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✁

Rychlé seznámení

Na tìchto stránkách jsou uvedeny základní rady pro pou¾ívání telefonu Nokia 6250. 
informace naleznete dále v této u¾ivatelské pøíruèce.

� První volání
Pøed svým prvním voláním si nejprve prostudujte kapitolu Zaèínáme na stranì 27, kd

• vlo¾it SIM kartu, 

• nainstalovat a nabít baterii, 

• zapnout telefon.

1. Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a poté stisknìte .

2. Stisknutím  ukonèíte hovor. 

� Funkce volání
Pøijmutí hovoru

• Stisknìte .

• Chcete-li pøed pøijmutím hovoru zti¹it vyzvánìní, stisknìte Volby. Poté pro pøijm
vyberte ze seznamu polo¾ek Pøijmout nebo stisknìte .

Ukonèení / odmítnutí hovoru
Stisknìte  nebo stisknìte Nevzít.
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✁
Nastavení hlasitosti sluchátka

• Stisknìte klávesy pro ovládání hlasitosti na levém boku telefonu.

• Funkci automatické regulace hlasitosti (ARH) mù¾ete zapnout v Menu 4-1-1. V

Opakované volání posledního volaného èísla
Stisknutím  v pohotovostním re¾imu otevøete seznam posledních volaných è

 a  vyhledejte po¾adované èíslo a stisknìte .

Volání Va¹í hlasové schránky
Podr¾te stisknuté tlaèítko . Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky
stisknìte OK.

Volání s pomocí hlasového záznamu
Nejprve musíte ke jménu pøidat hlasový záznam, viz Volání pomocí hlasového záz
50. Aby do¹lo k vytoèení èísla, podr¾te stisknuté tlaèítko Jména a vyslovte odpoví

� Funkce telefonního seznamu
Rychlé ulo¾ení

Zadejte tel. èíslo, stisknìte Volby a poté ze seznamu vyberte polo¾ku Ulo¾it. Zade
jméno a stisknìte OK.

Rychlé vyhledání
V pohotovostním re¾imu stisknìte , zadejte první písmeno jména a poté tlaè
vyhledejte po¾adované jméno.
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✁
� Základní funkce menu
Otevøení menu

Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovanou funkci menu a st

Ukonèení menu
Stisknutím  ukonèíte funkci menu bez provedení zmìn v nastavení menu. Te
zpìt do pohotovostního re¾imu.

� Funkce zamknutí klávesnice
Zamknutí klávesnice

 Stisknìte Menu a poté do dvou vteøin .

Uvolnìní klávesnice
 Stisknìte Uvolnit a poté rychle .

Automatický zámek klávesnice a kód zámku
Nastavením èasové prodlevy je mo¾né zámek klávesnice aktivovat automaticky a
odemknout klávesnici pomocí kódu. Podrobnosti naleznete na stranì 82.
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Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom ne
protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
S pøístrojem dr¾eným v ruce netelefonujte za jízdy; v¾dy nejprve zaparkujte vozidlo.

INTERFERENCE
Pøi provozu mobilního telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovliv

BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE
Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízen
vypnìte.

V LETADLE TELEFON V®DY VYPNÌTE
Pøi provozu mobilního telefonu mù¾e docházet k interferencím. Pou¾ívání mobilního 
je nezákonné.

PØI DOPLÒOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNÌTE
Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot

V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE
Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pra

TELEFON POU®ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN
Telefon pou¾ívejte v normální poloze (u ucha). Zbyteènì se nedotýkejte prostoru anté

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalaci nebo opravu telefonu smí provádìt pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
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Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní

PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u
tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. Nezapomeòte zálohovat

VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami s
èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte tlaèítko . Hovor ukonèíte stis
Pro pøíjem hovoru stisknìte tlaèítko .

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami s
potøebným poètem stisknutí tlaèítka  (napøíklad pro ukonèení hovoru, uko
apod.). Zadejte èíslo tísòového volání a stisknìte tlaèítko . Udejte svou po
neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

UPOZORNÌNÍ NA INFRAÈERVENÉ ZÁØENÍ
Nemiøte infraèerveným paprskem do oèí a dbejte, aby se infrazáøièe vzájemnì n
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V následující kapitole jsou uvedeny nìkteré obecné informace o Va¹em novém telefonu
u¾ivatelské pøíruèce.

� ©títky v prodejním balení
©títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou zákazní

©títek  s textem "ITEM" a "IMEI" pøilepte na stranu 2 této pøíruèky.

©títek  nalepte do Uvítací karty Klubu Nokia, dodané v prodejním balení.

� Bezpeènostní kód
Bezpeènostní kód je z výroby nastaven na 12345. Abyste pøede¹li neoprávnìnému pou¾
telefonu, zmìòte kód v menu Nastavení / Nastavení zabezpeèení / Úroveò zabezpeèen
a Zmìna pøístupových kódù (Menu 4-5-6). Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej o
telefonu.

� Sí»ové slu¾by
Mobilní telefon popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ívání v sítích EGSM900
dvoupásmových sítích GSM900/1800. 

Uvìdomte si, ¾e pou¾ívání telefonu ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na 
se u Va¹eho poskytovatele slu¾eb na mo¾nost objednání této slu¾by a na pou¾ívání tele
frekvenèních pásmech.
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e Souhrn slu¾eb, popisovaných v této pøíruèce, se nazývá sí»ové slu¾by (Network Ser
slu¾by nabízené provozovateli lokálních sítí. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb s
je pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb.

� Pøíslu¹enství
Li-Ion baterie BLL-2, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet, je výrobcem schválená p
telefonem.

Tento pøístroj smí být pøi pou¾íván napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8 a LCH
zpùsobí zru¹ení osvìdèení, vztahujících se na tento pøístroj a mù¾e být i nebezpeèn

Výstraha! Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené
Pou¾ívání jiných typù zpùsobí zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahující
mù¾e být i nebezpeèné.

Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodej

Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uc
za konektor, ne za kabel.

Uvìdomte si, ¾e pøíslu¹enství, které budete pou¾ívat s telefonem N
nesplòuje stejná kritéria pro nárazuvzdornost, vodìodolnost a odol
jako samotný telefon. Napøíklad nabíjeèky je mo¾né pou¾ívat pouze
mokru nebo vlhku.



19ed. 

O
be

cn
é 

in
fo

rm
ac

eMONTÁ® NÁSTÌNNÉHO/STOLNÍHO STOJANU NA STÌNU 

nost 
 ACP-7. Postup 

jte se proto u 

:.

 pøíruèce jsou 

apøíklad  
©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserv

Nástìnný/stolní stojan DCV-6 je zvlá¹tní pøíslu¹enství pro telefon Nokia 6250. Má mo¾
namontování na stìnu pro dobíjení telefonu Nokia 6250 nabíjeèkami Nokia ACP-8 nebo
montá¾e stojanu na stìnu je vyobrazen na následující sérii obrázkù. 

Poznámka: Dostupnost konkrétních výrobkù se mù¾e v rùzných oblastech li¹it. Informu
nejbli¾¹ího prodejce Nokia.

� Styly textu pou¾ité v této pøíruèce
Texty, které se zobrazují na displeji telefonu, jsou vyti¹tìny kurzívou, napøíklad Vytáèím

Texty, které se vztahují k výbìrovým tlaèítkùm, jsou vyti¹tìny tuènì, napøíklad Menu. V
uvádìny pouze tyto texty, bez zobrazení symbolù výbìrových tlaèítek.

V této u¾ivatelské pøíruèce jsou v¹echna stisknutí tlaèítek znázoròována ikonami, jako n
a .
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Telefon Nokia 6250 je velmi odolný a kvalitní telefon.

Jeho vylep¹ené technické øe¹ení zaji¹»uje odolnost proti prachu a vodì. Je mo¾né j
ponoøit do vody, ani¾ by do¹lo k ne¾ádoucímu po¹kození.

Rovnì¾ je schopen vydr¾et i znaèný pád na tvrdou podlo¾ku. Pøesto¾e je telefon zk
splnil Va¹e nároèné po¾adavky, není urèen k vìdomému nièení. Jedná se o zaøízení
technického zpracování a musí s ním být tak nakládáno. Opakovanými nárazy mù¾
zhor¹ení výkonu telefonu.

Utìsnìný reproduktor, bzuèák a mikrofon zaji¹»ují odolnost proti prachu a vodì. Pr
nepou¾ívejte ostré nástroje, kterými byste mohli po¹kodit jejich povrch.

Pøesto¾e je konektor pro pøipojení autoantény odolný a vodotìsný, ponechte na nì
(dodanou s telefonem) v dobì, kdy aktivní sadu do auta nepou¾íváte. Minimalizuje
vniknutí malých èástic nebo vody do konektoru a mo¾nost zhor¹ení výkonu nebo v
telefonu.

� Pou¾ívání telefonu v mokru a vlhku
• Nikdy se nepokou¹ejte pou¾ívat telefon pod vodou.

• Tento telefon mù¾ete pou¾ívat v de¹ti, ale neberte ho s sebou napøíklad pøi plav

• Pokud telefon, zejména systémový konektor, vystavíte pùsobení slané vody, dop
okam¾itì jej opláchnout èistou vodou, aby nedo¹lo ke korozi. Po opláchnutí mu
vysu¹en.
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telefonu. SIM karta a baterie nejsou vodìodolné.

• V¾dy si uvìdomte, ¾e pøíslu¹enství nesplòuje stejná kritéria pro odolnost nebo vodìo
samotný telefon. 

• Nikdy nenabíjejte telefon, pokud je spodní konektor vlhký nebo mokrý.

• Nikdy nepou¾ívejte vlhký telefon s pøíslu¹enstvím, které má elektrické funkce (
Nástìnný/stolní stojan, Vylep¹ená sada do auta HF, atd.).

� Speciální funkce 
Vá¹ telefon má mnoho nových funkcí, aby splòoval Va¹e potøeby i v nároèných prostøed

• Ve funkci Úkolový deník (Menu 9) mù¾ete napøíklad udr¾ovat záznamy o pracovních
nákladech.

• Stopky (Menu 10-1) umo¾òují i mìøení mezièasù a èasù jednotlivých kol.

• Hlukomìr (Menu 11) mìøí pøibli¾nou hodnotu hluku ve Va¹em okolí.

• Funkci Automatické regulace hlasitosti (ARH) mù¾ete zapnout a vypnout v menu 4-

• Klávesnici je mo¾né zamknout automaticky a ochránit pomocí kódu, viz strana 82.

• Kontrast displeje (Menu 4-2-5) nabízí výbìr z deseti úrovní kontrastu displeje.

• Je-li ve funkci Kalkulaèka (Menu 7) nastaven smìnný kurs, mù¾ete v pohotovostním
konvertovat penì¾ní mìnu.

• Profily s èasovým omezením umo¾òují zapnout profil na urèitou dobu, viz strana 75

• Funkce rychlého zti¹ení okam¾itì zti¹í vyzvánìní pøi pøíchozím hovoru. Hovor se zti¹
vyzvánìním je mo¾né pøijmout normálním zpùsobem, viz strana 36.
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Výbìrové klávesy
Tyto klávesy provádìjí funkce indikované te
zen nad nimi, napø. Volba nebo OK.

Tlaèítka pro procházení Tato tlaèítka pou¾
seznamy jmen, tel. èísel, menu a volbami na
rychlé otevøení telefonního seznamu.

Vytáèí èíslo a pøijímá hovor. Pokud je stiskn
pøidr¾í provádìný hovor. V pohotovostním r
seznam posledních volaných èísel. 

Ukonèí nebo odmítne hovor. Rovnì¾ kdykol
funkci. 

Pro zadávání èísel a znakù. 

Podr¾ení stisknutého tlaèítka  volá Va
schránku.

Pro pou¾ití k rùzným úèelùm v rùzných fun
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Výbìrové klávesy
Pod displejem jsou umístìny dvì výbìrové klávesy:

Vypínací tlaèítko (1) 
Stisknutí vypínacího tlaèítka zapíná nebo vypíná
Krátké stisknutí tohoto tlaèítka v pohotovostním
v prùbìhu hovoru: otevøe seznam profilù. 
Krátké stisknutí v telefonním seznamu nebo ve f
rozsvítí osvìtlení displeje na 15 sekund.

Klávesy ovládání hlasitosti (2) 
Horní klávesa zvy¹uje a dolní klávesa sni¾uje hla
sluchátka.
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zobrazí-li se text Menu nad tlaèítkem , otevøe se po stisknutí tohoto tlaèítka
menu. 

Podobnì stisknutí tlaèítka  pod textem Jména umo¾ní pøístup k funkcím tele
Podr¾ení stisknutého tlaèítka Jména aktivuje volání s pomocí hlasového záznamu

V této u¾ivatelské pøíruèce jsou výbìrové klávesy pøedstavovány odpovídajícím dop
vyti¹tìným tuènì.

�  Indikátory na displeji
Indikátory a ikony na displeji Vás informují o provozu telefonu.

Pohotovostní re¾im
Ní¾e uvedené indikátory jsou zobrazeny v pøípadì, ¾e je telefon pøipraven k pou¾ív
nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky. Tento stav se nazývá pohotovostní re¾im. 

Telefon Nokia 6250 má indikátory stavu nabití baterie a stavu signálu se sedmi seg
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Indikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá.

Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. Èím je sig
je sloupec vy¹¹í. 

Indikuje úroveò nabití baterie. Èím je baterie více nabitá, tím je sloupec vy¹¹í. 

Seznam základních indikátorù zobrazených v pohotovostním re¾imu
V pohotovostním re¾imu se na displeji mohou zobrazit i následující ikony:

Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových nebo obrazových zpráv. Viz Zp
na stranì 60.

Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika hlasových zpráv. 

Indikuje, ¾e telefon nebude pøi pøíchozím hovoru vyzvánìt. Viz Nastavení, která
pøizpùsobit na stranì 76.

Indikuje uzamknutí klávesnice telefonu. Viz Nastavení zámku kláves (Menu 4-3

Indikuje, ¾e je nastaven budík. Viz Budík (Menu 10-2) na stranì 107.

Indikuje, ¾e je aktivováno pøesmìrování hovorù. Viz Pøesmìrování (Menu 5) na 

Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny (sí»ová slu¾ba). 
skupina (Menu 4-5-4) na stranì 87.

Indikuje, ¾e je úkol ve funkci Úkolový deník stále aktivní. Viz Úkolový deník (Me
96.



anì 104.
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Oznamuje, ¾e profil je èasovì omezen, viz Profily (Menu 3) na stranì 75.
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�  Instalace SIM karty a baterie
• Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí.

• SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pø
vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì.

• Pøed instalováním SIM karty v¾dy zkontrolujte, zda je telefon suchý a vypnutý, a pot
pouze zadní kryt.

1. Otoète telefon zadní stranou k sobì a poté stisknutím a otoèením o 
90 stupòù doleva povolte ¹roub.
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e 2. Zdvihnìte vodìodolný zadní kryt.

3. Je-li nainstalována baterie BLL-2, vyjmìte ji.

Poznámka: Pøi demontování zadního krytu a baterie se nepokou¹ejte 
manipulovat s jinými ¹rouby nebo tìsnícími kryty. Budete-li, mù¾ete 
si zpùsobit zru¹ení záruky. 

4. Støední dráty jemnì stisknìte ze stran a uvolnìte dr¾ák SIM karty z 
místa.

5. Vlo¾te SIM kartu tak, aby byl zkosený roh vpravo dole a pozlacené 
kontakty na kartì smìøovaly k telefonu.
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jemnì stisknìte støední dráty ze stran a zajistìte dr¾ák SIM 
karty na místo.

