberom adresáta.
Zmazať konverzáciu – vymaže všetky správy
konverzácie z pamäti, teda všetky správy od
rovnakého odosielateľa
Presunúť do obľúbených – skopíruje správu do
zložky Obľúbené
Zálohovať – uloží konverzáciu na pamäťovú kartu .
Použiť obsah – umožňuje pracovať s tel. číslami
alebo odkazmi z textu správy – ak sú text správy
obsahuje telefónne čísla alebo internetové odkazy,
telefón ich automaticky rozpozná a pomocou tejto
voľby zobrazíte ich zoznam.

Zložky SMS správ
Zvoľte v menu:
Správy->SMS
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Správy sú v telefóne rozčlenené do zložiek Doručené,
Odoslané, Koncepty, Obľúbené, Kôš.
Medzi zložkami je možné prepínať pomocou šípok doľava
/doprava.
Odoslané – sú tu uložené Vami vytvorené správy. V tejto
zložke sú okrem odoslaných správ aj správy, ktoré sa
nepodarilo odoslať.
Doručené – tu sú uložené prijaté správy.
Koncepty – tu sú rozpísané správy, ktoré ste si uložili na
neskoršie použitie
Obľúbené – správy, ktoré ste si presunuli do tejto zložky
ako obľúbené.
Kôš – používa sa v spojení s SMS firewallom. Sem sa
umiestňujú správy, ktoré boli firewallom vyhodnotené ako
nevhodné.

Práca so správami
Pri prechádzaní zložkami zobrazíte tlačidlom Voľby
nasledujúcu ponuku:



Vytvoriť SMS – vytvorí novú SMS
Odpovedať – odpovedať na označenú správu
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Preposlať – prepošle označenú správu inému
adresátovi
Zmazať – zmaže označenú správu
Zmazať vše – zmaže všetky správy v zložke
Vybrať viac – umožní označiť viac správ
Presunúť do obľúbených – presunie označenú
správu do zložky Obľúbené
Zálohovať – uloží text označenej správy na
pamäťovú kartu
Hľadať – umožní prehľadávať správy podľa
odosielateľa, obsahu a dáta
Nastavení – zobrazí ponuku nastavenia SMS správ
(viď ďalšia kapitola)

Nastavenie SMS
Pre zobrazenie ponuky nastavenia SMS zvoľte v menu:
Správy-> SMS->Voľby->Nastavenie






Podpis – upraví obsah automatického podpisu
Šablóny – umožňuje upraviť šablóny pre použitie
v SMS správach
Stav pamäte – zobrazí stav zaplnenia pamäte SMS
správ
Prefer. úložisko – nastaví, či sa budú správy
ukladať do telefónu, či na SIM karty
Uložiť odoslané správy – určuje, či sa odoslané
správy budú uchovávať v zložke Odoslané
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Doručenka – zapne či vypne možnosť doručenky u
odoslaných správ
SMS centrum – nastavenie SMS centra pre
jednotlivé SIM karty (spravidla je u každej SIM karty
prednastavené z výroby)
SMS firewall – umožňuje blokovať prichádzajúce
správy podľa obsahu alebo odosielateľa. Správy sú
buď automaticky mazané alebo presúvané do zložky
Kôš.
Vymazať nedávne kontakty – zmaže zoznam
nedávno použitých kontaktov

MMS správy
Vytvorenie a odoslanie MMS správy
MMS je moderná technológia umožňujúca odosielať
multimediálne správy obsahujúce okrem textu tiež
obrázky, zvuky či dokonca videa až do celkovej veľkosti
90kB.
1.
2.

Zvoľte v menu:
Správy->MMS->Napísať správu
Objaví sa okno na zadanie hlavičky a príjemcov
správy.
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Pomocou smerových šípok zvoľte jednotlivé položky
a vyplňte čísla príjemcov správy. Môžete zvoliť
položky:

Pre: – hlavný príjemca správy

Kópia – adresát kópie správy

Skrytá kópia – adresát kópie správy,
ktorý nebude zverejnený

Predmet – predmet správy
4. Po vyplnení potrebných položiek (je potrebné vyplniť
aspoň položku Komu) zvoľte upraviť obsah.
5. Otvorí sa okno editácie správy.
6. Upravte text a vložte požadované objekty – viď ďalej
Úprava a tvorba MMS správy.
7. Po dokončení úprav správy pokračujte stlačením
tlačidla „OK“.
8. Zvoľte Hotovo.
9. Objaví sa opäť hlavička správy, stlačte tlačidlo
„Hotovo“ a objavia sa možnosti odoslania. Zvoľte, či
chcete správu Iba odoslať (kópia správy nebude
uložená do Zložky Odoslané) alebo Uložiť a
odoslať (do Zložky Odoslané sa uloží kópia správy)
a stlačte tlačidlo OK. (Ak chcete správu odoslať až
neskôr, môžete zvoliť Uložiť do konceptov
10. Zobrazí sa výber SIM karty. Zvoľte, ktorú SIM kartu
chcete využiť na odoslanie a stlačte tlačidlo OK..
11. Správa sa odošle.
3.
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Úprava a tvorba MMS správy
V priebehu vytvárania či úpravy obsahu MMS správy
môžete stlačením tlačidla OK zobraziť ponuku obsahujúcu
nasledujúce funkcie:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hotovo – ukončí úpravu obsahu správy a prejde
späť na hlavičku
Spôsob vkladania – umožňuje vybrať režim
zadávania znakov (ABC, abc, 123), čoho docielite
stlačením tlačidla # v priebehu zadávania textu
správy
Pridať obrázok – vloží do správy obrázok
Pridať zvuk– vloží do správy zvuk či melódiu
Pridať video – vloží do správy videosekvenciu
Pripojiť prílohu – vloží do správy iný typ súboru
Pridať slide pred – vloží tzv. slide alebo snímok
správy pred aktuálny snímok
Pridať slide za– vloží tzv. slide alebo snímok správy
za aktuálny snímok
Zmazať snímok – zmaže aktuálny snímok.
Predchádzajúci snímok – prejde na predchádzajúci
snímok správy
Ďalší snímok – prejde na ďalší snímok správy
Pridať záložku – pridá záložku z prehliadača WAP
Náhľad – zobrazí náhľad MMS správy
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14. Načasovanie snímkov – nastaví ako dlho sa
aktuálny slide (snímok) bude pri prehrávaní MMS
správy na obrazovke zobrazovať.