7. Vlo¾te baterii. 

Poznámka: Zajistìte, aby elektrické kontakty baterie dosedly na 
konektory telefonu.

Zkontrolujte, zda jsou telefon a tìsnìní zadního krytu suché a 
èisté a odstraòte ve¹keré ne¾ádoucí objekty. Ne¾ádoucí objekty 
mohou po¹kodit tìsnìní proti vodì.

Tìsnìní nikdy neuvolòujte.
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e 8. Pøipevnìte zadní kryt a pevnì ho zajistìte otoèením ¹roubu o 90 
stupòù doprava.

� Nabíjení baterie
Poznámka: Nikdy nenabíjejte telefon, pokud je spodní konektor nebo 
telefon mokrý nebo vlhký! Nabíjeèka musí být v¾dy suchá.

1. Konektor nabíjeèky pøipojte do zásuvky (A) ve spodní èásti 
telefonu.

2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky elektrického napìtí nebo pou¾ijte 
kompatibilní pøíslu¹enství do vozidla od spoleènosti Nokia. 
Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se zaène pohybovat. 

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text Nabíjení baterie. Telefon
baterie mo¾né pou¾ívat.

Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí in
baterie nebo ne¾ bude mo¾né provádìt volání.

Doba nabíjení závisí na typu pou¾ívané nabíjeèky a na pou¾ívané baterii. Napøí
BLL-2 nabíjeèkou ACP-8 trvá 2 hodiny a 45 minut.
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displeji krátce text Baterie je nabitá.

Je-li na displeji zobrazen text Nenabíjím, bylo nabíjení zastaveno. Chvíli vyèkejte, odpo
poté ji opìt pøipojte a zkuste nabíjet znovu. Dochází-li opakovanì k selhání nabíjení, ko
prodejce.

� Zapnutí a vypnutí telefonu
Podr¾te stisknuté vypínací tlaèítko.

Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu:
PIN kód je obyèejnì dodáván se SIM kartou.

• Zadejte PIN kód (zobrazí se v podobì hvìzdièek ****) a 
stisknìte OK.

Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 123.

Vyzve-li telefon k zadání bezpeènostního kódu:
• Zadejte pìtimístný bezpeènostní kód (zobrazí se v podobì hvìzdièek *****) a stisknìt

Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 123.

Výstraha! Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání mobilních telefonù zak
tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.
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e Poznámka: Telefon má vestavìnou anténu. Stejnì jako u jiných 
pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se 
prostoru antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou mù¾e 
ovlivnit kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz 
potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi 
hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon 
antény a doba provozu Va¹eho telefonu. 
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� Volání
1. Zadejte telefonní èíslo, vèetnì pøedèíslí.

Pro úpravu èísla na displeji pohybujte kurzorem stisknutím  nebo . Znak n
kurzoru vyma¾ete stisknutím tlaèítka Smazat.

2. Pro vytoèení èísla stisknìte  nebo stisknìte Volby a poté zvolte Volat.

3. Stisknutím  ukonèíte hovor (nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru).

Normální poloha: Telefon dr¾te stejným zpùsobem, jakým se dr¾í jiné telefony.

Mezinárodní hovory
1. Dvojím stisknutím tlaèítka  vlo¾íte znak mezinárodního pøedèíslí (znak + nahr

mezinárodní pøístupový kód).

2. Zadejte kód zemì, pøedèíslí a tel. èíslo.

3. Pro vytoèení èísla stisknìte .

Volání s pomocí telefonního seznamu
1. Stisknìte Jména.

2. Vyhledejte polo¾ku Hledat a stisknìte Volba.

3. Zadejte první písmeno jména a stisknìte Najít.



tisknutím tlaèítka 

kou¹eli volat. Pro 

ledních volaných 

 a poté stisknìte 

lasový záznam. Viz 

), mù¾ete toto èíslo 
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í Chcete-li, mù¾ete tento krok vynechat.

4. Pro vyhledání po¾adovaného jména pou¾ijte tlaèítka  a .

5. Stisknutím  telefonní èíslo vytoèíte.

Tip: Telefonní seznam mù¾ete v pohotovostním re¾imu rychle otevøít s
 a .

Opakované volání posledního volaného èísla
V pamìti telefonu je ulo¾eno posledních deset tel. èísel, která jste volali nebo se po
opakované vytoèení jednoho z tìchto posledních volaných èísel:

1. V pohotovostním re¾imu otevøete jedním stisknutím tlaèítka  seznam pos
èísel.

2. Pro vyhledání po¾adovaného tel. èísla nebo jména pou¾ijte tlaèítka  a 
.

Volání vyslovením hlasového záznamu
Pøed uskuteènìním volání s pomocí hlasového záznamu musíte ke jménu pøiøadit h
Volání pomocí hlasového záznamu na stranì 50.

Zrychlená volba telefonního èísla
Je-li telefonní èíslo pøiøazeno nìkterému tlaèítku zrychlené volby (  a¾ 
vytoèit nìkterým z následujících zpùsobù: 

• Stisknìte odpovídající tlaèítko zrychlené volby a poté stisknìte .
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zrychlené volby (  a¾ ), dokud se nezahájí vytáèení.

Viz Pøiøazení tel. èísla tlaèítkùm zrychlené volby na stranì 44 a Zrychlená volba telef
stranì 34.

Poznámka: Podr¾ení stisknutého tlaèítka  volá Va¹i hlasovou schránku.

Volání Va¹í hlasové schránky
1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko .

2. Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte OK. Toto èíslo
Va¹eho poskytovatele slu¾eb. Chcete-li pozdìji toto èíslo zmìnit, viz Èíslo hlasové sc
(Menu 4-4-3) na stranì 85.

Nastavení hlasitosti sluchátka
V prùbìhu hovoru mù¾ete nastavit hlasitost sluchátka. Stisknutím  zvy¹ujete a stisk
sni¾ujete hlasitost. Viz rovnì¾ Autom. regulace hlasitosti (Menu 4-1-1) na stranì 78.

� Pøijmutí hovoru
1. Pro pøíjem hovoru stisknìte .

2. Stisknutím  ukonèíte hovor.



out zvolením 

nìte  nebo 
) na stranì 89, bude 
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Vyzvánìní mù¾ete zti¹it stisknutím Volby. Nyní tento pøíchozí hovor mù¾ete pøijm
Pøijmout ze seznamu funkcí nebo stisknutím .

Odmítnutí hovoru
Pro odmítnutí pøíchozího hovoru a odeslání tónu "linka obsazena" volajícímu stisk
Nevzít. Je-li aktivní funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno, viz Pøesmìrování (Menu 5
hovor pøesmìrován, napøíklad do Va¹í hlasové schránky.

� Volby pøi hovoru
Telefon umo¾òuje v prùbìhu hovoru pou¾ívat mnoho funkcí. Mnoho voleb pøi hovo
síti.

Pøi stisknutí tlaèítka Volby v prùbìhu hovoru mohou být dostupné nìkteré nebo v¹
volby:

• Aut. hlasit. zap. nebo Aut. hlasit. vyp. (zapnutí nebo vypnutí automatické regu

• Pøidr¾et nebo Pøijmout (pøidr¾ení hovoru nebo jeho opìtovné aktivování)

• Nový hovor (volání nového hovoru v prùbìhu aktivního hovoru)

• Kmitoè. tóny (odeslání kmitoètových tónù DTMF ulo¾ených v telefonním sezna
ruènì, napøíklad hesel nebo èísel bankovních kont)

• Ukonèit v¹e (pro ukonèení v¹ech hovorù)

• Jména (otevøení telefonního seznamu)

• Menu (otevøení funkcí Menu)
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• Pøesunout (pøepnutí mezi aktivním a dr¾eným hovorem)

• Pøepojit (propojení dr¾eného a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorù)

Volby Konference, Soukromí a Konec hovoru jsou dostupné pøi soubì¾ném provádìní d
hovorù. V prùbìhu hovoru mù¾ete uskuteènit nový hovor zvolením polo¾ky Nový hovor
hovoru jsou rovnì¾ závislé na síti.

Hovor na lince
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøijmout pøíchozí hovor i v pøípadì, ¾e je ji¾ jeden hovor ak
proto být aktivována funkce menu Slu¾ba hovorù na lince (Menu 4-1-5).

1. Stisknìte Pøíjem nebo . První hovor je dr¾en.

2. Pro pøepínání mezi dvìma hovory stisknìte Pøesuò nebo .

3. Pro ukonèení aktivního hovoru stisknìte  (nebo pro ukonèení obou hovorù naje
Volby, vyhledejte Ukonèit v¹e a stisknìte OK).

Tip: Nechcete-li hovor pøijmout, mù¾ete jej ignorovat nebo odmítnout. Pro 
hovoru stisknìte Volby, poté vyhledejte Odmítnout a stisknìte OK. Jestli¾e 
pøesmìrování hovorù Pøesmìrovat, je-li obsazeno (Menu 5-2), bude odmít
rovnì¾ pøesmìrován.

Pøidr¾ení hovoru
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje volat i v pøípadì, ¾e je ji¾ jeden hovor aktivní.

1. Stisknìte Dr¾et nebo stisknìte . První hovor je dr¾en.



 vyhledejte Ticho. 

o hovoru.

uhému úèastníkovi. 

e Konference a 

dejte po¾adovaného 
konferenèního 

konèit v¹e.
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í 2. Zahajte druhý hovor.

3. Pro pøepínání mezi dvìma hovory stisknìte Pøesuò nebo .

Pro ukonèení aktivního hovoru stisknìte .

Tip: Hovor mù¾ete na chvíli zti¹it. Stisknìte Volby, tlaèítky  a 
Pro pokraèování ve zti¹eném hovoru stisknìte Nahlas.

Konferenèní hovor
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje vstoupit a¾ ¹esti osobám do spoleèného konferenèníh

1. Zavolejte prvnímu úèastníkovi. 

2. Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Nový hovor a stisknìte Volba. Zavolejte dr
První hovor je dr¾en.

3. Pro pøipojení prvního úèastníka do konferenèního hovoru stisknìte Volby, zvolt
stisknìte Volba.

4. Pro pøidání dal¹ího úèastníka opakujte kroky 2 a 3.

5. Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì:

• Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Soukromí a stisknìte Volba. Poté vyhle
úèastníka a stisknìte OK. Po ukonèení soukromého rozhovoru se vrátíte do 
hovoru podle postupu uvedeného v kroku 3.

6. Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte  nebo zvolte Volby a poté U
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� Základní informace o telefonním seznamu
Jména a tel. èísla mù¾ete ukládat do dvou samostatných pamìtí:

• vnitøní telefonní seznam v telefonu

Do vnitøního telefonního seznamu v telefonu je mo¾né ulo¾it a¾ 255 jmen (ka¾dé mù
a¾ 50 znakù) a tel. èísel. S ka¾dým jménem mù¾ete ulo¾it 3 tel. èísla a jednu textovo

Je-li ve vnitøním telefonním seznamu telefonu ulo¾eno ménì ne¾ 255 jmen, mù¾ete
jménu ulo¾it a¾ 5 tel. èísel a dvì textové poznámky.

• pamì» SIM karty

Telefon podporuje SIM karty, do kterých je mo¾né ulo¾it a¾ 250 jmen a tel. èísel.

V¾dy mù¾ete pou¾ívat pouze jednu pamì». 

Poznámka: Nìkteré funkce, jako napøíklad ukládání více tel. èísel a textových poznáme
jménem nebo pøipojení hlasových záznamù k tel. èíslu, jsou dostupné pouze pøi pou¾ívá
pamìti telefonu. Jsou-li tel. èísla ulo¾ena v pamìti SIM karty, pøekopírujte je nejprve do
telefonu.

Volba telefonního seznamu
Telefon je mo¾né nastavit tak, aby pro ukládání jmen a tel. èísel pou¾íval vnitøní telefon
pamì» SIM karty. 

1. V pohotovostním re¾imu telefonu stisknìte Jména.



amu) nebo SIM 
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m 2. Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Volby a stisknìte Volba.

3. Vyberte polo¾ku Volba pamìti a stisknìte Volba.

4. Vyhledejte polo¾ku Telefon (pro nastavení pou¾ívání vnitøního telefonního sezn
karta (pro nastavení pou¾ívání pamìti SIM karty) a stisknìte Volba.

Poznámka: Po výmìnì SIM karty je automaticky zvolena volba SIM karta.

Kopírování telefonních seznamù
Jména a tel. èísla je mo¾né kopírovat z pamìti telefonu do pamìti SIM karty a obrá

1. V pohotovostním re¾imu telefonu stisknìte Jména.

2. Vyhledejte polo¾ku Kopírovat a stisknìte Volba.

3. Tlaèítky  a  vyberte po¾adovaný smìr kopírování (Z telefonu na SIM k
karty na telefon) a stisknìte Volba.

4. Vyberte polo¾ku Postupnì, Kopírovat v¹e nebo Standardní èísla a stisknìte Vo

Zvolíte-li Postupnì, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stisknìte Kopi

Uvìdomte si, ¾e pøi kopírování Ze SIM karty na telefon text Standardní èísla n

5. Zvolte, zda chcete nebo nechcete zachovat originální jména a tel. èísla.

6. Zvolíte-li Kopírovat v¹e nebo Standardní èísla, stisknìte po zobrazení textu Za
tlaèítko OK.

Uvìdomte si, ¾e po stisknutí Kopie nebo zvolení Kopírovat v¹e èi Standardní èí
Ulo¾it pùvodní a Vymazat pùvod..
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• Stisknìte Jména, tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknìte 

• Pro rychlé otevøení telefonního seznamu v pohotovostním re¾imu stisknìte  ne

• V prùbìhu hovoru: Je-li zobrazeno Hledat, stisknìte Volby, tlaèítky  a  vy
polo¾ku Jména a stisknìte Volba.

Ukládání jmen a tel. èísel
1. Stisknìte Jména, vyhledejte polo¾ku Pøidat jméno a stisknìte Volba.

2. Zadejte jméno; opakovanì tisknìte odpovídající tlaèítko (  a¾ ), dokud se
po¾adovaný znak nebo èíslo. Nejbì¾nìj¹í interpunkèní znaménka a speciální znaky j
po stisknutí tlaèítka . Pro vlo¾ení mezery stisknìte .

Poznámka: Na tlaèítku nejsou vyznaèeny v¹echny znaky, které jsou po jeho stisknut
Dostupné znaky jsou závislé na jazyku zvoleném v menu 4-2-1.

3. Stisknìte OK.

4. Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a poté stisknìte OK. Chcete-li pøidat hlasový zázn
hlasového záznamu k tel. èíslu na stranì 51.

Psaní textu:
• Je-li následující znak dostupný na stejném tlaèítku jako znak pøedchozí, stisknìte 

(nebo vyèkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí) a zadejte dal¹í znak.

• Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých písmen stisknìte rychle tlaèítko .
nebo abc, který je zobrazen v horní èásti displeje, indikuje zvolený re¾im.
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pøepínání mezi re¾imy psaní èíslic a písmen podr¾te stisknuté tlaèítko . Re
indikován symbolem 123, zobrazeným v horní èásti displeje.

• Stisknutí  otevøe seznam speciálních znakù. K po¾adovanému znaku proc
pomocí tlaèítek  nebo  a stisknutím Pou¾ít jej vlo¾te do jména. 

• Chcete-li se opravit, mù¾ete znaky nalevo od kurzoru mazat tisknutím tlaèítka 
stisknutého tlaèítka Smazat vyma¾e celý displej.

• Tlaèítky  a  pohybujete kurzorem doprava nebo doleva.

Tip:

Rychlé ulo¾ení: 
V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo, stisknìte Volby a zvolte Ulo
jméno a stisknìte OK.

Nebo chcete-li ulo¾it pouze èíslo: zadejte tel. èíslo a podr¾te stisknuté

Vyvolání jména a tel. èísla
1. V pohotovostním re¾imu telefonu stisknìte Jména.

2. Vyhledejte polo¾ku Hledat a stisknìte Volba.

3. Zadejte první písmeno jména (nebo stisknìte Seznam pro otevøení seznamu jm
stisknìte Najít.

4. Tisknìte  nebo  dokud se nezobrazí po¾adované jméno.

5. Pro vytoèení tel. èísla odpovídajícího zvýraznìnému jménu stisknìte .
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jmen a tel. èísel tlaèítko  nebo .

Uspoøádání telefonního seznamu

Úprava jména a tel. èísla
1. Vyvolejte jméno nebo tel. èíslo, které chcete upravit, a stisknìte Detaily. Poté stiskn

2. Vyhledejte polo¾ku Upravit jméno nebo Upravit èíslo a stisknìte Volba.

3. Upravte jméno nebo tel. èíslo a stisknìte OK.

Vymazání jména a tel. èísla
Jména a tel. èísla je mo¾né vymazat ze zvoleného telefonního seznamu buï postupnì, n

Pro vymazání jména a tel. èísla
1. Vyvolejte jméno nebo tel. èíslo, které chcete upravit, a stisknìte Detaily. Poté stiskn

2. Vyhledejte polo¾ku Vymazat a stisknìte Volba.

Poznámka: Je-li se jménem ulo¾eno více tel. èísel, vyma¾e se volbou Vymazat jméno sp
nìmu pøidanými tel. èísly a textovými poznámkami.

Pro vymazání v¹ech jmen a tel. èísel
1. Stisknìte Jména, vyhledejte polo¾ku Vymazat a stisknìte Volba.

2. Vyhledejte polo¾ku Vymazat v¹e a stisknìte Volba.

3. Vyberte telefonní seznam, který chcete vymazat (SIM karta nebo Telefon), a stisknì

4. Po zobrazení textu Opravdu? stisknìte OK, zadejte bezpeènostní kód a stisknìte OK
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Pøiøazení tel. èísla tlaèítkùm zrychlené volby
Tlaèítka  a¾  mù¾ete nastavit jako tlaèítka zrychlené volby. Nejprve mu
tel. èíslo.

1. Stisknìte Jména, vyhledejte polo¾ku Zrychlená volba a stisknìte Volba.

2. Vyberte po¾adované tlaèítko (2 a¾ 9) a stisknìte Pøiøadit.

3. Stisknìte Najít, vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Volba.

4. Stisknutím Volba pøiøadíte zobrazené tel. èíslo.

Po pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby mù¾ete toto tel. èíslo volat, zobrazit
funkci zrychlené volby mù¾ete vypnout. Viz Zrychlená volba telefonního èísla na s

Skup. volajících
Telefon je mo¾né nastavit tak, aby pøi pøíchozím hovoru z konkrétního tel. èísla neb
urèitým vyzvánìcím tónem a na displeji zobrazoval zvolený symbol. Z tohoto dùvo
jméno a tel. èíslo do skupiny volajících. Poté pro tuto skupinu nadefinujte vyzvánì

Poznámka: Telefon mù¾ete nastavit tak, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozích hovore
nebo tel. èíslo volajícího patøí do urèité skupiny volajících. Pou¾ijte nastavení Upo
Profily, viz kapitola Pøizpùsobení profilù na stranì 76.



45ed. 

Te
le

fo
nn

í s
ez

na
mPøidání jména a tel. èísla do skupiny volajících

te Volba.

no a stisknìte 

piny volajících, 

lefonního 
 poté Volby. 

nou skupinu 

ání skupiny 

te OK.

o¾adovaný tón 

yhledejte 
©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserv

1. Stisknìte Jména, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Skup. volajících a stisknì

2. Vyhledejte po¾adovanou skupinu volajících a stisknìte Volba.

3. Vyhledejte polo¾ku Èlenové a stisknìte Volba.

4. Pøi zvýraznìné polo¾ce Pøidat jméno stisknìte OK. Poté vyhledejte po¾adované jmé
Pøidat.

5. Je-li se jménem ulo¾eno více tel. èísel, vyhledejte tel. èíslo, které chcete pøidat do sku
a poté stisknìte OK.

Tip: Do skupiny volajících mù¾ete pøidat nové jméno tak, ¾e jej vyvoláte z te
seznamu. Pøi zobrazeném po¾adovaném tel. èísle nejprve stisknìte Detaily a
Vyhledejte polo¾ku Skup. volajících a stisknìte Volba. Vyhledejte po¾adova
volajících a stisknìte Volba.

Nastavení vyzvánìcího tónu a symbolu pro skupinu volajících a pøejmenov
volajících
1. Stisknìte Jména, vyhledejte polo¾ku Skup. volajících a stisknìte Volba.

2. Vyberte jednu ze skupin volajících a stisknìte Volba.

3. Vyberte jedno z následujících nastavení a stisknìte Volba.

• Název skupiny. Pro pøejmenování skupiny volajících zadejte nový název a stisknì

• Vyzvánìcí tón. Pro nastavení urèitého vyzvánìcího tónu pro skupinu vyhledejte p
a stisknìte OK. Standardní je tón zvolený pro aktuálnì vybraný profil.

• Symbol skupiny. Pro zapnutí zobrazování symbolu skupiny na displeji telefonu v
Zapnout a stisknìte OK. 
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The Air), je-li tato funkce podporována sítí.

Jako zprávu OTA mù¾ete do Va¹eho telefonu rovnì¾ pøijmout nový symbol skupiny.
skupiny stisknìte Ukázat, poté stisknìte Volby, vyberte Ulo¾it symbol nebo Vyøad
Jestli¾e zvolíte Ulo¾it symbol, vyhledejte po¾adovanou skupinu volajících a stisknì

Odstranìní jména a tel. èísla ze skupiny volajících
1. Stisknìte Jména, vyhledejte polo¾ku Skup. volajících a stisknìte Volba.

2. Vyhledejte po¾adovanou skupinu volajících a stisknìte Volba.

3. Vyhledejte polo¾ku Èlenové a stisknìte Volba.

4. Vyhledejte jméno, které chcete odstranit, stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku O
stisknìte OK.

Kopírování pøes IÈ port

Kopírování jména a tel. èísla z Va¹eho telefonu
Pomocí infraèerveného (IÈ) portu telefonu mù¾ete odesílat polo¾ky telefonního se
kompatibilního telefonu nebo poèítaèe, na kterém je spu¹tìna odpovídající aplikac

1. Zajistìte, aby bylo cílové zaøízení (telefon nebo poèítaè) nastaveno na pøíjem d

2. Vyvolejte jméno a tel. èíslo, které chcete zkopírovat.

3. Pro kopírování tel. èísla a jména do jiného telefonu nebo PC stisknìte Volby a v
Vizitka na IÈ.

4. Stisknìte Volba.
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Pro kopírování jmen a tel. èísel z jiného kompatibilního telefonu. 

1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Infraèervený (Menu 12) a stisknìte Volba. Vá¹ 
pøipraven k pøijímání dat pøes infraèervený port. 

U¾ivatel druhého telefonu nyní mù¾e odeslat jméno a tel. èíslo pøes IÈ port.

2. Po zkopírování jména a tel. èísla do Va¹eho telefonu stisknìte Ukázat. Poté stisknìte
Ulo¾it nebo Vyøadit a stisknìte Volba.

Odesílání a pøijímání jmen a tel. èísel
Je-li tato slu¾ba podporována sítí, mù¾ete prostøednictvím infraèerveného portu nebo z
(Over The Air) odesílat nebo pøijímat kontaktní informace o osobách - vizitku. 

Pro odeslání vizitky jako zprávy OTA vyhledejte po¾adované jméno a tel. èíslo z telefonn
poté pou¾ijte volbu Odeslat vizitku.

Pro odeslání vizitky pøes IÈ port pou¾ijte volbu Vizitka na IÈ. Viz rovnì¾ Kopírování pøes
stranì 46

Obdr¾íte-li vizitku, stisknìte Ukázat. Poté stisknìte Volby, vyberte Ulo¾it nebo Vyøadit 
Volba.

Poznámka: Vizitky jsou ukládány pouze do pamìti telefonu. 

Ukládání více tel. èísel a textových polo¾ek se jménem
Telefon mù¾ete pou¾ít jako správce kontaktù, proto¾e vnitøní telefonní seznam umo¾òu
jménu ukládat více telefonních èísel spolu s textovými polo¾kami, jako napø. adresy el. p
adresy nebo poznámky. S ka¾dým jménem je mo¾né ulo¾it a¾ dvì textové polo¾ky.



 Po zvolení jména z 
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telefonního seznamu, napøíklad pøi volání nebo odesílání zprávy, je pou¾ito standa
nezvolíte jiné tel. èíslo). S ka¾dým jménem je mo¾né ulo¾it a¾ pìt tel. èísel.

Pro ka¾dé tel. èíslo nebo textovou polo¾ku mù¾ete zvolit typ èísla. Nezvolíte-li ¾ád
nastaven typ èísla . Standardní èíslo je indikováno rámeèkem okolo ikony typu 

Pøidání nového tel. èísla nebo textové polo¾ky ke jménu:
Více tel. èísel se jménem je mo¾né ulo¾it pouze do vnitøní pamìti telefonu.

Poznámka: Pøed ukládáním jmen a tel. èísel zmìòte pou¾ívanou pamì» z SIM kart
Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Volba telefonního seznamu na stranì 

1. Otevøete seznam jmen, napøíklad stisknutím tlaèítka  nebo .

2. Tlaèítky  a  vyhledejte jméno, ke kterému chcete pøidat nové tel. èíslo
polo¾ku, a stisknìte Detaily.

3. Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Pøidat èíslo nebo polo¾ku Pøidat text a stis

4. Vyhledejte jeden z typù tel. èísel nebo textových polo¾ek a stisknìte Volba.

 Normální (výchozí typ, není-li zvolen jiný typ) 
 Mobilní
 Domù
 Kanceláø
 Fax
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 E-mail
 Po¹t. adresa
 Poznámka

Pozdìji mù¾ete zmìnit typ tel. èísla nebo textu pomocí volby Zmìnit typ ze seznam

5. Zadejte tel. èíslo nebo text a stisknutím OK je ulo¾te.

6. Stisknìte Volby (a poté opakujte kroky 3 - 4), chcete-li pokraèovat v pøidávání tel. è
textových polo¾ek ke jménu. Pro uzavøení telefonního seznamu a návrat telefonu do
pohotovostního re¾imu stisknìte Zpìt a poté Odejít.

Zmìna standardního èísla:
1. V seznamu jmen vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily.

2. Tlaèítky  a  vyhledejte tel. èíslo, které chcete nastavit jako standardní, a st

3. Vyhledejte polo¾ku Nastavit stand. a stisknìte Volba.

Nastavení typu zobrazení ulo¾ených jmen a tel. èísel
Telefon je mo¾né nastavit tak, aby ulo¾ená jména a tel. èísla zobrazoval dvìma zpùsoby

1. Stisknìte Jména, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Volby a stisknìte Volba.

2. Vyhledejte polo¾ku Typ zobrazení a stisknìte Volba.

3. Vyhledejte polo¾ku Seznam jmen (zobrazí tøi jména najednou) nebo Jméno a èíslo (
jméno a tel. èíslo najednou) a stisknìte OK.
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Pomocí této funkce mù¾ete snadno vytáèet libovolná èísla slu¾eb, které Vá¹ posky
ulo¾it do SIM karty. Tato funkce není zobrazena, pokud nejsou v SIM kartì ulo¾ena

1. V pohotovostním re¾imu telefonu stisknìte Jména.

2. Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Èísla slu¾eb a stisknìte Volba. 

3. Vyhledejte po¾adované èíslo slu¾by a stisknutím  èíslo vytoète.

Stav pamìti
V tomto menu mù¾ete zkontrolovat procentní vyu¾ití vnitøní pamìti telefonu, poè
ulo¾ených v pamìti SIM karty a velikost dosud volné pamìti.

1. V pohotovostním re¾imu telefonu stisknìte Jména.

2. Tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Volby a stisknìte Volba. 

3. Vyhledejte polo¾ku Stav pamìti a stisknìte Volba. Zobrazí se stav pamìti SIM 

4. Po stisknutí tlaèítka  nebo  se zobrazí stav vnitøní pamìti telefonu. 

� Volání pomocí hlasového záznamu
Funkce volání pomocí hlasového záznamu umo¾òuje provádìt hovory po vyslovení
který byl pøidán k po¾adovanému tel. èíslu. Hlasový záznam mù¾e být kterékoli vys
napøíklad jméno, pøíjmení a typ tel. èísla (napøíklad mobilní).

Pøed pou¾itím volání pomocí hlasového záznamu:
• Hlasové záznamy je mo¾né ulo¾it pouze do vnitøní pamìti telefonu. Telefonní è

chcete pøidat hlasový záznam, ulo¾te nebo pøekopírujte do vnitøní pamìti telef
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normální poloze u ucha.

• Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou 

• Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní hluk. Jejich nahrávání provádìjte v tichém pr

• Velmi krátká jména nejsou dovolena; pou¾ijte del¹í jména a vyvarujte se pou¾ití pod
pro rùzná èísla. 

Poznámka: Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté slu¾bami sítì s dostaèující síl
signálu. 
Dále: jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi jeho nahráv
být obtí¾né napøíklad v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ec
pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Pøidání hlasového záznamu k tel. èíslu
Hlasové záznamy je mo¾né pøidat pouze k tel. èíslùm ulo¾eným ve vnitøní pamìti telefo

Nejprve zmìòte typ pou¾ívané pamìti z volby SIM karta na Telefon, podrobnìj¹í inform
telefonního seznamu na stranì 39. Poté ulo¾te jméno a tel. èíslo do pamìti telefonu.

1. Pro otevøení seznamu jmen stisknìte  nebo . 

2. Tlaèítky  a  vyhledejte jméno, ke kterému chcete pøidat hlasový záznam, 
Detaily.

3. Tlaèítky  a  vyberte tel. èíslo, ke kterému chcete pøidat hlasový záznam.

4. Stisknìte Volby, poté tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Pøidat záznam a sti
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a na displeji se zobrazí text Prosím, teï mluvte.

6. Po zaznìní tónu dr¾te telefon u ucha a zøetelnì vyslovte slovo(a), které chcete 
záznam. 

7. Po ukonèení nahrávání telefon záznam pøehraje a na displeji se zobrazí text Pøe
záznam. Nechcete-li záznam ulo¾it, stisknìte Stop.

8. Po úspì¹ném ulo¾ení hlasového záznamu se na displeji zobrazí text Hlasový zá
se pípnutí.

Hlasový záznam je nyní ulo¾en ve vnitøní pamìti telefonu a nad tel. èíslem s pøi
záznamem se zobrazí symbol .

Poznámka: Hlasový záznam je mo¾né pøipojit pouze k osmi tel. èíslùm. Je-li pa
vyma¾te nìkteré hlasové záznamy. 