Čítanie MMS správ
Ak máte novú, doteraz neprečítanú správu, objaví sa na
obrazovke upozornenie. Ak si chcete správu priamo
pozrieť, stačí stlačiť zelené tlačidlo OK a správa sa
zobrazí. Ak chcete prezeranie správy nechať na neskôr,
stlačte tlačidlo „Späť“.
Ponuku čítania prijatých MMS správ môžete neskoršie
kedykoľvek vyvolať v menu telefónu:
Správy->MMS->Doručené
.
Pomocou šípok hore/dole si môžete vyberať medzi
jednotlivými prichádzajúcimi správami. Ak si chcete
prečítať obsah zvolenej správy, stlačte tlačidlo OK a
zvoľte Zobraziť.
Neprečítaná správa je označená obrázkom zatvorenej
obálky, prečítaná správa je označená symbolom otvorenej
obálky.
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Pri prezeraní zoznamu MMS správ môžete stlačením
tlačidla Voľby zobraziť ponuku obsahujúcu nasledujúce
funkcie:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Zobraziť – zobrazí vybranú správu.
Odpovedať – otvorí okno pre vytvorenie odpovede
pomocou MMS správy. Už nemusíte vyplňovať číslo
adresáta – je automaticky prevzaté číslo odosielateľa
prichádzajúcej správy
Odpovedať SMS– otvorí okno pre vytvorenie
odpovede pomocí SMS správy. Už nemusíte
vyplňovať číslo adresáta – je automaticky prevzaté
číslo odosielateľa prichádzajúcej správy
Odpovedať všetkým – rovnaké ako Odpovedať, iba
sú ako adresáti vyplnené všetky kontakty obsiahnuté
v hlavičke správy.
Preposlať – umožňuje preposlať správu inému
adresátovi.
Zmazať – vymaže prezeranú správu z pamäti
telefónu
Zmazať všetko – zmaže všetky správy zo zložky
Vlastnosti– zobrazí vlastnosti správy
Použiť číslo - ak text správy obsahuje telefónne
čísla, telefón ich automaticky rozpozná a pomocou
tejto voľby zobrazíte ich zoznam. Ako jedno z čísel je
vždy zobrazené číslo odosielateľa správy. Po
stlačení tlačidla Voľby je možné vybrané číslo zo
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zobrazeného zoznamu vytočiť, uložiť do kontaktov
alebo naň odoslať správu..

Zložky správ MMS
Správy MMS sú v telefóne rozčlenené podľa druhu do
niekoľkých zložiek. Okrem Doručených správ MMS
telefón obsahuje ešte zložky:
Odoslané – tu sú uložené Vami vytvorené odoslané
správy, popr. správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.
Zvoľte: Správy->MMS->Odoslané
Koncepty – tu sú zatiaľ neodoslané správy uložené
na neskoršie použitie.
Zvoľte: Správy->MMS-> Koncepty
Šablóny – tu sú uložené šablóny textov, ktoré často
používate (napr. „Meškám“). Nemusíte tak text zakaždým
zadávať znova.
Zvoľte: Správy->MMS-> Šablóny

Nastavenie MMS správ
Pre správnu funkciu MMS správ je potrebné mať telefón
správne nastavený.
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Uistite sa, že Váš GSM operátor podporuje službu MMS
správ, že je tato služba aktivovaná pre Vaše telefónne
číslo a že máte správne nastavený profil pre odosielanie a
príjem hlasových správ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zvoľte v menu:
Správy->MMS->Nastavenie ->Upraviť profil
Zvoľte, ktorú zo SIM kariet chcete konfigurovať.
Otvorí sa zoznam profilov.
Tu je možné zo zoznamu vybrať správny profil pre
odosielanie hlasových správ.
Vyberte pomocou smerových šípok požadovaný
profil a stlačte tlačidlo OK.
Zvoľte „Aktivovať profil“ kvôli výberu profilu
Zvoľte „Upraviť profil“, ak chcete upraviť nastavenie
profilu na základe informácií poskytnutých od Vášho
GSM operátora.

Telefón je dodávaný s prednastavenými profilmi pre GSM
operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej
republike. Je teda iba nutné vybrať si zo zoznamu správny
profil s názvom Vášho GSM operátora, popr. správny
dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie nastavenie týchto
profilov.
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Konfiguračná SMS od Vášho GSM
operátora
Ak máte problémy s výberom správneho profilu, je možné
obdržať nastavenie automaticky pomocou tzv.
konfiguračnej SMS správy, ktorú Vám na vyžiadanie zašle
Váš operátor.
V takom prípade postupujte podľa pokynov operátora, kde
a ako si zaslanie takej správy objednať
Po prijatí konfigurační SMS správy sa na obrazovke
objaví:
„New SIM1(2)? settings“
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Stlačte tlačidlo OK
Vložte PIN, ak budete k jeho zadaniu vyzvaný. PIN
Vám oznámi Váš operátor. Často býva nastavený
ako „12345“.
Objaví sa nápis „Settings for *Data account,
*Browser, *MMS“
Stlačte tlačidlo OK
Objaví sa nápis: „Profile 1/1, Názov účtu…..“
Stlačte opäť tlačidlo OK
Potom pomocou navigačných tlačidiel hore/dole
zvoľte jednu z 10 pozícií pre dátové účty, do ktorej
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8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

chcete prijaté nastavenie uložiť a stlačte tlačidlo
„OK“,
Objaví sa nápis Profile 2/2 ….“
Stlačte opäť tlačidlo OK
Potom pomocou navigačných tlačidiel hore/dole opäť
zvoľte jednu z 10 pozícií pre dátové účty, do ktoré
chcete prijaté nastavení uložiť a stlačte tlačidlo „OK“,
Objaví sa nápis „Browser….“
Stlačte opäť tlačidlo OK
Objaví sa nápis „MMS….“
Stlačte opäť tlačidlo OK
Objaví sa súhrnná správa.
Dokončite stlačením tlačidla „OK“
Telefón je teraz pripravený k odosielaniu a prijímaniu
hlasových správ, popr. tiež k používaniu služby WAP

Výpis volania
Váš telefón uchováva v pamäti výpisy 20 posledných
odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov, pre
každú zo SIM kariet v telefóne.

Rýchly výpis posledných hovorov
1.

V pohotovostnom režime stlačte jedno z dvoch
tlačidiel na volanie SIM1 alebo SIM2.
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2.

Zobrazí sa zoznam posledných 20 hovorov pre
vybranú SIM kartu.

3.

Pomocou šípok doľava/doprava môžete jednoducho
prepínať zobrazenia hovorov: všetky / volané /
zmeškané / prijaté.
V zozname môžete listovať pomocou smerových
šípok, a pokiaľ chcete na niektoré číslo zavolať, stačí
opäť stlačiť niektoré z tlačidiel na volanie podľa toho,
z ktorej SIM karty chcete telefonovať (zelené tlačidlo
pre SIM1 alebo pre SIM2).