Volání pomocí hlasového záznamu
1. V pohotovostním re¾imu zahájíte volání s pomocí hlasového záznamu podr¾en

tlaèítka Jména: Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text Prosím, teï mluvt

2. Dr¾te telefon v normální poloze u ucha a zøetelnì vyslovte hlasový záznam.

3. Telefon pøehraje jméno a poté po 1,5 vteøinì automaticky vytoèí tel. èíslo odpo
rozpoznanému hlasovému záznamu.

• Je-li po podr¾ení stisknutého tlaèítka Jména na displeji zobrazen text Hlasové 
zkontrolujte, zda je pou¾ívána vnitøní pamì» telefonu.
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1. Podr¾te stisknuté tlaèítko na náhlavní soupravì: zazní krátký tón.

2. Zøetelnì vyslovte hlasový záznam.

3. Telefon pøehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteøinì automaticky vytoèí tel. èí
hlasovému záznamu.

Pøehrání, vymazání nebo zmìna hlasového záznamu
1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Jména. Otevøe se telefonní seznam.

2. Vyhledejte polo¾ku Hlasový záznam a stisknìte Volba. Tlaèítky a  vyhled
hlasovým záznamem, který chcete pøehrát, zmìnit nebo vymazat.

Pøehrání hlasového záznamu: Pøi zobrazeném po¾adovaném jménì stisknìte Volby, vy
polo¾ku Pøehrát a stisknìte Volba. Dr¾te telefon u ucha a poslechnìte si hlasový zázna

Vymazání hlasového záznamu: Pøi zobrazeném po¾adovaném jménì stisknìte Volby, v
polo¾ku Vymazat a stisknìte Volba. Po zobrazení textu Vymazat hlasový záznam? stis

Zmìna hlasového záznamu: 
• Pøi zobrazeném po¾adovaném jménì stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Zmìnit a s

Zobrazí se text Stisknìte Start a po zaznìní tónu mluvte.

• Stisknìte Start: Ozve se výstra¾ný tón a na displeji se zobrazí text Prosím, teï mluv

• Zøetelnì vyslovte nový hlasový záznam. Telefon pøehraje nový hlasový záznam a potv
hlasový záznam ulo¾en.
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Telefon nabízí mno¾ství funkcí, které umo¾òují pøizpùsobovat telefon Va¹im potøe
jsou uspoøádány v menu a dílèích menu. 

Vìt¹ina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovìdou. Pro zobrazení této nápov
po¾adovanou funkci menu a vyèkejte 15 vteøin. Pro ukonèení zobrazování nápovìd

Menu a dílèí menu je mo¾né otevøít buï procházením nebo pomocí èísla menu.

� Pøístup k funkcím menu procházením
1. Pro otevøení prostøedí menu stisknìte Menu. Tlaèítky  a  vyhledejte

menu, napøíklad Nastavení. Stisknutím Volba toto menu otevøete.

2. Obsahuje-li menu nìjaká dílèí menu, vyhledejte po¾adované dílèí menu tlaèítky
Stisknutím Volba otevøete dílèí menu (napøíklad Nastavení zámku kláves).

3. Obsahuje-li zvolené dílèí menu dal¹í dílèí menu, opakujte krok 2. Stisknutím Vo
dílèí menu (napøíklad Automatický zámek kláves).

4. Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adované nastavení a poté tuto volbu potv

Tip: Na pøedchozí úroveò menu se mù¾ete vrátit stisknutím Zpìt nebo
menu bez provedení zmìn v jeho nastavení podr¾ením stisknutého tlaè

Kdykoli mù¾ete ukonèit menu bez provedení zmìn v jeho nastavení sti
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Polo¾ky menu (menu, dílèí menu a volby nastavení) jsou èíslovány a pomocí tohoto èísl
dostupné. Èísla jednotlivých polo¾ek menu naleznete v seznamu funkcí menu.

1. Stisknìte Menu.

2. V prùbìhu dvou sekund zadejte èíslo funkce menu, kterou chcete otevøít. Napøíklad 
automatického zámku klávesnice: Stisknìte Menu, ,  a . 

• Menu - pro otevøení prostøedí menu

•  - pro otevøení menu Nastavení

•  - pro otevøení menu Nastavení zámku kláves

•  - pro otevøení polo¾ky Automatický zámek kláves.
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4. Smazat seznamy posled. hovorù
5. Ukázat délku hovorù

1. Délka posled. hovoru
2. Délka v¹ech hovorù
3. Pøíchozí hovory
4. Odchozí hovory
5. Vynulovat mìøièe

6. Ukázat cenu hovoru
1. Jednotky posled. hovoru
2. Jednotky v¹ech hovorù

1. Aktivovat
1. Trvale
2. S èas. omezením

2. Pøizpùsobit (stejná 
Normální)

3. Pøejmenovat
3. Jednání (stejná dílèí m
4. Venku (stejná dílèí me
5. Pager (stejná dílèí men
Seznam funkcí menu
Zprávy 
1. Psát zprávy
2. Pøijaté
3. Odesílané
4. Archív
5. ©ablony
6. Mé slo¾ky
7. Vymazat v¹e
8. Nastavení zpráv
Výpis volání 
1. Nepøijaté hovory
2. Pøijaté hovory
3. Volaná èísla

3. Profily 
1. Normální

1. Aktivovat
1. Trvale
2. S èas. omezením

2. Pøizpùsobit
1. Ohlá¹ení pøí- cho
2. Vyzvánìcí tón
3. Hlasitost vyzvánì
4. Vibrace
5. Tón ohlá¹ení zprá
6. Tóny kláves
7. Tóny výstrahy
8. Upozornìní na

2. Tichý
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 HDC-9P. Aktivace profilu 
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1. Jazyk
2. Informace o buòce
3. Pozdrav

1. Zmìnit b
2. Zmìnit k
3. Zmìnit k

1. Tento profil je zobrazen pouze v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl pou¾íván se 
soupravou do vozidla CARK111. Aktivace profilu probìhne automaticky.

2. Tento profil je zobrazen pouze v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl pou¾íván se sluchátky
probìhne automaticky.

3. Nepodporuje-li Va¹e SIM karta funkci Linka pro odchozí hovory, zmìní se 
èíslování menu Informace o volání, Faxové nebo datové hovory a Odeslat Va¹e èíslo.
Normální plus polo¾ky Automatický pøíjem a 
Osvìtlení)

7. Sluch. souprava2 (stejná dílèí menu jako 
menu Normální plus polo¾ka Automatický 
pøíjem)

4. Nastavení 
1. Nastavení hovorù

1. Autom. regulace hlasitosti
2. Pøíjem v¹emi klávesami
3. Automatická volba
4. Zrychlená volba
5. Slu¾ba hovorù na lince
6. Linka pro odchozí hovory3

7. Informace o volání
8. Faxové nebo datové volání
9. Odeslat Va¹e èíslo

2. Nastavení telefonu

5. Kontrast d
6. Potvrdit ap

3. Nastavení zá
1. Automatic
2. Kód zámku
3. Zmìna kód

4. Nastavení ko
1. Informace
2. Vyslechno
3. Èíslo hlaso
4. Editor pøík

5. Nastavení za
1. Po¾adavek
2. Slu¾ba blo
3. Povolená è
4. Uzavøená s
5. Úroveò zab
6. Zmìna pøís
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3. Pairs II
4. Nastavení

7. Kalkulaèka 

8. Kalendáø 

9. Úkolový deník 

13.Slu¾by 
1. Domù
2. Zálo¾ky
3. Nastavení
4. Jdi na adresu
5. Vymazat pamì»

1. Nejsou-li v Úkolovém deníku ¾ádné pøedchozí záznamy, je toto jediná zobrazená polo¾ka m
Po
u¾

ív
án

í m
en

u 4. Zmìnit heslo pro blokování
6. Obnovit standardní nastavení

5. Pøesmìrování 
1. Pøesmìrovat v¹echny hovory
2. Pøesmìrovat, je-li obsazeno
3. Pøesmìrovat, pokud nepøijímá
4. Pøesmìrovat, je-li mimo dosah
5. Pøesmìrovat, je-li nedostupný
6. Pøesmìrovat v¹echna fax. volání
7. Pøesmìrovat v¹echna dat. volání
8. Zru¹it v¹echna pøesmìrování

6. Hry 
1. Snake II
2. Opposite

1. Opìtovný start

2. Pøidat nový1

3. Hledat
4. Upravit
5. Vymazat
6. Prùbìh

10. Hodiny 
1. Stopky
2. Budík
3. Nastavení èasu

11. Hlukomìr 

12. Infraèervený 
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� Zprávy (Menu 1)
V menu Zprávy mù¾ete èíst, psát a odesílat textové zprávy, které mohou 
obsahovat a¾ 160 znakù, nebo ulo¾it vlastní zprávy pro pozdìj¹í pou¾ití.

Poznámka: Èíslo støediska zpráv je èasto ulo¾eno v SIM kartì, ale pokud není, mus
budete mít mo¾nost odesílat nebo pøijímat zprávy, ulo¾it v polo¾ce Èíslo støediska
Nastavení zpráv. Èíslo støediska zpráv získáte u Va¹eho poskytovatele slu¾eb.

Psaní a odesílání textových zpráv
V menu Psát zprávy mù¾ete psát nebo upravovat textové zprávy, které mohou mít
Mù¾ete pou¾ít: 

• tradièní metodu vkládání textu, indikovanou ikonou 
Pro vlo¾ení znaku musíte tlaèítko s vyznaèeným znakem stisknout tolikrát, dok
nezobrazí po¾adovaný znak. 
Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Ukládání jmen a tel. èísel na stranì

• metodu prediktivního vkládání textu, indikovanou ikonou  
Pøi psaní celých slov musíte pro vlo¾ení znaku stisknout tlaèítko s vyznaèeným 
jednou.

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu a po zobrazení menu Zprávy stisknìte

2. Po zobrazení dílèího menu Psát zprávy stisknìte Volba.

3. Napi¹te zprávu. 
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písmenem.

Do zpráv mù¾ete rovnì¾ vkládat ¹ablony (viz Standardní odpovìdi a ¹ablony na stran
(viz Vlo¾ení obrázkù na stranì 64).

4. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby.

5. Je-li zvýraznìn text Poslat, stisknìte tlaèítko Volba.

Seznam voleb obsahuje polo¾ky pro odeslání, ulo¾ení a vymazání psané zprávy.

Tip:Po napsání mù¾ete zprávu odeslat stisknutím tlaèítka .

6. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím Najít
po¾adované tel. èíslo a stisknìte OK.

7. Stisknutím OK zprávu ode¹lete.

Prediktivní vkládání textu
Metoda prediktivního vkládání textu umo¾òuje pøi psaní celých slov zadávat písmena p
stisknutím odpovídajícího tlaèítka. Tato metoda je zalo¾ena na spolupráci s vestavìným
kterého mù¾ete pøidávat nová slova.

Volba jazyka pro prediktivní vkládání textu
1. Stisknìte Menu a po zobrazení polo¾ky Zprávy stisknìte Volba.

2. Po zobrazení dílèího menu Psát zprávy stisknìte Volba.

3. Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Slovník a stisknìte Volba.
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seznamu slovníkù.

4. Vyhledejte po¾adovaný jazyk a stisknìte Volba. Zobrazí se text Slovník T9 zapn
prediktivního vkládání textu je zapnuta (je indikována ikonou ).

Z prediktivního vkládání textu do tradièní metody mù¾ete pøepnout: stisknutím
polo¾ky Slovník. Zvolte Slovník vypnout a stisknìte Volba. Zobrazí se text Slov

Tip: Pro rychlé vypnutí a zapnutí prediktivního vkládání textu podr¾te stis
Nebo stisknìte dvakrát tlaèítko .

Psaní slov pomocí metody prediktivního vkládání textu
1. Psaní slova zaènìte tlaèítky  a¾ . Pøi psaní celých slov stisknìte ka¾

jednotlivé znaky pouze jednou. 

Napøíklad pro napsání slova hello, je-li zvolen anglický slovník:

Slovo se mìní po ka¾dém dal¹ím stisknutí tlaèítka - nevìnujte pozornost zobra
do zadání posledního znaku.

• Pro vymazání písmena stisknìte Smazat.

• Chcete-li zmìnit velikost písmen, stisknìte .

• Pro pøepínání mezi psaním èíslic a písmen podr¾te stisknuté tlaèítko .
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slovo a stisknìte Ulo¾it.

• Pro vlo¾ení samostatné èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté odpovída

• Pro vlo¾ení nìkolika èíslic stisknìte Volby. Vyhledejte polo¾ku Vlo¾it èíslo a stisk
Zadejte po¾adované èíslo a stisknìte OK.

• Pro vlo¾ení symbolu podr¾te stisknuté tlaèítko . Vyberte po¾adovaný symbo
Pou¾ít.

Pøípadnì stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Vlo¾it symbol a stisknìte Volba. Vy
po¾adovaný symbol a stisknìte Pou¾ít.

2. Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo stisknutím tlaèítka 
mezery tlaèítkem .

3. Je-li slovo zobrazeno správnì, zaènìte psát dal¹í slovo.

Není-li slovo zobrazeno správnì, máte následující mo¾nosti:

• Opakovanì tisknìte , dokud se nezobrazí po¾adované slovo. Toto slovo pot

• Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Dal¹í a stisknìte Volba. Na displeji se zobraz
slovo.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro pøid
slovníku stisknìte Psaní.

Pøidání po¾adovaného slova do slovníku
1. Není-li metodou prediktivního vkládání textu nalezeno ¾ádné odpovídající slovo, mù

slovníku pøidat nové slovo. Stisknìte Psaní a poté tradièní metodou napi¹te po¾adov

2. Stisknìte Ulo¾it.
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Psaní slo¾ených slov
1. Zadejte první èást slova a potvrïte ji stisknutím .

2. Napi¹te druhou èást slo¾eného slova a potvrïte ji stisknutím  nebo 

Standardní odpovìdi a ¹ablony
Tento telefon nabízí seznam standardních odpovìdí a ¹ablon, které je mo¾né pou¾
zprávy. ©ablony je mo¾né pou¾ít i pøi psaní zpráv.

Seznam standardních ¹ablon naleznete ve slo¾ce ©ablony, která je polo¾kou menu
textových zpráv mù¾ete mìnit podle svých potøeb, ale po zvolení menu 4-6 (Obno
nastavení) se obnoví pùvodní ¹ablony.

Vlo¾ení ¹ablony:
1. V menu Psát zprávy stisknìte Volby.

2. Vyhledejte polo¾ku Vlo¾it ¹ablonu a stisknìte Volba.

3. Vyhledejte po¾adovanou ¹ablonu a stisknìte Volba.

Pøed ¹ablonami textových zpráv je zobrazena ikona . Pøed ¹ablonami obrazo
zobrazena ikona .

Vlo¾ení obrázkù
Telefon nabízí deset ¹ablon obrazových zpráv. Do slo¾ky ©ablony je rovnì¾ mo¾né 
obrázkové ¹ablony. Nabídku dal¹ích ¹ablon naleznete na Internetové adrese spoleè
www.club.nokia.com).
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poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obrazové zprávy mohou pouze telefony, k
funkci obrazových zpráv. 

Postup vlo¾ení obrázku do zprávy:
1. Pøi úpravì zprávy stisknìte Volby.

2. Vyhledejte polo¾ku Pøipojit obrázek a stisknìte Volba. Zobrazí se seznam ¹ablon obr

3. Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovanou ¹ablonu obrázkové zprávy a stisknutí
zobrazte.

Poznámka: ©ablony obrázkových zpráv mají standardní názvy, které v¹ak mù¾ete zm
volby Pøejmenovat a zadáním nového názvu.