4.

Detailné výpisy hovorov
Detailný výpis hovorov môžete získať pomocou menu
telefónu.
Zvoľte v hlavnom menu:
Výpis hovorov->Výpis hovorov-> SIM1(2)
Zobrazí sa ponuka funkcií výpisov hovorov pre zvolenú
SIM kartu:
1.
2.

Zoznam volania – zoznam volaní pre vybranú SIM
Zmazať zoznam– umožňuje vymazať zoznamy
hovorov
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3.
4.
5.
6.

Dĺžka volania – počítadlo doby hovorov
Cena hovorov – umožňuje sledovať cenu za hovory
Počítadlo SMS – zobrazí počítadlo SMS správ
GPRS dáta – zobrazí počítadlo dát odoslaných cez
GPRS spojenie

Nastavenie prístroja
Nastavenie SIM kariet
Môžete zapínať a vypínať jednotlivé SIM karty podľa
vlastnej potreby a uváženia. Tiež je možné obe SIM karty
vypnúť – také nastavenie je vhodné napr. v lietadle alebo
v miestach, kde je zakázané používať mobilné telefóny.
Vysielacia časť telefónu je pri vypnutí oboch SIM kariet
neaktívna, ale všetky ostatné funkcie telefónu je možné
naďalej používať (hry, hudobný prehrávač, fotoaparát,
rádio apod.).
Zvoľte v menu:
Nastavenie->Režim SIM
Môžete si vybrať jednu z možností:
1.
2.

Dual SIM – obe karty zapnuté
Iba karta SIM1 – zapnutá len karta SIM1
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3.
4.

Iba karta SIM2 – zapnutá len karta SIM2
Režim lietadlo– obe karty vypnuté

Nastavenie telefónu
Môžete vykonávať celý rad nastavení parametrov
telefónu, ako je dátum, čas a mnoho ďalších parametrov.
Zvoľte v hlavnom menu:
Nastavenie->Nastavenie telefónu
Potom si môžete si vybrať niektorý z parametrov, ktoré
chcete nastaviť:
1.
2.

3.
4.

5.

Čas a dátum – nastavenie dáta a času
Nastaviť zap./vyp.– umožňuje naplánovať, kedy sa
telefón sám automaticky zapne či vypne v závislosti
na čase
Jazyk – nastavenie jazyka menu
Zadávanie textu – umožňuje nastaviť, ktorý
zo spôsobov vkladania textu bude nastavený ako
východiskový, napr. pri písaní správ, či zadávaní
mena v zozname…
Vklad. textu – výber možností – umožňuje nastaviť,
ktoré metódy vkladania textu budú k dispozícii pri
používaní telefónu.
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6.

7.
8.
9.

Zobrazenie – umožňuje nastaviť obsah a spôsob
zobrazenia na obrazovke (napr. tapetu, šetrič
displeja, zobrazenie času, atď.)
Pozdrav – nastavenie uvítacej správy po zapnutí
telefónu
Kláv.skratky – umožňuje priradiť obľúbené funkcie
na jedno stlačenie niektorej zo štyroch šípok
Autom. aktualizácia dátumu a času – umožňuje
zapnúť automatickú aktualizáciu dátumu a času zo
siete operátora

Výber siete
Môžete si pre každú zo SIM kariet zvoliť spôsob výberu
siete, popr. ručne sieť vyhľadať alebo definovať zoznam
preferovaných sietí.
Zvoľte v hlavnom menu:
Nastavenie->Sieť-> SIM1(2)

Bezpečnostné nastavenie
Prístroj umožňuje nastavenie celého radu
bezpečnostných prvkov a zámkov, ako pre vlastný telefón,
tak aj pre SIM karty.
Zvoľte v hlavnom menu:
Nastavenie->Zabezpečenie
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Potom si môžete si vybrať niektorú z funkcií, ktoré chcete
nastaviť:
1.

2.

3.
4.
5.

SIM1(2)– umožňuje nastaviť ochranu SIM karty
pomocou PIN kódu (Ochrana PIN) a tiež PIN kód
zmeniť(Zmeniť heslo). Je možné nastaviť tiež
zoznam fixných povolených či blokovaných čísel.
Uzamknutie telefónu – umožňuje uzamknúť telefón
tak, že pred jeho použitím je potrebné vždy zadať
heslo. Štandardné heslo nastavené z výroby je
„1234“.
Jazyk – nastavenie jazyka menu
Autom. uzamknutie klávesnice – umožňuje zapnúť
a nastaviť automatický zámok klávesnice.
Zmeniť heslo– umožňuje zmeniť heslo kvôli
uzamknutiu telefónu. Pre tuto zmenu je vždy najskôr
potrené poznať a zadať pôvodné heslo.

Obnovenie pôvodného nastavenia
Táto funkcia umožňuje uviesť telefón do pôvodného
stavu. Všetky nastavenia sú obnovené a užívateľské dáta
v telefóne sú vymazané.
Zvoľte v hlavnom menu:
Nastavenie->Pôvodné nastavenie
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Potom budete vyzvaný k vloženiu hesla. Heslo je „1234“.

Nastavenie možností hovorov
Telefón umožňuje urobiť množstvo nastavení hovorov,
ako je presmerovanie, blokovanie, automatické vytáčanie
a ďalšie. Mnoho týchto nastavení je závislých na podpore
GSM siete, pre viac informácii preto kontaktuje vášho
GSM operátora. Do nastavení sa púšťajte, len ak presne
viete, čo chcete urobiť. Nesprávne nastavenie môže viesť
k tomu, že z Vášho prístroja nebude možné viesť hovory
alebo ich prijímať. Môže tiež viesť k značnému navýšeniu
nákladov (napr. u presmerovaní).
Zvoľte v hlavnom menu:
Výpis hovorov->Nastavenie hovorov->SIM1(2)
nastavenie hovorov
Potom si môžete si vybrať niektorú z funkcií, ktoré chcete
nastaviť:
1.
2.

Identifikácia volajúceho – umožňuje zapnúť či
vypnúť identifikáciu volajúceho,
Čakajúci hovor – umožňuje aktivovať či deaktivovať
funkciu čakajúceho hovoru
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3.
4.

5.
6.