4. Pro vlo¾ení obrázku do zprávy stisknìte Pou¾ít. Po pøipojení obrázku do zprávy se zo
Obrázek pøipojen a telefon se vrátí do re¾imu úpravy zprávy. Symbol  oznaèuje, ¾
obrázek. Poèet znakù, které mù¾ete vlo¾it do obrazové zprávy, závisí na velikosti obr

5. Chcete-li si pøed odesláním zprávy prohlédnout obrázek spolu s textem, stisknìte Vo
polo¾ku Náhled a stisknìte Volba.

V pøípadì, ¾e chcete zmìnit pøipojený obrázek, vyberte volbu Zmìnit obrázek. V pøíp
odstranit pøipojený obrázek, vyberte volbu Vyjmout obr.

6. Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a vyberte volbu Poslat.

• Uvìdomte si, ¾e obrazová zpráva je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. To znamen
jedné obrázkové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ odeslání jedné textové zprávy.

• Proto¾e obrázkové zprávy jsou ulo¾eny do vnitøní pamìti telefonu, nemù¾ete je zobr
pou¾ití SIM karty v jiném telefonu.
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Po pøijetí textové nebo obrazové zprávy se na displeji zobrazí indikátor , násle
vyjádøením poètu nových zpráv a textem Pøijaté zprávy:.

1. Stisknutím Ukázat zprávu okam¾itì zobrazíte nebo po stisknutí Odejít mù¾ete
pozdìji.

Ètení textové zprávy pozdìji:

V menu Zprávy vyhledejte polo¾ku Pøijaté a stisknìte Otevøít. Vyhledejte po¾ad
stisknutím Volba ji zobrazte. Pøed nepøeètenou textovou zprávou je umístìna i
po pøeètení ulo¾ena do slo¾ky Pøijaté.

Zobrazení obrázkové zprávy pozdìji:

V menu Zprávy vyhledejte polo¾ku Pøijaté a stisknìte Otevøít. Vyhledejte po¾ad
stisknutím Volba ji zobrazte. Pøed dosud nezobrazenou obrázkovou zprávou je 

2. Pøi ètení nebo prohlí¾ení zprávy stisknìte Volby. Otevøe se seznam dostupných 
po¾adované volby potvrïte její výbìr stisknutím Volba.

Seznam voleb obsahuje polo¾ky pro vymazání, odpovìï, pøedání, pøesunutí, up
pøejmenování ètené zprávy. U ètené zprávy mù¾ete rovnì¾ zmìnit velikost pou

• Uvìdomte si, ¾e pøi odpovìdi na obrazovou zprávu je do odpovìdi pøekopíro
zprávy. Pøi úpravì obrázkové zprávy je mo¾né upravovat pouze text, ale ne o

• Chcete-li ulo¾it obrázek pro jeho pozdìj¹í pou¾ití, vyberte volbu Ulo¾it obrá
ulo¾en do slo¾ky ©ablony.

Zprávu je rovnì¾ mo¾né pøekopírovat do kalendáøe a pou¾ít ji jako poznámku (K
Volba Podrobnosti zobrazí napøíklad jméno a tel. èíslo odesílatele, støedisko zp
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nebo stisknìte .

Odpovìï na zprávu
1. Nacházíte-li se ve zprávì, na kterou chcete odpovìdìt, stisknìte Volby, vyhledejte p

Odpovìdìt nebo chcete-li odpovìdìt na obrázkovou zprávu, vyhledejte polo¾ku Od
stisknìte Volba.

2. Vyberte jeden z následujících typù odpovìdi a stisknìte Volba.

• Prázdný displej. Pùvodní zpráva není do odpovìdi zahrnuta.

• Pùvodní zpráva. Pùvodní zpráva je do odpovìdi zahrnuta.

• Standardní odpovìdi, napøíklad Ano, Dekuji nebo Blahopreji. Do odpovìdi je pøid
zvolená standardní odpovìï. Standardní odpovìï je mo¾né upravit a pøidat do n

• ©ablona. Na zaèátek odpovìdi je vlo¾ena zvolená ¹ablona. Text ¹ablony je mo¾né
pøidat do ní dal¹í text.

3. Zvolíte-li ©ablona, zobrazí se seznam ¹ablon, vèetnì napøíklad Laskave volejte nebo
Vyhledejte po¾adovanou ¹ablonu a stisknìte Volba.

4. Napi¹te odpovìï a stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Poslat a stisknìte Volba. Stis
zprávu ode¹lete na zobrazené tel. èíslo.

Speciální volby pro odesílání

Odeslání zprávy více pøíjemcùm
Zprávy mù¾ete odeslat více pøíjemcùm najednou. Pøi posílání odpovìdi pou¾ijte volbu V
menu Posíl. volby a pøi psaní a odesílání zprávy pou¾ijte Více pøíjemcù v menu Volby od
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2. Vyhledejte polo¾ku Více pøíjemcù a stisknìte Volba: zobrazí se seznam jmen.

3. Vyhledejte po¾adované jméno a stisknutím OK zprávu ode¹lete.

4. Poté vyberte dal¹ího pøíjemce zprávy a stisknìte OK.

5. Po vybrání v¹ech pøíjemcù stisknìte Hotovo.

Odeslání textové zprávy pomocí souboru zpráv
Je-li následující profil podporován sítí, mù¾ete textové zprávy odesílat nebo pøesm
faxové èíslo pomocí volby Soubor zpráv v menu Volby odeslání nebo Posíl. volby.

Napøíklad pro odeslání textové zprávy na fax musíte nejprve nadefinovat jeden sou
nastavení zpráv pro faxový pøenos. Viz Nastavení zpráv na stranì 70.

1. Po napsání zprávy zvolte Soubor zpráv.

2. Vyberte soubor zpráv, který jste nadefinovali pro faxový pøenos, a stisknìte Vol

3. Zadejte faxové èíslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stisknìte OK.

Tip: Pokud jste faxové èíslo ulo¾ili v nastavení Standardní èíslo pøíjem
souboru zprávy, nabídne telefon automaticky toto èíslo. Stisknutím OK

Organizování zpráv
V¹echny zprávy ulo¾ené v pamìti telefonu jsou uspoøádány ve slo¾kách.

Slo¾ky Pøijaté a Odesílané
Po pøeètení textové nebo obrázkové zprávy telefon zprávu ulo¾í do slo¾ky Pøijaté v

Ulo¾íte-li zprávu, kterou jste napsali a/nebo odeslali, telefon ji umístí do slo¾ky Od
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odstraòte nìkteré star¹í zprávy.

Slo¾ka Archív a u¾ivatelem definované slo¾ky
V pøípadì, ¾e chcete zajistit, aby nìkteré zprávy nebyly pøi naplnìní pamìti pro zprávy p
chcete-li zprávy je¹tì pøehlednìji uspoøádat, mù¾ete zprávy pøesunout do slo¾ky Archív
mù¾ete v menu Zprávy pøidat nové slo¾ky a zprávy ulo¾it do nich.

Pøidání slo¾ky:
1. V menu Zprávy vyhledejte polo¾ku Mé slo¾ky a stisknìte Otevøít. 

2. Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Pøidat slo¾ku a stisknìte Volba. Zadejte název n
stisknìte OK.

Vymazání obsahu jedné slo¾ky nebo v¹ech slo¾ek najednou:
1. V menu Zprávy vyhledejte polo¾ku Vymazat v¹e a stisknìte Volba.

2. Proveïte jeden z následujících krokù:

Vyhledejte slo¾ku, její¾ obsah chcete vymazat, a stisknìte OK. Po výzvì Smazat v¹ec
slo¾ce? stisknìte OK.

Nebo

Vyhledejte polo¾ku V¹echny pøeèt. a stisknutím OK potvrïte vymazání v¹ech pøeète
v¹ech slo¾ek. Po výzvì Smazat v¹echny zprávy ve slo¾ce? stisknìte OK.

Odstranìní slo¾ky:
1. V menu Zprávy vyhledejte polo¾ku Mé slo¾ky a stisknìte Otevøít.

2. Vyhledejte slo¾ku, kterou chcete odstranit, a stisknìte Volby.
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Poznámka: Pøi odstranìní slo¾ky dojde i k vymazání v¹ech zpráv, které byly ve s

Pøesunutí nebo vymazání textové nebo obrázkové zprávy: 
1. Nacházíte-li se v po¾adované zprávì, stisknìte Volby. 

2. Vyhledejte polo¾ku Pøesunout nebo Vymazat a stisknìte Volba.

3. Chcete-li zprávu pøesunout, vyhledejte název po¾adované cílové slo¾ky a stiskn

Nastavení zpráv
Otevøení seznamu nastavení zpráv:
1. V menu Zprávy vyhledejte polo¾ku Nastavení zpráv a stisknìte Volba. 

2. Vyberte nastavení, které chcete pou¾ít, a stisknìte Volba.

Telefon pou¾ívá dva základní druhy nastavení zpráv: specifické nastavení v soubor
bì¾né pro v¹echny textové zprávy.

Soubor zprávy je skupina nastavení potøebných pro odeslání textových zpráv. Nezv
zprávy jiný soubor, pou¾ívá telefon nastavení Èíslo støediska zpráv, Zprávy odeslá
zprávy z menu Nastavení zpráv jako standardní soubor zpráv. 

Pokud napøíklad odpovídáte na textovou zprávu a zvolíte Poslat nebo pí¹ete-li zpr
telefon automaticky pou¾ije standardní soubor zpráv.

Je-li definován soubor zpráv s odpovídajícím nastavením pro faxový pøenos nebo o
mù¾ete textovou zprávu odeslat na fax nebo na e-mailovou adresu (pokud je tato 
poskytovatelem slu¾eb). Viz rovnì¾ Speciální volby pro odesílání na stranì 67.
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Následující nastavení zpráv v menu Nastavení zpráv jsou spoleèná pro v¹echny odesíla
zprávy, bez ohledu na zvolený soubor.

• Výpisy doruèených zpráv 

Mù¾ete odeslat po¾adavek do sítì, aby Vám zasílala výpisy o doruèení Va¹ich textov
(sí»ová slu¾ba). Výpis je indikován ikonou  zobrazenou pøed záhlavím zprávy.

• Odpovìï pøes toté¾ støedisko 

Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøíjemci textové zprávy odeslat odpovìï na zprávu pøe
textových zpráv.

Nastavení v Soubory zpráv1

V dílèím menu Soubory zpráv v menu Nastavení zpráv mù¾ete mìnit nastavení konkré
zpráv2. V¹echny soubory zpráv mají vlastní dílèí menu s následujícími funkcemi:

• Èíslo støediska zpráv

V tomto dílèím menu mù¾ete ulo¾it tel. èíslo støediska zpráv potøebného pro odesílá
zpráv.

• Zprávy odeslány jako

Pro normální textové zprávy vyberte volbu Text, pro faxový pøenos vyberte Fax atd. U
volby Fax, E-mail a Paging mù¾ete pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e støedisko zpráv umo¾ò
konverze textových zpráv do tìchto alternativních formátù. Informace o dostupnos
získáte u poskytovatele slu¾eb.

1. Menu Soubory zpráv je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e Va¹e SIM karta podporuje více ne¾ jeden soubor. Ka
zobrazí ve vlastním dílèím menu a mù¾e mít libovolný název.

2. Poèet souborù závisí na poètu nabízeném Va¹í SIM kartou.
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Tato sí»ová slu¾ba Vám umo¾òuje nastavit dobu, po kterou budou textové zprá
støedisku zpráv, odkud budou provádìny pokusy o jejich doruèení.

• Standardní èíslo pøíjemce 

Je-li zvolen tento soubor zpráv, bude telefon pro odeslání zprávy nabízet tel. èí
volbì.

• Jméno souboru zpráv 

Umo¾òuje pøejmenovat v¹echny soubory zpráv.

� Výpis volání (Menu 2)
V tomto menu mù¾ete zobrazit a vymazat tel. èísla registrovaná telefonem a 
zobrazit pøibli¾nou dobu a cenu Va¹ich hovorù (sí»ová slu¾ba).

Ve volbách Nepøijaté hovory, Pøijaté hovory nebo Volaná èísla mù¾ete:

• vytoèit tel. èíslo

• ulo¾it tel. èíslo do telefonního seznamu

• zobrazit datum a èas hovoru

• zobrazit, upravit nebo vymazat tel. èíslo ze seznamu

Poznámka: Telefon registruje nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e sí» pod
(identifikace volající linky), telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté slu¾ba
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Tato funkce Vám umo¾òuje zobrazit seznam posledních deseti tel. èísel, ze kterých se k
neúspì¹nì pokou¹el dovolat (sí»ová slu¾ba). 

Tip: Pøi zobrazeném upozornìní na nepøijatý hovor stisknìte pro zobrazení t
Seznam. Pro okam¾ité vytoèení tohoto èísla stisknìte .

Pøijaté hovory (Menu 2-2)
Tato funkce umo¾òuje zobrazit seznam posledních deseti tel. èísel, ze kterých jste pøijal
slu¾ba). 

Volaná èísla (Menu 2-3)
Tato funkce umo¾òuje zobrazit seznam posledních deseti tel. èísel, která jste naposledy
volali nebo se pokou¹eli dovolat. 

Tip: V pohotovostním re¾imu telefonu pou¾ijte pro rychlý pøístup k seznamu
volaných èísel jedno stisknutí tlaèítka .

Smazat seznamy posled. hovorù (Menu 2-4)
Tato funkce umo¾òuje vymazat v¹echna tel. èísla, která se zobrazují v Menu 2-1 ‘Nepøi
2 ’Pøijaté hovory’ a 2-3 ‘Volaná èísla’.

K vymazání tìchto èísel dojde i v pøípadì, ¾e: 

• zapnete telefon s vlo¾enou SIM kartou, která nepatøí mezi posledních pìt SIM karet
telefonu. 
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Ukázat délku hovorù (Menu 2-5)
Tato funkce umo¾òuje zobrazit dobu trvání pøíchozích a odchozích hovorù v hodin
vteøinách. Mù¾ete rovnì¾ (po zadání bezpeènostního kódu) vynulovat mìøièe délky
Pøístupové kódy na stranì 123.

Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù, uvedená na faktuøe od provo
slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, atd.

Ukázat cenu hovoru (Menu 2-6)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje zkontrolovat cenu posledního nebo v¹ech hovorù. Ce
uvádìny samostatnì pro ka¾dou SIM kartu. Pomocí funkce Limit ceny hovoru mù¾
Va¹ich hovorù na urèitý poèet jednotek nebo hodnotu penì¾ní mìny. Placené hovo
nebo pøijímat a¾ do vyèerpání specifikovaného limitu ceny. V pohotovostním re¾im
uveden poèet zbývajících jednotek. Pro nastavení limitu ceny hovorù mù¾e být vy¾
Telefon mù¾ete volbou Ukázat cenu nastavit tak, aby zobrazoval zbývající dobu ho
jednotkách nebo v penì¾ní mìnì. Pro zvolení jednotek nebo penì¾ní mìny mù¾e b
kód. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele slu¾by. Volba Vynulovat
vynulovat èítaèe ceny hovorù. Pro vynulování èítaèù je vy¾adován PIN2 kód. Viz Pø
stranì 123.

Poznámka: Je-li limit jednotek vyèerpán, je mo¾né provádìt pouze hov
tísòových volání pøedprogramovaná v telefonu (napø. 112 nebo jiné of

Skuteèná doba trvání hovorù, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»
mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, atd.
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V menu Profily mù¾ete nastavit a pøizpùsobit tóny telefonu pro rùzné 
události, prostøedí a skupiny volajících. Vìt¹inu profilù je mo¾né omezit na 
urèitou dobu. 