Presmerovanie hovorov – nastavenie podmienok
presmerovania hovorov
Blokovanie hovorov- umožňuje nastaviť podmienky
blokovania prichádzajúcich a odchádzajúcich
hovorov
Prepínanie liniek – pokiaľ to SIM karta a operátor
podporuje, umožňuje prepnúť linku 1 a 2
Uzavretá skupina – umožňuje urobiť nastavenia pre
uzavretú skupinu volajúcich (je nutná operátora)

Multimédiá
Fotoaparát
Fotoaparát môžete aktivovať buď v menu:
Multimédiá->Fotoaparát
Alebo stlačte tlačidlo multimédií a zvoľte symbol
fotoaparátu z ponuky.
Snímky je možné urobiť tlačidlom OK. Po odfotení môžete
snímok stlačením tlačidla OK odoslať pomocou MMS či
Bluetooth, alebo ho zmazať. Ak chcete pokračovať vo
fotografovaní, stlačte pravé tlačidlo.
Šípkami doľava/doprava zobrazíte/skryjete ikony
s nastavením fotoaparátu.
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Nastavenie parametrov fotoaparátu
Môžete nastaviť množstvo parametrov fotoaparátu, medzi
najdôležitejšie patrí nastavenie veľkosti snímaného
obrázku:
1.
2.
3.

Aktivujte fotoaparát a stlačte ľavé tlačidlo
Vyberte položku Nastavenie obrázku
Zmeňte veľkosť a kvalitu obrázku.

Pomocou tlačidla Voľby môžete nastaviť i ostatné
parametre fotoaparátu.

Úložisko obrázkov z fotoaparátu
Váš telefón je vybavený pozíciou pre MicroSD (Trans
Flash) pamäťovú kartu.
Preto je dôležité zvoliť , či sa urobené snímky budú
ukladať do pamäte fotoaparátu alebo na pamäťovú kartu:
1.
2.
3.

Aktivujte fotoaparát a stlačte ľavé tlačidlo
Vyberte položku Úložisko
Vyberte, kam sa budú snímky ukladať.
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Prehliadač obrázkov
Tu môžete prezerať obrázky urobené fotoaparátom.
Zvoľte v menu:
Multimédiá->Obrázky
Po výbere obrázku, ktorý chcete prezrieť, môžete použiť
nasledujúce tlačidlá:





tlačidlo 1 – zväčšiť obrázok
tlačidlo 2 – zmenšiť obrázok
tlačidlo 3 – otočiť obrázok
smerové šípky – posun výrezu

Videorekordér
Umožňuje robiť videozáznamy pomocou vstavanej
kamery.
Zvoľte v menu:
Multimédiá->Videorekordér
Záznam spustíte a ukončíte tlačidlom OK.
Podobne ako u fotoaparátu je možné pomocou ľavého
tlačidla nastaviť parametre a Úložisko.
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Videoprehrávač
Umožňuje prehrávať urobené videozáznamy.
Zvoľte v menu:
Multimédiá->Videoprehrávač

Prehrávač hudby
Umožňuje prehrávať hudobné súbory.
Zvoľte v menu:
Multimédiá->Prehrávač hudby
alebo stlačte a pridržte multimediálne tlačidlo Prehrať.
Pre úspešné nastavenie audio prehrávača postupujte
nasledovne:
1.

2.
3.



Umiestnite hudobné súbory do zložky My Music na
pamäťovú kartu. Možno ju na pamäťovej karte
budete musieť vytvoriť.
Zapnite audio prehrávač Multimédiá->Prehrávač
hudby.
Prebehne aktualizácia multimédií a zobrazí sa
základná ponuka prehrávača:
Prehrávač – zobrazí obrazovku ovládania
prehrávača
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Skladby – zoznam všetkých uložených skladieb
Playlisty – zoznam uložených playlistov
Umelci – zoznam všetkých umelcov
Albumy – zoznam všetkých albumov
Žánre – zoznam skladieb podľa žánrov
Top 25 – 25 najčastejšie prehrávaných skladieb
Náhodné – náhodné prehrávanie
Nastavenie – nastavenie prehrávača

Výber skladby na prehrávanie
Pomocou niektorých z volieb Skladby, Playlisty, Umelci,
Albumy, atd. zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrávať.
Prehrávanie spustíte tlačidlom OK. Po spustení
prehrávania sa zobrazí obrazovka ovládania prehrávača.
Pozor! Triedenie skladieb do jednotlivých kategórii
podľa umelcov, albumov, atd. je závislé na
informáciách získaných s tzv. tagov, čo sú informácie
uložené vo vnútri hudobných súborov. Tieto
informácie však často nemusia byť správne.
V prípade nesprávnych alebo chýbajúcich informácií
nemusí prehrávač korektne fungovať alebo nemusia
byť dostupné niektoré funkcie.

Obrazovka ovládania prehrávača
Tu je možné obsluhovať základné ovládanie prehrávača.
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K dispozícii je päť pohľadov. Medzi jednotlivými pohľadmi
sa prepína pomocou tlačidiel doľava/doprava.
Základný pohľad
Zobrazí sa obrázok disku CD a ovládanie prehrávania.
K dispozícii sú nasledujúce funkcie:

Zastaviť / spustiť prehrávanie – tlačidlo OK alebo
multimediálne tlačidlo Prehrať

Ďalšia skladba – tlačidlo 8

Predchádzajúca skladba – tlačidlo 2

Ďalší album – tlačidlo 6 alebo multimediálne tlačidlo
Ďalší

Predchádzajúci album – tlačidlo 4 alebo
multimediálne tlačidlo Predchádzajúci
Pohľad zoznamu skladieb
Zobrazí sa aktuálny zoznam prehrávaných skladieb.
Pomocou tlačidiel hore/dole vyberte skladbu, ktorú
chcete prehrať a potvrďte tlačidlom OK.
Pohľad textu
Zobrazí text prehrávanej skladby, pokiaľ je k dispozícií.
Pohľad vizualizácie
Zobrazí niektorú z vybraných vizualizácií
Pohľad detailu skladby
Zobrazí detailné informácie o skladbe.
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Prehrávanie na pozadí
Ak chcete počúvať hudbu a pritom telefón normálne
používať, spusťte prehrávanie už popísaným spôsobom a
potom stlačte červené tlačidlo. Zobrazí sa základná
obrazovka telefónu, ale prehrávanie pokračuje ďalej a
telefón môžete normálne používať.
Pomocou multimediálnych tlačidiel môžete prehrávač
ovládať aj zo základnej obrazovky:




Multimediálne tlačidlo Prehrať – zastaví/spustí
prehrávanie,
Multimediálne tlačidlo Predchádzajúci –
predchádzajúca skladba zo zoznamu,
Multimediálne tlačidlo Ďalší – ďalšia skladba zo
zoznamu.
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Záznamník
Umožňuje použiť Váš telefón ako jednoduchý diktafón.
Zvoľte v menu:
Multimédiá->Záznam zvuku

FM rádio
Váš telefón je vybavený jednoduchým FM
rádioprijímačom. Pre správnou funkciu je však potrebné
pripojiť slúchadlá, ktoré zároveň fungujú ako prijímacia
anténa. Ak nie sú slúchadlá pripojené, príjem sa nespustí
a telefón Vás vyzve k ich pripojeniu.
Zvoľte v menu:
Multimédiá->FM rádio
V nastavení rádia si môžete definovať vlastní zoznamy
predvolieb hudobných staníc, ručne zadať frekvenciu
alebo vyhľadávať stanice automaticky.



Ak chcete ladiť stanice, stačte tlačidla
Doľava/Doprava.
Pomocou tlačidla Hore môžete prepínať medzi
automatickým a ručným ladením (rozsvieti sa
symbol lupy).
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Tlačidlom OK si môžete vysielanie stanice
nahrať.
Pomocou multimediálneho tlačidla Prehrať
môžete zapnúť/vypnúť posluch rádia.

Zloženie melódie
Pomocou jednoduchej aplikácie si môžete zložiť vlastnú
melódiu a použiť ju napr. miesto vyzváňania.
Zvoľte v menu:
Multimédia->Zloženie melódie

Galéria – správa súborov
V telefóne je vstavaný jednoduchý súborový manažér,
ktorý Vám umožní prezrieť obsah pamäťovej karty a
pamäti telefónu. Jednotlivé súbory si potom môžete
priamo nechať zobraziť či prehrať.
Zvoľte v menu: Galéria
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Zábava
Hry
Na skrátenie chvíle nájdete v telefóne jednoduchú hru.
Zvoľte v menu:
Zábava ->Hry

Profily – prispôsobenie
telefónu
Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy vyzváňania
vrátane vibračného, rôzne melódie, zvuky a tiež hlasitosť
týchto zvukov. To všetko je možné v rámci tzv.
užívateľských profilov.
Profily prinášajú veľmi užitočnú možnosť rýchlej zmeny
nastavenia telefónu pre rôzne situácie. Napríklad pri
rokovaní či v čakárni u lekára nechceme, aby prítomných
rušilo prípadné hlasné zvonenie telefónu. Stačí vtedy
telefón prepnúť do príslušného profilu a automaticky sa
zmenia všetky potrebné nastavenia, ako je napríklad
hlasitosť vyzváňania a hovoru, spôsob prijatia hovoru,
funkcia vibračného vyzváňania, vyzváňacia melódia, zvuk
klávesnice a ďalšie nastavenie.
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Telefón ponúka päť možných užívateľských profilov, ktoré
sú pomenované takto:








Štandardné – základní profil pre bežné použitie
Jednanie – profil, v ktorom sú všetky zvuky stíšené
Vonku – zvuky sú nastavené na vyššiu hlasitosť
Vnútorné – zvuky sú nastavené na nižšiu hlasitosť
Slúchadlá – profil, ktorý sa aktivuje po pripojení
slúchadiel
Bluetooth – profil, ktorý sa aktivuje pri pripojení
Bluetooth zariadenia
Úspora energie – profil zameraný na predĺženie
výdrže batérie

Všetky profily si môžete prispôsobiť a urobiť v nich vlastné
nastavenie. Ak nepotrebujete často meniť nastavenia,
vystačíte si pravdepodobne iba s profilom Štandardné.
Ak chcete telefón rýchlo stíšiť, môžete použiť profil
Jednanie, ktorý má už z výroby nastavený vypnuté všetky
zvuky a aktiváciu vibračného vyzváňania. Profil Slúchadlá
sa aktivuje automaticky vždy, keď pripojíte slúchadlá
k telefónu. Profil Bluetooth sa aktivuje automaticky vždy,
keď pripojíte k telefónu bluetooth audio zariadenie.
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Výber profilu
Ako už bolo povedané, zmenou aktívneho profilu
uskutočníte rýchlu zmenu nastavenia telefónu.
Ak chcete zmeniť aktuálny profil:
1.
2.
3.

prejdite do menu Profily a vyberte profil, ktorý
chcete zvoliť
stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Voľby
vyberte Aktivovať a stlačte tlačidlo OK

Vyzváňanie, zvuky a ďalšie
prispôsobenie
Kvôli jednoduchosti budeme všetky nastavenia
demonštrovať na profile Všeobecné. Pre ostatné profily
prebiehajú všetky nastavenia rovnako.

Zvuky a upozornenia
Umožňuje nastaviť zvukovú signalizáciu pre jednotlivé
prípady:
1.
2.
3.
4.

SIM1(2) prichádzajúci hovor
Zapnutie
Vypnutie
SIM1(2) SMS
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5.

Zvuk kláves

Zvoľte v menu:
Profily-> Štandardné ->Prispôsobiť->Melódie
1.
2.

3.

Vyberte si zvuk, ktorý chcete nastaviť a stlačte
tlačidlo OK
Zobrazí sa zoznam možných zvukov, a keď chvíľku
počkáte, vybraný zvuk sa začne automaticky
prehrávať.
Potvrďte vybraný zvuk tlačidlom OK

Hlasitosť
Umožňuje nastaviť hlasitosť pre jednotlivé funkcie:
1.
2.

Vyzváňací tón – hlasitosť vyzváňania
Tón tlačidiel - úroveň hlasitosti zvukovej signalizácie
pri stlačení tlačidla klávesnice

Zvoľte v menu:
Profily-> Štandardné ->Prispôsobiť->Hlasitosť
Vyberte si zvuk, ktorého hlasitosť chcete nastaviť a urobte
požadované zmeny.
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Vibrácie a zvonenie
Umožňuje nastaviť vibračné vyzváňanie a celkový
spôsob, akým bude telefón vyzváňať:





Vyzváňanie
Iba vibrácie
Vibrácie a tón
Vibrácie, potom zvonenie

Zvoľte v menu:
Profily-> Štandardné ->Prispôsobiť ->Typ upozornenia
Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte
tlačidlom „OK“

Typ zvonenia
Umožňuje nastaviť, akým spôsobom telefón pri vyzváňaní
prehráva nastavený zvuk alebo melódiu:




Jednoduché – zvuk sa prehrá len raz
Opakované – zvuk sa opakovane prehráva až do
prijatia či odmietnutia hovoru
Rastúci – zvuk sa opakovane prehráva so
vzrastajúcou hlasitosťou
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Zvoľte v menu:
Profily-> Všeobecné ->Prispôsobiť->Typ zvonenia
Vyberte si jednu z uvedených možností a potvrďte
zeleným tlačidlom „OK“