Poznámka: Profil mù¾ete zmìnit i stisknutím vypínacího tlaèítka a vyhledáním po¾ado
pomocí tlaèítek pro procházení. Pomocí vypínacího tlaèítka není mo¾né zvolit profil S è
omezením.

Aktivace u¾ivatelského profilu
Chcete-li zmìnit aktuálnì zvolený profil (výchozí profil je Normální): 

1. V pohotovostním re¾imu stisknìte rychle .

2. Tlaèítky  a  vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stisknìte OK.

Nebo

1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Profily a stisknìte Volba. Tlaèítky  a  
profil, který chcete aktivovat, a stisknìte Volby. Stisknutím tlaèítka OK potvrïte akt

2. Chcete-li po¾adovaný profil aktivovat na neomezenou dobu, zvolte Trvale.
Zvolený profil zùstává aktivní a¾ do zvolení jiného profilu.

3. Nebo v pøípadì, ¾e chcete nastavit dobu, po kterou má být profil aktivní (v následují
hodinách), zvolte S èas. omezením. 
V pohotovostním re¾imu je èasovì omezený profil zobrazen s indikátorem hodin 

Poznámka: Pøed zvolením èasového omezení profilu musíte seøídit hodiny telefonu.
èas (Menu 10-3-2) na stranì 109.
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5. Stisknutím tlaèítka OK potvrïte zadanou hodnotu.

Poznámka: Vypnete-li telefon nebo jej pøipojíte k náhlavní soupravì nebo sadì do 
omezený profil ukonèen.

Pøizpùsobení profilù
1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Profily a stisknìte Volba. Zobrazí se násled

Normální, Tichý, Jednání, Venku, Pager, Vozidlo a Sluch. souprava.

Poznámka: Profily Vozidlo a Sluch. souprava se v menu Profily nezobrazí, poku
pøipojena souprava do vozidla CARK111 nebo souprava sluchátek HDC-9P. Nas
Vozidlo a Sluch. souprava v¹ak v menu zùstane, pokud ji¾ bylo nìkteré ze zaøíz
pøipojeno.

2. Vyhledejte po¾adovaný profil a stisknìte Volby.

3. Zvolte Pøizpùsobit a stisknìte OK.

Poznámka: Je-li telefon pøipojen k soupravì do vozidla CARK111 nebo k soupr
9P, funkce Aktivovat nebude dostupná.

4. Vyberte nastavení, které chcete pøizpùsobit, a stisknìte Volba.

5. Vyhledejte po¾adovanou volbu a stisknìte OK.

Nastavení, která mù¾ete pøizpùsobit
Zvolíte-li volbu Pøizpùsobit, mù¾ete ve zvoleném profilu zmìnit následující nastav

• Ohlá¹ení pøíchozího hovoru pro nastavení zpùsobu, jakým telefon oznamuje p
hovor. Zde jsou dostupné mo¾nosti: Normální, Vzrùstající, 1x zazvonit, 1 pípnu



77ed. 

Fu
nk

ce
 m

en
uJe-li pro Ohlá¹ení pøíchozího hovoru zvoleno nastavení Vypnuto, nebude sly¹et vyzvánìní ani jiné 

ý a Jednání.

u vyzvánìcích 

ové zprávì 
lního stojanu.

lefon vydávat 

efonu, aby po 

pravì sluchátek 
í.

nále¾ících do 
 stisknìte 

anu 45.
©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserv

výstra¾né tóny. Tento zti¹ený re¾im je indikován ikonou , ale pouze v profilech Tich

• Vyzvánìcí tón pro nastavení typu vyzvánìcího tónu pro pøíchozí hlasové hovory.

Tip: Vyzvánìcí tóny mù¾ete rovnì¾ pøijmout jako zprávu OTA. Do seznam
tónù mù¾ete najednou ulo¾it a¾ pìt vyzvánìcích tónù.

• Hlasitost vyzvánìní pro nastavení hlasitosti vyzvánìní a tónù ohlá¹ení zprávy.

• Vibrace pro nastavení telefonu, aby pøi pøíchozím hlasovém hovoru a doruèené text
vibroval. Vibrace nejsou funkèní, pokud je telefon pøipojen do nabíjeèky nebo do sto

• Tón ohlá¹ení zprávy pro nastavení typu vyzvánìcího tónu pro textové zprávy.

• Tóny kláves pro nastavení hlasitosti tónù kláves nebo vypnutí tónù kláves.

• Tóny výstrahy pro zapnutí nebo vypnutí výstra¾ných tónù. Pøi jejich zapnutí bude te
výstra¾né tóny napøíklad v pøípadì, ¾e se blí¾í úplné vybití baterie.

• Automatický pøíjem (pouze v profilech Vozidlo a Sluch. souprava) pro nastavení tel
nìkolika vteøinách automaticky pøijal pøíchozí hlasový hovor.

Poznámka: Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je telefon pøipojen v sou
nebo k soupravì do vozidla vybavené snímaèem zapalování pøi zapnutém zapalován

• Upozornìní na pro nastavení telefonu, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozích hovorech 
zvolené skupiny volajících. Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovanou skupinu a
Oznaèit.

Postup nastavení vyzvánìcího tónu a symbolu skupiny pro skupinu volajících viz str
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Profily mù¾ete pøejmenovat podle osobních po¾adavkù, s výjimkou profilù Normál
souprava.

1. Stisknìte Menu, tlaèítky  a  vyhledejte polo¾ku Profily a stisknìte Vo

2. Vyhledejte profil, který chcete pøejmenovat, stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku
stisknìte OK.

3. Zadejte nový název a stisknìte OK. Informace o zadávání písmen viz Ukládání j
stranì 41.

� Nastavení (Menu 4)

Nastavení volání (Menu 4-1)

Autom. regulace hlasitosti (Menu 4-1-1)
Funkce Automatická regulace hlasitosti (ARH) upravuje hlasitost sluchátka podle o
toho, jak se hluk v okolí a/nebo hlasitost hovoru ve sluchátku zvy¹uje èi sni¾uje, AR
odpovídajícím zpùsobem úroveò hlasitosti sluchátka a udr¾uje hlasitost na odpoví

Funkci automatické regulace hlasitosti je mo¾né aktivovat pomocí menu nebo ji m
prùbìhu aktivního hovoru.

Poznámka: Nastavení ARH zapnout/ARH vypnout v prùbìhu hovoru má vliv pouze
hovor.
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jiných re¾imech (napøíklad Sluch. souprava nebo Vozidlo) není mo¾né zvolit polo¾ky AR
vypnout v prùbìhu hovoru po stisknutí Volby nebo prostøednictvím menu.

Aktivace Automatické regulace hlasitosti prostøednictvím menu
1. Stisknìte Menu, zvolte Nastavení a poté Nastavení volání.

2. Vyberte Autom. regulace hlasitosti

3. Zvolte Vypnout nebo Zapnout. Výchozí hodnota je Vypnout.

Aktivace Automatické regulace hlasitosti v prùbìhu hovoru 

1. V prùbìhu aktivního hovoru stisknìte Volby.

2. Pokud chcete ARH aktivovat, zvolte Aut. hlasit. zap., nebo chcete-li 
automatickou regulaci hlasitosti vypnout, zvolte Aut. hlasit. vyp..

Zvý¹íte-li hlasitost v prùbìhu hovoru stisknutím , zvý¹í se hlasitost 
sluchátka bez ohledu na zapnutí nebo vypnutí funkce ARH.

Po ukonèení hovoru se hlasitost vrátí na úroveò nastavenou pøed zapnutím funkce ARH

Poznámka: Jestli¾e ARH zmìnila hlasitost a Vy v prùbìhu hovoru funkci ARH vypnete, z
hlasitost na stejné úrovni, na kterou ji nastavila ARH. 

Pøíjem v¹emi klávesami (Menu 4-1-2)
Je-li tato funkce zapnuta, mù¾ete pøíchozí hovor pøijmout krátkým stisknutím libovolné
kromì  a . Je-li tato funkce zapnuta, není pøi pøíchozím hovoru mo¾né pou¾ív
Nevzít.



lkem desetkrát o 

é volby (  a¾ 

 i v pøípadì, ¾e ji¾ 

. V menu 4-1-6 
robnìj¹í informace o 

vádìt. Pøíchozí 

kovat.

podr¾ením 

ová slu¾ba).
80 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 

Fu
nk

ce
 m

en
u Automatická volba (Menu 4-1-3)

Je-li tato funkce zapnuta, pokusí se telefon po neúspì¹ném navázání hovoru a¾ ce
navázání hovoru.

Zrychlená volba (Menu 4-1-4)
Je-li tato funkce zapnuta, je mo¾né jména a tel. èísla pøiøazená tlaèítkùm zrychlen

) vytáèet podr¾ením stisknutého odpovídajícího tlaèítka. 
Uvìdomte si, ¾e podr¾ení stisknutého tlaèítka  volá Va¹i hlasovou schránku.

Slu¾ba hovorù na lince (Menu 4-1-5)
Pokud je tato funkce aktivována, bude Vás sí» upozoròovat na nový pøíchozí hovor
jeden hovor provádíte. Viz Hovor na lince na stranì 37.

Linka pro odchozí hovory (Menu 4-1-6)
SIM kartu je mo¾né pou¾ít pro dvì pøedplacená tel. èísla, tj. pro dvì telefonní linky
mù¾ete vybrat linku pro provádìní volání. Mù¾ete rovnì¾ zabránit volbì linky. Pod
dostupnosti této funkce získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by.

Zvolíte-li linku 2, ale nemáte tuto sí»ovou slu¾bu objednánu, nemù¾ete hovory pro
hovory je v¹ak mo¾né pøijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Aby nebylo mo¾né tuto funkci pou¾ít, mù¾ete ze seznamu voleb vybrat polo¾ku Blo

Tip:V pohotovostním re¾imu mù¾ete pøepínat z jedné linky na druhou 
stisknutého tlaèítka .

Informace o volání (Menu 4-1-7)
Zapnete-li tuto funkci, telefon krátce zobrazí trvání a cenu posledního hovoru (sí»
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V tomto menu mù¾ete provádìt faxová nebo datová volání. Pøed pou¾íváním této funkc
aktivovat IÈ port telefonu v Menu 12 nebo pøipojit telefon ke kompatibilnímu zaøízení (
faxu).

Odeslat Va¹e èíslo (Menu 4-1-9)
Pomocí této sí»ové slu¾by mù¾ete nastavit, zda se má, nebo nemá zobrazit Va¹e tel. èísl
Nastavení sítí obnoví standardní nastavení telefonu Zapnout nebo Vypnout, na kterém
s Va¹ím provozovatelem slu¾by.

Poznámka: Èíslování menu Informace o volání, Faxové nebo datové volání a Odeslat 
mìní podle toho, zda Va¹e SIM karta podporuje nebo nepodporuje funkci Linka pro odc

Nastavení telefonu (Menu 4-2)

Jazyk (Menu 4-2-1)
V tomto menu mù¾ete zvolit jazyk, ve kterém se budou zobrazovat texty na displeji. Je-
Automaticky, je jazyk volen na základì aktuálnì pou¾ívané SIM karty. 

Nastavení jazyka dále ovlivòuje formáty hodin a data v následujících funkcích: Budík (M
Nastavení èasu (Menu 10-3), Kalendáø (Menu 8), Úkolový deník (Menu 9).

Informace o buòce (Menu 4-2-2)
Telefon mù¾ete nastavit tak, aby indikoval pøípad, kdy je pou¾it v celulární síti, provozov
technologie MCN (Micro Cellular Network) (sí»ová slu¾ba). 

Pozdrav (Menu 4-2-3)
V tomto menu mù¾ete napsat zprávu, která se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.
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Sí» pou¾ívanou telefonem je mo¾né zvolit buï automaticky, nebo ruènì.

V re¾imu Automaticky telefon automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních s
nachází; zvolená sí» mù¾e být GSM900 nebo GSM1800.

V re¾imu Ruèní telefon zobrazí seznam dostupných sítí, ze kterých mù¾ete zvolit p
pokud má tato sí» dohodu o roamingu s operátorem Va¹í domovské sítì. Pokud tak
zobrazí se text Není pøístup. Poté musíte zvolit jinou sí». Telefon zùstává v ruèním
zvolen automatický re¾im nebo není do telefonu vlo¾ena jiná SIM karta.

Kontrast displeje (Menu 4-2-5)
Z tohoto menu mù¾ete nastavit kontrast displeje. Vybírat mù¾ete z deseti 
(10) mo¾ných úrovní kontrastu.

1. V menu Nastavení telefonu z volte Kontrast displeje.

2. Kontrast displeje nastavte pomocí tlaèítek  a .

Aktuálnì zvolený kontrast je indikován prou¾kem na displeji. 

Potvrdit aplikace SIM (Menu 4-2-6)
V tomto menu nastavujete zvolením Ukázáno telefon, aby zobrazoval potvrzovací
mezi Va¹ím telefonem a sítí pøi pou¾ívání slu¾eb SIM. Viz Slu¾by SIM (Menu 14) na

Nastavení zámku kláves (Menu 4-3)
Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se v horní èásti displeje symbol .

Poznámka: Je-li zapnuta funkce zámku klávesnice, je mo¾né provádìt volání na èí
která jsou ulo¾ena v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla). 
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Automatický zámek klávesnice je funkce volitelná u¾ivatelem. Pracuje na stejném princ
napøíklad spoøiè obrazovky na PC. Mù¾ete nastavit prodlevu, po které se klávesnice auto
zamkne, aby nedo¹lo k nechtìnému stisknutí tlaèítek.

1. Chcete-li aktivovat automatický zámek klávesnice, zvolte Zapnout.

2. Po zobrazení textu Délka prodlevy zadejte èas v minutách a sekundách. 
Výchozí hodnota je 01:00. Maximální hodnota prodlevy je 60 minut a minimální je 1

Automatický zámek klávesnice se aktivuje pokud:

• telefon je v pohotovostním re¾imu a vypr¹í prodleva stanovená u¾ivatelem.

Kód zámku kláves (Menu 4-3-2)
Kód zámku kláves mù¾ete pou¾ít jako ochranu pøed neoprávnìným pou¾íváním telefon
je 0000.

Poznámka: Pøed aktivováním kódu zámku klávesnice zkontrolujte, zda je rovnì¾ zapnu
kódu PIN.

Kód zámku klávesnice mù¾ete aktivovat stisknutím volby Zapnout. Zobrazí se potvrzov
zámku kláves aktivován. Pro odemknutí klávesnice musíte v pohotovostním re¾imu zad
kód.

Poznámka: Pro odemknutí klávesnice stisknìte v pohotovostním re¾imu Uvolnit a poté
zámku kláves (obsahuje ètyøi èíslice). Zadáte-li nesprávný kód zámku kláves pìtkrát za s
telefon k zadání PIN kódu. Po zadání PIN kódu mù¾ete zmìnit kód zámku kláves v menu

Chcete-li znovu pou¾ít výchozí kód, musíte zvolit Obnovit standardní nastavení (menu
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Chcete-li zmìnit starý nebo výchozí kód na jiný, pou¾ijte toto dílèí menu.

1. Zadejte nový kód, který se musí skládat ze ètyø èísel, a stisknìte OK. 

2. Potvrïte zadaný kód.

Poznámka: I v pøípadì, ¾e je kód zámku klávesnice aktivní, mù¾ete pøijmout 
hovor a v prùbìhu hovoru pou¾ívat ostatní klávesy normálním zpùsobem. 
Zámek kláves je znovu aktivován po dokonèení hovoru.