Ďalšie tóny a zvuky
Umožňuje nastaviť, pri akých príležitostiach či
oznámeniach telefón vydá varovné pípnutie:





Varovanie
Chyba
Čas vyčkávania
Spojenie

Zvoľte v menu:
Profily-> Štandardné ->Prispôsobiť->Extra tón
Jednotlivé možnosti je možné označiť a zapnúť/vypnúť
pomocou tlačidla Zap / Vyp alebo tlačidla OK. Kvôli
ukončeniu stlačte tlačidlo Hotovo. Ak ste zmenili niektorú
z volieb, bude Vám položená otázka, či sa zmeny majú
uložiť.
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Režim odpovede
Môžete si vybrať, akým spôsobom chcete prijímať hovory.
Štandardne hovor prijmete stlačením tlačidla hovorov
jednej zo SIM kariet.
Váš telefón je však možné nastaviť tiež tak, že hovor
môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla. V takom
prípade je potrebné aktivovať režim odpovede všetkými
klávesmi:
Zvoľte v menu:
Profily-> Všeobecné -> Prispôsobiť ->Režim odpovede
Kvôli zmene nastavenia stlačte zelené tlačidlo Zap / Vyp
alebo tlačidlo OK
Voľbu ukončíte stlačením tlačidla Hotovo. Ak ste zmenili
nastavenie, bude Vám položená otázka, či sa zmeny majú
uložiť.

Podsvietenie obrazovky
V rámci šetrenia spotreby energie je možno nastavovať
správanie sa podsvietenia displeja a klávesnice telefónu.
Je možné nastaviť jas podsvietenia alebo čas, počas
ktorého zostáva obrazovka osvetlená od posledného
stlačenia klávesy, zapnúť či vypnúť osvetlenie klávesnice
popr. ho podmieniť časovým intervalom. Zvoľte v menu:
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Profily-> Všeobecné ->Prispôsobiť->Podsvietenie LCD

Organizér
Telefón ponúka cely rad užitočných organizačných funkcií.

Kalendár
Umožňuje zobraziť prehliadač kalendár po mesiacoch a
zároveň si ku každému dňu poznamenať termín
s možnosťou pripomenutia.
Zvoľte v menu:
Organizér->Kalendár
Pomocou šípok si vyberte deň. Potom si môžete zobraziť
úlohy priradené k danému dňu, pridať novu úlohu a
nastaviť pripomenutie alebo preskočiť na zadaný dátum.

Úlohy
Umožňuje pridávať poznámky a úlohy a nastaviť si u nich
pripomenutie.
Zvoľte v menu:
Organizér->Úlohy
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Budík (alarm)
Klasický budík. Je možné nastaviť až 5 rôznych budíkov
s možnosťou jednorazového či opakovaného zvonenia.
Tiež môžete vybrať dni, kedy má budík zvoniť.
Zvoľte v menu:
Organizér->Alarm

Svetový čas
Telefón umožňuje zobraziť svetový čas podľa výberu
pozície na mape.
Zvoľte v menu:
Organizér-> Svetový čas

MSN, Facebook
Umožňuje rýchle pripojenie k sociálnym sieťam. Je však
nutné mať správne nastavený WAP prehliadač v telefóne.
Zvoľte v menu:
Organizér-> MSN
nebo
Organizér-> Facebook
143

VIP sekcia
Špeciálna sekcia prístupná len po zadaní hesla telefónu.
Je v nej možné vytvoriť si tajný zoznam špeciálnych čísel,
zoznam SMS a výpis hovorov, ktorý bude zobrazený len
v tejto sekcii a až po zadaní hesla.
Zvoľte v menu:
Organizér-> VIP

Extra – ďalšie funkcie
Kalkulačka
Telefón je vybavený jednoduchou kalkulačkou.
Zvoľte v menu:
Extra->Kalkulačka

Prevodník mien a jednotiek
Najmä pri cestách do zahraničia využijete jednoduchý
prevodník mien a jednotiek.
Zvoľte v menu:
Extra-> Prevod mien
nebo
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Extra-> Prevod jednotiek

Bluetooth
Bluetooth je moderná bezdátová technológia umožňujúca
prepájať medzi sebou rôzne druhy zariadení. V mobilnej
telefónii sa najviac uplatňujú tzv. bluetooth handsfree,
teda zariadenia handsfree (slúchadlo, či inštalačný set),
ktoré je k telefónu bezdrôtovo pripojené pomocou
Bluetooth štandardu.
Bluetooth však môžete použiť tiež pre odosielanie
súborov medzi Vaším telefónom a iným zariadením (napr.
počítač či iný telefón).
Zvoľte v menu:
Extra-> Bluetooth
Potom zvoľte jednu z funkcií k nastaveniu:
1.
2.
3.
4.

Bluetooth – Zapne či vypne Bluetooth prijímač
v telefóne
Viditeľnosť – zapne či vypne viditeľnosť Bluetooth
zariadenia
Vyhľadať audiozariadenie – vyhľadá handsfree a
ďalšie Bluetooth zariadenie v okolí telefónu
Známe zariadenie – zobrazí zoznam tzv.
„spárovaných zariadení“ (v priebehu párovania je
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5.
6.

väčšinou potrebné na oboch zariadeniach zadať kód,
ktorý je rovnaký pre obe spárované zariadenia)
Meno zariadenia – nastavenie mena, pod ktorým
telefón budú detekovať ostatné zariadenia Bluetooth.
Pokročilé nastavenie – zobrazí rôzne nastavenia

Stopky
Na voľný čas sa vždy môžu hodiť užitočné multifunkčné
stopky.
Zvoľte v menu:
Extra-> Stopky

Čítačka E-book
V telefóne je zabudovaný jednoduchý prehliadač kníh –
textov. Prehliadať možno napríklad súbory vo formáte
TXT a ďalších. Súbory je potrebné umiestniť do zložky Ebook v pamäťovej karte alebo v pamäti telefónu.
Zvoľte v menu:
Extra-> Čítačka E-book
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Služby
Služby SIM toolkit
Tieto služby sú závislé na možnostiach SIM karty a na
Vašom operátorovi. Ponuky SIM toolkitov pre obe SIM
karty sa zobrazia ako prvé dve položky podmenu Služby.

WAP – Internetový prehliadač
Telefón je vybavený jednoduchým internetovým
prehliadačom pre standard WAP. WAP služby sú
väčšinou poskytované Vaším operátorom, ale i inými
poskytovateľmi na internete. Kontaktujte Vášho operátora
pre viac informácií o ponúkaných službách.
Zvoľte v menu:
Služby-> WAP
Potom zvoľte jednu z funkcií prehliadača:
1.
2.
3.

Domovská stránka – prejde na domovskou stránku
(je súčasťou nastavenia profilu pripojenia na internet)
Záložky – zoznam obľúbených stránok, zoznam si
môžete vytvárať sami
História stránok – zobrazí históriu prezeraných
stránok
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4.
5.
6.
7.

Offline stránky – zobrazí stránky uložené k offline
prehliadaní
Vložiť adresu – umožňuje zadať adresu stránky,
ktorú chcete zobraziť
Doručené servisné – zobrazí správy PUSH
Nastavenie– zobrazí rôzne nastavenia WAP
prehliadača.

Nastavenie profilu pripojenia
K správnej funkcií prehliadača je potrebné mať správne
nastavený profil pripojenia.
Uistite sa, že Váš GSM operátor podporuje službu WAP,
že je táto služba aktivovaná pre Vaše telefónne číslo a že
máte správne nastavený profil pripojenia pre WAP. Profily
sa definujú zvlášť pre každú SIM kartu a vždy je nutné
pomocou voľby Služby-> WAP->Nastavenie->Výber SIM
zvoliť, ktorá SIM karta sa bude používať kvôli pripojeniu
na internet a službe WAP.
1.
2.
3.
4.

Zvoľte v menu:
Služby-> WAP->Nastavenie->Upraviť účty>SIM1(2)
Zvoľte, ktorú zo SIM kariet chcete konfigurovať.
Otvorí sa zoznam profilov.
Tu môžete zo zoznamu vybrať správny profil na
odosielanie hlasových správ.
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5.
6.
7.

Vyberte pomocou smerových šípok požadovaný
profil a stlačte tlačidlo OK.
Zvoľte „Aktivovať profil“ na výber profilu
Zvoľte „Upraviť profil“, ak chcete upraviť nastavenie
profilu na základe informácií poskytnutých od Vášho
GSM operátora.

Telefón je dodávaný s prednastavenými profilmi pre GSM
operátorov bežne dostupných v Českej a Slovenskej
republike. Je teda iba nutné si vybrať zo zoznamu správny
profil s názvom Vášho GSM operátora, alebo správny
dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie nastavenia týchto
profilov.

Konfiguračná SMS od Vášho GSM operátora
Ak máte problémy s výberom správneho profilu, je možné
obdržať nastavenie automaticky pomocou tzv.
konfiguračnej SMS správy, ktorú Vám na vyžiadanie zašle
Váš operátor. V takom prípade postupujte podľa pokynov
operátora, kde a ako si zaslanie takej správy objednať.
Ďalšie informácie nájdete v kapitole Nastavenie MMS
správ.

Dátový účet
Súčasťou nastavenia profilov pre WAP je i výber dátového
účtu – teda spôsobu pripojenia na internet. Dátové účty je
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možné konfigurovať zvlášť. Telefón je dodávaný
s prednastavenými profilmi pre GSM operátorov bežne
dostupných v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba
nutné si vybrať zo zoznamu správny dátový účet
s názvom Vášho GSM operátora a nie je nutné robiť
ďalšie nastavenia týchto dátových účtov.
Ak ale chcete, môžete na základe údajov Vášho operátora
nastavenie dátových účtov zmeniť:
1.
2.
3.
4.

Zvoľte v menu Služby-> Dátový účet
Zvoľte GPRS
Vyberte požadovaný účet a stlačte tlačidlo Upraviť
Vyplňte požadované údaje nastavenia

Java aplikácie
Telefón podporuje jednoduché Java aplikácie.
Existuje mnoho rôznych hardwarových platforiem a verzií
Java aplikácií, preto nie všetky aplikácie pracujú korektne
na všetkých telefónoch.
Vždy sa preto uistite, že aplikácia je na Vašom telefóne
spustiteľná a pobeží korektne.
Pre správny beh Java aplikácii je spravidla nutné do
telefónu vložiť pamäťovú kartu, úložisko v telefóne
spravidla pre Java aplikácie nepostačí.
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Nastavenie Java
Pre správny beh Java aplikácii je potrebné, aby bol Java
interpret v telefóne korektne nastavený. Dôležité je najmä
nastavenie siete.
Zvoľte v menu Zábava, potom máte k dispozícií:






Nastavenie Java – obecné nastavenia zvukov,
podsvietenia a vibrácie, odporúčame ponechať
pôvodné nastavenie
Zabezpečenie Java – nastavenie zabezpečení, iba
pre expertov, dôrazne odporúčame ponechať
pôvodné nastavenie. Nesprávne nastavenie môže
mať za následok nefunkčnosť niektorých aplikácií
Java nastavenie siete – tu je nutné vybrať, cez
ktorú SIM kartu sa telefón bude pripojovať k internetu
a vybrať správny profil dátového účtu. (viac
informácií viď predchádzajúca kapitola)

Inštalácia Java aplikácií
1.
2.
3.

Uložte aplikáciu vo forme súboru s príponou .jar na
pamäťovú kartu.
Zvoľte v menu Galéria a pomocou prieskumníka
súborov zobrazte zložku, kam ste súbor uložili.
Označte súbor aplikácie, stlačte tlačidlo OK a zvoľte
Inštalovať.
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4.
5.
6.

Telefón sa opýta, či naozaj chcete aplikáciu
inštalovať, potvrďte tlačidlom OK.
Potom zvoľte miesto inštalácie.
Nakoniec sa Vás telefón opýta, či chcete aplikáciu
priamo spustiť.

Spustenie Java Aplikácií
Zvoľte v menu:
Zábava->Java
Zobrazí sa zoznam inštalovaných aplikácií.
Pre spustenie vybranej aplikácie stlačte tlačidlo OK a
zvoľte Spustiť.

Pripojenie k počítaču
Telefón je vybavený konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu,
ale aj k pripojeniu k osobnému počítaču.
POZOR!
Vyžaduje použitie operačného systému Windows
2000, XP, Vista a vyšší!
V prípade použitia iných operačných systémov môže
byť nutné použiť špeciálne ovládače.
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Prenos súborov medzi telefónom a
počítačom
Pokiaľ chcete nahrávať súbory na vloženú pamäťovú
kartu:
1. pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom.
2. Na obrazovke sa objaví ponuka.
3. Zvoľte Veľkokapacitné pamäťové zariadenie.
4. Potom sa v počítači objavia dve nové diskové
jednotky, jedna odpovedá pamäťovej karte, druhá
odpovedá pamäti v telefóne.

Ďalšie režimy pripojenia
Pre tieto režimy je potrebné mat nainštalované správne
ovládače.

Webová kamera
1.
4.
2.

pripojte telefón k počítači priloženým USB káblom.
Na obrazovke sa objaví ponuka.
Zvoľte Webcam

Sériový port / modem
1.
2.

pripojte telefón k počítaču priloženým USB káblom.
Na obrazovke sa objaví ponuka.
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3.

Zvoľte COM port

TIP! Ak chcete, aby sa telefón po pripojení k počítači iba
nabíjal, stlačte po pripojení kábla a zobrazení ponuky
pripojenia tlačidlo „Späť“

Kvôli ďalším informáciám, stiahnutiu ovládačov a
technickej podpore, navštívte prosím stránky podpory
Aligator D900:
http://www.aligator.cz/podpora
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Špecifikácia
Parameter

Popis

Pásmo

GSM 900/1800 MHz

Rozmery

112 X 47 X 9,6 mm

LCD

TFT farebný grafický displej,
QVGA 240x320, uhlopriečka 2,2“

Výdrž v
pohotovostnom
režime

až 100 hodín

Výdrž – hovor

až 210 minút

Režim
prevádzky

Dual SIM – Dual Stand by

Externá pamäť

Pamäťová karta typu microSD,
microSD HC, T-Flash. Podpora
kariet s kapacitou až do 16GB.

Fotoaparát

Max. rozlíšenie: 1,3MPix s
interpoláciou, snímač VGA 640x480

Batéria

Li-Ion, 750 mAh

Mobilný telefón ALIGATOR D900 je určený na používanie
v krajinách EU.
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Bezpečnosť a ekológia
Bezpečnostné pokyny












Zaobchádzajte s telefónom a príslušenstvom
opatrne, chráňte ich pred mechanickým poškodením
a nečistotami.
Telefón a príslušenstvo nie sú vodotesné, chráňte
ich pred vlhkom a vodou.
Chráňte telefón a príslušenstvo pred extrémnymi
teplotami.
Batériu nehádžte do ohňa ani ju nevystavujte
teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom na zem.
Nikdy telefón ani príslušenstvo nerozoberajte.
Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo
lekárskych či zdravotníckych zariadení, hoci budete
mat potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu
neovplyvňuje ich činnosť.
Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu
kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov.
Pri telefonovaní prikladajte telefón na opačnú stranu
tela ako je implantovaný kardiostimulátor alebo iný
prístroj. Poraďte sa so svojim lekárom o prípadných
rizikách rušenia. V prípade podozrenia z rušenia,
telefón ihneď vypnite.
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V lietadle telefón vždy vypnite.
Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušnín.
Nedávajte alebo neinštalujte telefón popr. jeho držiak
ani príslušenstvo do priestoru nad airbagom
v automobile.
Uchovajte mimo dosah deti a nedovoľte im, aby sa
s ním hrali. Telefón obsahuje malé súčasti, ktorými
by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným
spôsobom.
Nikdy nepoužívajte telefón, keď šoférujete vozidlo.

Použité
elektrozariadenie
Telefón je elektrospotrebič. To
znamená, že s ním nemožno
zaobchádzať ako s bežným
domovým odpadom.
Telefón, ktorý Vám doslúžil,
nikdy nevyhadzujte do
bežného komunálneho
odpadu!!!
Po ukončení používania musí
byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí
jeho recyklácia či ekologická likvidácia.
Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.
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Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre
životné prostredie - správne používanie je dôležité pre
jeho ochranu.
K získaniu podrobnejších informácii ako zaobchádzať
s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo
obecný úrad.

Likvidácia batérie
Batérie a akumulátory, ktoré
Vám doslúžili, nepatria do
bežného komunálneho
odpadu!!!
Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu.
Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa
zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho
predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto
nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo
predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART
COMPUTERS s.r.o..
Narábanie s použitými batériami v rozpore
s uvedenými pokynmi je nezákonné!
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Vyhlásenie o zhode
č. 29/06/2011
Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC
Výrobok:
Obchodné označenie:
Dovozca:

Mobilný telefón pre sieť GSM
ALIGATOR D900
ADART COMPUTERS s.r.o., Sokolovská 161,
180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre
použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie.
Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho
výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so
základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité
nasledujúce harmonizované normy:
EN 60950-1:2006+A11:2009, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-17 V2.1.1:(2009-5), EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 50360:2001,

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:
Bay Area Compliance Laboratories Corp.,
1274 Anvilwood Ave, Sunnyvale,
CA 94089 USA
Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 1313 v súlade
s predpismi Európskej únie.
Posledné dvojčíslie roku kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 11
Vystavené v Prahe, dňa 29.6.2011:
……………………………………….
ADART COMPUTERS s.r.o.
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Záručný list – ALIGATOR D900
IMEI: ……………...……………………………………………
Dátum predaja: ...…………………………………………….

Pečiatka a podpis
predajcu:………………………………………………...........
Záznamy o záručných opravách:
1.oprava:

2.oprava:

3.oprava:
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Záručné podmienky
1.

Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom
prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s
akumulátorom, vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že
obvyklá životnosť akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné
znižovanie kapacity alebo strata funkčnosti akumulátora po
uplynutí tejto doby je posudzovaná ako prirodzený dôsledok
obvyklého opotrebovania. Poskytnutím záruky nie sú obmedzené
práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe produktu viažu podľa
zvláštnych právnych predpisov.

2.

Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné uplatniť pokiaľ:

a)

výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v
užívateľskej príručke,
výrobok bol chybne uvedený do prevádzky či nesprávne
inštalovaný,
došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je
považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou,
do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda),
výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný
zásah),
užívateľ výrobok chybne skladoval, t.j. na nevhodnom mieste,
najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo
rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v
užívateľskej príručke stanovené inak)
výrobok je mechanicky poškodený,
závada vznikla bežným opotrebovaním,
výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou,
bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné
typy batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod.,
s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom
schválené príslušenstvo.

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
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3.

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava
z kúpnej ceny.

4.

Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského
nastavenia nie je krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani
predajcu. Pre účely opravy sa má za to, že výrobok je v stave, v
ktorom bol kupujúcemu pôvodne odovzdaný. S uloženými dátami
a záznamami osobného charakteru bude nakladané podľa
príslušných právnych predpisov na ich ochranu.

5.

Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a
podpis oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby
záruční list obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na
pečiatke): meno a priezvisko, názov alebo obchodná firma
predávajúceho, jeho identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú
osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv
zo záruky je potrebné uviesť dôvoď reklamácie, najmä čo
najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.

Dovozca:
www.aligator.cz

Copyright © 2011 ADART COMPUTERS s.r.o.
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