Nastavení komunikace (Menu 4-4)

Informace sítì (Menu 4-4-1)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøíjem zpráv rùzného zamìøení (napøíklad zprávy o po
situaci) od poskytovatele slu¾eb. Informace o dostupných tématech a odpovídající
získáte u poskytovatele slu¾eb. 

Pøi nastavení tohoto menu na Zapnout budete pøijímat zprávy s aktivními tématy.
mù¾ete upravit a urèit v nìm, která témata budou aktivní a která ne.

Pøehled témat - obdr¾íte ze sítì seznam dostupných témat. Po zvolení Témata mù¾
do seznamu. Zadejte název a èíslo tématu. Seznam témat mù¾ete dále upravovat n

Volbou Jazyk nastavíte jazyk zpráv. Jsou zobrazovány zprávy pouze ve zvoleném ja

Tip: Zprávy s informacemi sítì mù¾ete ukládat do slo¾ky Archív nebo do
definované slo¾ky.
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Po otevøení tohoto dílèího menu telefon automaticky volá Va¹i hlasovou schránku na te
ulo¾eném v Menu 4-4-3. Uvìdomte si, ¾e hlasová schránka je sí»ová slu¾ba, její¾ pou¾ív
nejprve objednat.

Tip: Pro rychlé volání Va¹í hlasové schránky (v pohotovostním re¾imu nebo 
menu) podr¾te stisknuté tlaèítko .

Zmìní-li se text nad levým tlaèítkem na OK, stisknìte toto tlaèítko pro vytoèení èísla Va
schránky.

Èíslo hlasové schránky (Menu 4-4-3)
V tomto dílèím menu mù¾ete ulo¾it nebo upravit èíslo Va¹í hlasové schránky. Hlasová s
sí»ová slu¾ba. Podrobnìj¹í informace a tel. èíslo hlasové schránky získáte u poskytovate

Editor pøíkazù slu¾by (Menu 4-4-4)
Z tohoto dílèího menu mù¾ete Va¹emu poskytovateli slu¾by odesílat po¾adavky týkající
(známé jako pøíkazy USSD), napøíklad pøíkazy aktivace sí»ových slu¾eb. Podrobnìj¹í info
poskytovatele slu¾by.

Nastavení zabezpeèení (Menu 4-5)
Telefon je vybaven v¹estranným bezpeènostním systémem, který zabraòuje neoprávnìn
telefonu nebo SIM karty. Viz dále Pøístupové kódy na stranì 123.
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Nastavením telefonu, aby po zapnutí vy¾adoval PIN kód, chráníte Va¹i SIM kartu. P
zabezpeèení nastavte menu Po¾adavek na kód PIN na Zapnout. Pro zapnutí této f
PIN kód. PIN kód je obyèejnì dodáván spolu se SIM kartou. Není-li, obra»te se na p
PIN kód mù¾ete zmìnit v menu Zmìna pøístupových kódù (4-5-6).

Poznámka: Zadáte-li nesprávný PIN kód tøikrát za sebou, bude SIM karta blokován
odblokování budete potøebovat PUK kód. Viz Pøístupové kódy na stranì 123.

Poznámka: Nìkteré SIM karty neumo¾òují vypnout po¾adavek na kód PIN.

Slu¾ba blokování hovorù (Menu 4-5-2)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje omezit pøíchozí a odchozí hovory z Va¹eho telefonu. P
funkce je vy¾adováno heslo pro blokování.

Vybírat mù¾ete z následujících re¾imù blokování hovorù:

• Odchozí hovory - blokování v¹ech odchozích hovorù.

• Mezinárodní hovory - blokování v¹ech volání do zahranièí z domovské zemì.

• Mezinárodní kromì vlastní zemì - blokování mezinárodních hovorù s výjimkou
zemì ze zahranièí.

• Pøíchozí hovory - blokování v¹ech pøíchozích hovorù.

• Pøíchozí hovory v zahranièí - blokování v¹ech pøíchozích hovorù v zahranièí.

Ve v¹ech vý¹e uvedených re¾imech blokování mù¾ete vybírat z voleb: Aktivovat, Z
stav (pro zobrazení typù blokovaných hovorù).

V menu Zru¹it v¹echna blokování mù¾ete zru¹it v¹echna omezení hovorù.
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volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových

Povolená èísla (Menu 4-5-3)
Pokud je tato slu¾ba podporována SIM kartou, jsou Va¹e odchozí hovory omezeny pouze
èísla. Pro ulo¾ení a upravení tel. èísel v seznamu je vy¾adován PIN2 kód.

Poznámka: Je-li zapnuta funkce volání pevných èísel, je v nìkterých sítích m
volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových

Uzavøená skupina (Menu 4-5-4)
V této sí»ové slu¾bì mù¾ete vybrat skupinu osob, kterým mù¾ete volat a které mohou vo
Nastavená obnovuje nastavení telefonu pro pou¾ití skupiny u¾ivatelù, na které se vlast
dohodl s provozovatelem slu¾by. Uzavøená skupina je indikována ikonou . Dal¹í info
operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by.

Poznámka: Je-li zapnuto volání do uzavøené skupiny u¾ivatelù, je v nìkterý
provádìt volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla
volání).

Úroveò zabezpeèení (Menu 4-5-5)
Pomocí bezpeènostního kódu (security code) mù¾ete telefon chránit pøed neoprávnìný
provedení tohoto zabezpeèení nastavte funkci menu Úroveò zabezpeèení na Telefon ne
zvolení Telefon bude telefon po¾adovat zadání bezpeènostního kódu pøi ka¾dém vlo¾en
která nepatøí mezi posledních pìt SIM karet pou¾itých v tomto telefonu. Pøi zvolení Pam
bezpeènostní kód vy¾adován pøi otevírání vnitøního telefonního seznamu telefonu. Bezp
dále vy¾adován pøi pou¾ívání nìkterých funkcí, jako napøíklad vymazání telefonního se
obnovení standardního nastavení. Bezpeènostní kód je vìt¹inou dodáván spolu s telefo
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12345. Zmìòte tento bezpeènostní kód v menu 4-5-6 Zmìna pøístupových kódù.
v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu.

Poznámka: Zadáte-li nesprávný bezpeènostní kód pìtkrát za sebou, bude telefon 
pøijímat správný bezpeènostní kód po dobu následujících pìti minut.

Tip: Jsou-li odpovídající funkce podporovány sítí, mù¾ete omezit pøích
provádìné Va¹ím telefonem. Viz dále Slu¾ba blokování hovorù (4-5-2
5-3) a Uzavøená skupina (4-5-4) v kapitole Nastavení.

Poznámka: Zmìníte-li úroveò zabezpeèení, odstraní se v¹echny seznam
volaných, pøijatých a nepøijatých hovorù.

Zmìna pøístupových kódù (Menu 4-5-6)
V tomto menu mù¾ete mìnit následující pøístupové kódy: bezpeènostní kód, PIN kó
pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze èíslice od 0 do 9. Telefon Vás vyzve k
kódu a poté nového kódu. Následnì Vás vyzve k ovìøení nového kódu jeho dal¹ím v

Poznámka: Nepou¾ívejte pøístupové kódy podobné èíslùm tísòového v
112. Pøedejdete tak nechtìnému vytáèení èísel tísòového volání.

Obnovit standardní nastavení (Menu 4-6)
Nìkterá nastavení menu mù¾ete vrátit na pùvodní hodnoty. Pro pou¾ití této funkc
bezpeènostní kód.
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Tato sí»ová slu¾ba je pou¾ita pro pøesmìrování pøíchozích hovorù na jiné tel. 
èíslo (napøíklad do Va¹í hlasové schránky). Podrobnìj¹í informace získáte 
u poskytovatele slu¾by.

V Menu 5 mù¾ete zvolit jedno z následujících druhù pøesmìrování:

• Pøesmìrovat v¹echny hovory. V¹echny pøíchozí hovory jsou bez vyzvánìní pøesmìro

• Pøesmìrovat, je-li obsazeno. Hlasové hovory jsou pøesmìrovány, pokud je Va¹e tel. 

Tip: Je-li aktivována funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno, dojde k pøesmìrován
odmítnutí hovoru.

• Pøesmìrovat, pokud nepøijímá. Hlasové hovory jsou pøesmìrovány, jestli¾e je v nast
nepøijmete.

• Pøesmìrovat, je-li mimo dosah. Hlasové hovory jsou pøesmìrovány, pokud je telefo
se nachází mimo oblast pokrytou slu¾bami sítì.

• Pøesmìrovat, je-li nedostupný. Hlasové hovory jsou pøesmìrovány v pøípadì, ¾e nep
telefon je vypnutý nebo se nachází mimo oblast pokrytou slu¾bami sítì.

• Pøesmìrovat v¹echna fax. volání. V¹echna faxová volání jsou pøesmìrována.

• Pøesmìrovat v¹echna dat. volání. V¹echna datová volání jsou pøesmìrována.

Volba Aktivovat zapíná pøesmìrování (pokud jej umo¾òuje sí»), Zru¹it vypíná pøesmìro
stav umo¾òuje zjistit, zda je pøesmìrování zapnuto nebo vypnuto.

Pro vypnutí v¹ech pøesmìrování zvolte dílèí menu Zru¹it v¹echna pøesmìrování.
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displeji zobrazena ikona . Pou¾íváte-li dvì telefonní linky, je ikona 
první lince  a na druhé lince .

� Hry (Menu 6)
Telefon nabízí tøi hry: Snake II, Opposite a Pairs II.

Nastavení - pro zapnutí a vypnutí osvìtlení a zvukù ve høe.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapín
je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik
nebezpeèí.

Zahájení nové hry
1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Hry a stisknìte Volba.

2. Ve høe Pairs II nejprve zvolte Na èas nebo Bez èas. limitu a poté zvolte Nová hr

Ve høe Opposite zvolte volbu Nová hra a ve høe Snake II zvolte volbu 1 hráè.

Zahájení hry pro dva hráèe
Hru Snake II mù¾ete hrát pøes IÈ port telefonu s protihráèem, který má na kompat
stejnou hru. Pøed zahájením hry pro dva hráèe zajistìte, aby IÈ porty telefonù smì
Infraèervený (Menu 12) na stranì 111.

Pro zahájení hry musí oba hráèi zvolit volbu 2 hráèi.
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• Nová hra - zahájí novou hru.

• Úroveò - umo¾ní nastavit stupeò obtí¾nosti zvolené hry. Tlaèítky  a  vybert
obtí¾nost a stisknìte OK.

• Pokyny - zobrazí pokyny pro hraní hry. Textem procházejte tlaèítky  a .

• Rekord - zobrazí nejvy¹¹í dosa¾ené skóre (pouze ve hrách Snake II a Pairs II).

• Pokraèovat - umo¾òuje pokraèovat v pøeru¹ené høe.

• Poslední hra - zobrazí poslední pohled na hru okam¾itì po ukonèení hry.

� Kalkulaèka (Menu 7)
Kalkulaèka v telefonu umo¾òuje funkce sèítání, odèítání, násobení, dìlení a 
pøevodu mìn. Tato kalkulaèka má omezenou pøesnost a zvlá¹tì pøi dìlení 
velkých èísel mù¾e docházet k zaokrouhlovacím chybám.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte p
je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inter
nebezpeèí.

Pou¾ívání kalkulaèky
1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Kalkulaèka a stisknìte Volba.

2. Je-li na displeji zobrazena ‘0’, zadejte první èíslo výpoètu. Pro zmìnu znaménka stisk
vyhledejte Zmìnit +/- a stisknìte Volba.

Desetinnou èárku vlo¾íte stisknutím .
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Pro odèítání stisknìte dvakrát  (zobrazí se -). 

Pro násobení stisknìte tøikrát  (zobrazí se *). 

Pro dìlení stisknìte ètyøikrát  (zobrazí se /). 

Pøípadnì stisknìte Volby, vyhledejte po¾adovanou operaci a stisknìte Volba.

4. Zadejte druhé èíslo. Opakujte tyto kroky podle potøeby. Chcete-li opravit chybu

5. Pro získání celkového výsledku stisknìte Volby. Vyhledejte polo¾ku Výsledek a 

6. Pro zahájení nového výpoètu nejprve podr¾te stisknuté tlaèítko Smazat.

Pøevod mìn
Po nastavení smìnného kursu v menu Kalkulaèka mù¾ete pou¾ít telefon pro pøevo
Kalkulaèka nebo v pohotovostním re¾imu.

V pohotovostním re¾imu zadejte hodnotu, stisknìte Volby a podle potøeby vyberte
cizí.

Poznámka: V pohotovostním re¾imu získáte desetinnou èárku pod tlaèítkem 
pou¾ít hvìzdièku (*), která plní funkci desetinné èárky.

Zadáte-li v pohotovostním re¾imu èíslo, mù¾ete jej buï vytoèit nebo po stisknutí V
seznam následujících funkcí, ze kterých mù¾ete vybírat:

Ulo¾it 

Pøidat ke jménu1

1. Tato polo¾ka je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e je pou¾ívána vnitøní pamì» telefonu.
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Volat 

V domácí

V cizí

Nastavení smìnného kursu v menu Kalkulaèka
1. Zvolte Kalkulaèka.

2. Stisknìte Volby a zvolte Smìnný kurs.

3. Zvolte buï Cizí mìna na domácí nebo Domácí mìna na cizí.

4. Zadejte po¾adovaný smìnný kurs. 

Smìnný kurs je trvale ulo¾en v pamìti telefonu.

� Kalendáø (Menu 8)
Kalendáø telefonu Vám pomáhá udr¾ovat pøehled v poznámkách, seznamech 
hovorù, které je tøeba uskuteènit, schùzkách a v pøipomenutí narozenin. 
Nastane-li datum nastavené pro schùzku, narozeniny nebo hovor, telefon Vás upozorní
signálem.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte p
je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inter
nebezpeèí.
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Zobrazení dne
V tomto re¾imu je pro ka¾dou polo¾ku daného dne zobrazeno datum a ikona typu 
Pøidání poznámky do kalendáøe na stranì 95.

Zobrazení dne nastavíte stisknutím Menu, vyhledáním polo¾ky Kalendáø a stisknu

Zobrazení poznámky
Tento re¾im umo¾òuje zobrazení detailù vybrané poznámky.

Pro zobrazení poznámky:

V Zobrazení dne stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Ukázat pozn. a stisknìte Volb

Pøehled týdnù
Tento re¾im umo¾òuje procházet kalendáøem po jednotlivých týdnech.

Pro otevøení Pøehledu týdnù:
1. V Zobrazení dne stisknìte Volby.

2. Vyhledejte polo¾ku Ukázat týdny a stisknìte Volba.

Seznam voleb v zobrazení kalendáøe
Seznam voleb v zobrazení kalendáøe obsahuje polo¾ky pro vytvoøení poznámky a p
poznámky pomocí textové zprávy nebo pøes IÈ port.

Seznam voleb pro zobrazení dne a poznámky dále obsahuje polo¾ky pro vymazání,
pøesunutí poznámky. Pro poznámky typu Jednání, Volat, Pozn. existuje volba pro k
na jiný den a pro opakování poznámky (dennì, ka¾dý týden, ka¾dý druhý týden neb
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Volba Auto. mazání umo¾òuje nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby au
vymazal staré poznámky. Opakované poznámky (napøíklad narozeniny) v¹ak nebudou v

Pøidání poznámky do kalendáøe
1. V menu Kalendáø vyhledejte tlaèítky  a  po¾adované datum.

2. Stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Zapsat pozn. a stisknìte Volba.

3. Vyberte jeden z následujících typù poznámek a stisknìte Volba. Postup zadávání pís
Ukládání jmen a tel. èísel na stranì 41.

• Jednání ( )

Napi¹te poznámku a stisknìte OK. Zadejte èas a stisknìte OK.

• Volat ( )

Zadejte po¾adované tel. èíslo (nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu) a stisknìte
po¾adované jméno (nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu) a stisknìte OK. Stejn
opakujte pro zadání èasu.

• Naroz. ( )

Zadejte jméno osoby a stisknìte OK, poté opakujte stejný postup pro datum narozen
(volitelnì). Zadáte-li rok narození, zobrazí se v poznámce za jménem osoby i její vìk

• Pozn. ( )

Napi¹te poznámku a stisknìte OK.

4. Tlaèítky  a  vyhledejte po¾adovaný typ upozoròování (mimo volby Pozn.)
Volba.
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Tip: V zobrazení dne nebo pøehledu týdnù mù¾ete rychle pøeskoèit na a
stisknutím .

Upozoròuje-li telefon na poznámku
Telefon bliká osvìtlením, pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji zobrazena p
mù¾ete zobrazené èíslo vytoèit stisknutím tlaèítka . Pro ukonèení upozoròová
poznámky stisknìte Ukázat, pro ukonèení upozoròování bez zobrazení poznámky 

� Úkolový deník (Menu 9)
Úkolový deník plní funkci rozvrhu hodin, pou¾itého pro udr¾ování pøehledu 
pracovních èasù a nákladù, a dále pro ukládání rùzných poznámek. Úkolový 
deník pou¾ívá formát data a èasu z funkcí Kalendáø (viz strana 93) a Hodiny (viz st

Poznámka: Údaje z Úkolového deníku mù¾ete odeslat do jiného telefonu jako text
poslat do kompatibilního PC pøes kabel nebo pomocí infraèerveného portu.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapín
je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik
nebezpeèí.

Po zvolení menu Úkolový deník (Menu 9) máte k dispozici následující funkce:

• Opìtovný start, Pøidat nový, Hledat, Upravit, Vymazat a Prùbìh.

Je-li Úkolový deník prázdný, je jedinou zobrazenou a volitelnou polo¾kou Pøidat no
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bì¾í dál na pozadí. Rovnì¾ dojde-li k vypnutí telefonu z dùvodu vybití baterie, bì¾í èaso
deníku, dokud je v telefonu energie pro zaji¹tìní bìhu hlavních hodin telefonu.

Opìtovný start (Menu 9-1)
Z tohoto dílèího menu mù¾ete opakovanì zahájit existující úkol. Je-li Úkolový deník prá
volba dostupná. 

• Zvolte Opìtovný start, vyhledejte po¾adovaný úkol a stisknìte Start.

Úkol je spu¹tìn a je vytvoøen nový záznam.

Na displeji je zobrazena Aktivní úloha v pozadí.

Pøidat nový (Menu 9-2)
V tomto dílèím menu mù¾ete do Úkolového deníku pøidat úkol.

1. Za Název: a Zákazník: zadejte jméno a dal¹í identifikaèní údaje. 
Maximální velikost záznamu je 20 znakù.

2. Tlaèítkem OK potvrïte zadané údaje.

První záznam nového úkolu je zahájen a telefon zaène zobrazovat aktivní úkolu.

Poznámka: Není-li v pamìti volné místo, zobrazí se zpráva Pamì» je plná. Vymazat sta

Hledat (Menu 9-3)
V tomto dílèím menu mù¾ete vyhledat pøedchozí úkoly podle jejich názvu nebo podle zá
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zobrazte seznam úkolù.

Zvýrazní se první odpovídající polo¾ka. Neodpovídají-li ¾ádné polo¾ky, zobrazí se n

• Po dokonèení hledání Podle názvu se zbývající úkoly zobrazí v abecedním poøa
úkolem.

• Je-li dokonèeno hledání Podle zákazníka, jsou zobrazeny pouze úkoly vztahujíc
jménu.

Upravit (Menu 9-4)
V tomto dílèím menu mù¾ete u konkrétního úkolu upravit Název i jméno Zákazník
dílèího menu telefon zobrazí Úkolový deník, kde mù¾ete zvolit polo¾ku, kterou chc

Vymazat (Menu 9-5)
Úkol je mo¾né vymazat dvìma zpùsoby:

• Po jednom - vyma¾e z Úkolového deníku jeden úkol. 

• V¹echny úkoly - vyma¾e v¹echny existující úkoly najednou.

Oba druhy mazání musí být potvrzeny stisknutím tlaèítka OK. 

Prùbìh (Menu 9-6)
Pomocí této funkce mù¾ete zobrazit prùbìh úkolù.

1. V hlavním menu Úkolového deníku zvolte Prùbìh.

2. Ze seznamu úkolù vyberte úlohu, o které chcete získat podrobnìj¹í informace.



99ed. 

Fu
nk

ce
 m

en
uPo zvolení konkrétního úkolu telefon zaène zobrazovat prùbìh úkolu. Zobrazení prùbìhu obsahuje 

. Ve vrchní èásti 
ètu vstupù. 
©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserv

následující údaje:

• Název konkrétního úkolu nebo úlohy 

• Jméno zákazníka

• Vytvoøeno

• Vstupy

• Celkový èas

• Celkem mzdy

• Celkem mat.

• Celkové nákl.

• Poznámky

Potøebujete-li podrobnìj¹í informace nebo chcete-li odeslat data do jiného 
telefonu, pøípadnì chcete-li nìjaký údaj vymazat, stisknìte v tomto 
zobrazení tlaèítko Volby.

Detaily
Tento typ zobrazení zobrazí v¹echny vstupy konkrétní polo¾ky v chronologickém poøadí
displeje jsou zobrazeny informace o datu vstupu, èíslu aktuálního vstupu a celkovém po
Mezi dal¹ími informacemi naleznete:

• Èas úkolu

• Mzdy

• Materiály
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100 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 

Fu
nk

ce
 m

en
u • Náklady

Pomocí tlaèítek  a  mù¾ete zobrazovat dal¹í vstupy konkrétní polo¾ky. Po
o úkolech naleznete po stisknutí Volby. 

Harmonogram
Detaily pracovních èasù se zobrazí po zvolení polo¾ky Harmonogram. 

Zaèátek

Pozastaveno

a / nebo

Zaèátek

Konec

Ukázat mzdy

Podrobnosti o mzdách zobrazíte zvolením Ukázat mzdy. 
Telefon zobrazí následující informace:

Hodiny

Sazba

Celkem

Ukázat materiál

Informace o nákladech na pou¾ité materiály zobrazíte zvolením Ukázat mater.. Zo
u¾ivatelem zadané informace:

Mno¾ství

Náklady
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Ka¾dé z tìchto zobrazení obsahuje informace pouze o jednom vstupu.

Ukázat poznámky

Zobrazit mù¾ete ka¾dou poznámku, napsanou k aktuálnímu vstupu. Zvolíte-li Volby, m
poznámky upravit nebo odeslat do jiného telefonu jako textovou zprávu.

Poslat jako SMS
Touto volbou mù¾ete poslat údaje pøehledu z Úkolového deníku do jiného telefonu jako
zprávu. Obsah údajù závisí na pozici v Úkolovém deníku, ze které je tato funkce zvolena

Pøenos údajù Úkolového deníku do PC pomocí kabelu
Pou¾ijete-li pro pøenos údajù Úkolového deníku kabel:

• Pøipojte kabel DLR-3P do sériového portu kompatibilního PC.

• Pøipojte kabel DLR-3P k telefonu.

Spus»te aplikaci pro propojení PC s Úkolovým deníkem. Tato aplikace je dostupná na Int
stránce spoleènosti Nokia (www.nokia.com).

Poznámka: Volání nebo pøijímání hovorù bìhem pøipojení k poèítaèi není dop
proto¾e mù¾e pøeru¹it operaci.

Pøenos údajù z Úkolového deníku do PC prostøednictvím IÈ portu
Údaje z Úkolového deníku je mo¾né pøená¹et prostøednictvím IÈ portu do kompatibilníh
zapotøebí program pro propojení Úkolového deníku s PC, který je k dispozici na Internet
spoleènosti Nokia (www.nokia.com). Není v¹ak mo¾né pøes IÈ port získávat do Úkolovéh
údaje. Podrobnìj¹í informace, viz Infraèervený (Menu 12) na stranì 111.
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Zobrazení aktivní úlohy je pou¾ito v pøípadì, ¾e je v Úkolovém deníku nìkterý úkol a
tomto zobrazení zahájí mìøení èasu.

Zobrazení aktivní úlohy obsahuje následující informace:

• název úkolu 

• èas zahájení aktuálního vstupu

• dobu trvání aktuálního vstupu

• celkovou dobu

Zvolíte-li Volby, mù¾ete úkol pozastavit nebo ukonèit, pøidat náklady nebo 
poznámky, najít jiný úkol nebo zobrazit pøehled událostí v úkolu.

Pozastavit
Je-li úkol zastaven funkcí Pozastavit, mù¾ete ji pozdìji znovu spustit. Na displeji b
mìøení èasu je zastaveno, ale není vynulováno. 

Pro pokraèování ve stejném úkolu zvolte Volby a poté Pokraèovat.

Pozastavený úkol mù¾ete zastavit, pøidat do nìj informace o nákladech nebo pozn
jeho prùbìh.

Ukonèit
1. Chcete-li ukonèit úkol, stisknìte Ukonèit.

2. Volbu potvrïte stisknutím OK. 
Dojde k zastavení mìøení èasu a ukonèení aktuálního úkolu. Úkol je ulo¾en.

Zobrazí se následující souhrnné informace:
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• Mzdy

• Materiály

• Poznámky

Zvolíte-li Volby, mù¾ete i nadále pøidávat náklady nebo poznámky, opakovanì zahájit ú
údaje do kompatibilního telefonu. Je-li k vstupu pøidána nová informace, telefon se poz
k zobrazování zaktualizovaných souhrnných informací. 

Pøidat náklady
V zobrazení aktivní úlohy mù¾ete rovnì¾ zadat informace o nákladech. 
Zadaná hodnota mù¾e mít a¾ 9 èíslic se dvìma èíslicemi za desetinnou èárkou.

1. Zvolte Mzdy. Zobrazí se text Hodinová mzda:. 

2. Zadejte mzdu.

3. Zadanou hodnotu potvrïte stisknutím tlaèítka OK.

Na displeji je mo¾né zobrazit tyto zadané údaje:

• Hodiny - zobrazení doby od zadání aktuální polo¾ky a¾ do souèasnosti

• Sazba - zobrazení hodinové mzdy

• Celkem - zobrazení celkového souètu mezd

Po zvolení Materiál - k celkovým nákladùm mù¾ete pøidávat náklady na materiál. 

1. Za text Oznaèení materiálu: zadejte název nebo kód po¾adované souèásti a stisknìt

2. Udejte poèet pou¾itých souèástí. 

3. Za text Cena: zadejte cenu jedné souèásti a stisknìte OK.
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• Mno¾ství

• Náklady

• Celkem - pro zobrazení souètu pøidaných nákladù

Pøidat pozn.
Po zvolení Pøidat pozn. mù¾ete ulo¾it poznámku nebo vysvìtlivku. Délka poznámk
znakù.

Chcete-li vymazat napsaný text, stisknìte Smazat.

Chcete-li text zachovat, stisknìte Ulo¾it. 

�  Hodiny (Menu 10) 

Stopky (Menu 10-1)
Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapín
je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik
nebezpeèí.

Funkcí Stopky mù¾ete telefon pou¾ít k mìøení èasu. Pomocí stopek je mo¾né mìøit
mezièasy nebo èasy jednotlivých kol.

Stisknete-li pøi spu¹tìných stopkách tlaèítko , telefon se vrátí do pohotovostn
èasu bude probíhat na pozadí. Telefon mù¾ete pou¾ívat normálním zpùsobem.

Mìøení èasu je z displeje pøesunuto na pozadí i v pøípadì:

• pøíchozího hovoru
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• zobrazení upozornìní na nabíjení baterie

• zobrazení jiných speciálních upozornìní 

Poznámka: Pou¾ívání stopek vybíjí baterii a mù¾e omezit provozní dobu telefonu. Aby b
maximalizována provozní doba telefonu, je doporuèeno neponechávat stopky spu¹tìné
(napø. pøi provádìní jiných úkonù s telefonem), pokud je nepotøebujete. 

Dìlené mìøení
Mìøení èasu mù¾ete zahájit zvolením Menu-Hodiny-Stopky-Dìlené 
mìøení. Telefon zobrazí poèáteèní stav. Poèáteèní hodnota je zobrazena 
velkými èíslicemi 00:00:00:0.

1. Stisknutím Start se spustí stopky.

2. Chcete-li mìøení èasu ukonèit, stisknìte Stop.

Je-li mìøení èasu zastaveno, je na displeji zobrazen výsledek.

Poznámka: Pøekroèí-li namìøená hodnota 99:59:59:9, zmìní se èas na displeji na 00:00
pokraèují dále.

Po stisknutí Volby mù¾ete restartovat, ulo¾it, vynulovat a ukonèit funkci stopky. Zahájí
èasu znovu stisknutím Start, èas bude pøipoèítáván místo aby zaèal bì¾et od nuly. Zvolí
telefon se vrátí do pohotovostního re¾imu. Nejsou-li stopky vynulovány, je v seznamu v
polo¾ka Ukázat poslední.

Mezièasy
1. Stisknìte Start.

2. Chcete-li vidìt mezièas, stisknìte Dìlené.
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Mezièasy jsou zobrazeny men¹ími èíslicemi ne¾ bì¾ící èas. Spolu s mìøeným èasem
zobrazit a¾ tøi mezièasy. Je-li mezièasù více, mù¾ete je postupnì zobrazovat pomo

. Mìøení èasu se zastaví po stisknutí Stop.

Mìøení èasu kola 
Tato funkce je zahájena zvolením Mìø. èasu kola z hlavního menu Stopky.

1. Stisknutím Start se spustí stopky.

2. Chcete-li zobrazit èas kola, stisknìte Kolo.

Po stisknutí Kolo se mìøení èasu zastaví a opìt se okam¾itì znovu spustí 
od nuly. Nejnovìj¹í èas kola je zobrazen pod bì¾ícím èasem.

Spolu s mìøeným èasem je na displeji mo¾né najednou zobrazit a¾ tøi èasy kol. Pro
èasù kol pou¾ijte tlaèítka  a . Stisknete-li Stop, mìøení èasu se zastaví a
zobrazen koneèný èas.

Poznámka: Zvolíte-li pøi èasu bì¾ícím na pozadí Dìlené mìøení nebo Mìø. èasu ko
Volby, zobrazí se potvrzovací zpráva Pøeru¹it pøedcházející?.

Ulo¾ení nebo vynulování èasù
1. Stisknìte Volby a poté stisknìte Ulo¾it.

2. Za výzvu Jméno: zadejte název hodnoty èasu. 
Maximální poèet znakù je 10.

3. Tlaèítkem OK potvrïte zadané jméno.

Vynulování èasù: Po zvolení Vynulovat ze seznamu voleb, potvrïte vynulování st
Telefon se vrátí do poèáteèního stavu, ve kterém je zobrazena hodnota 00:00:00:0
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Ulo¾ené èasy mù¾ete zobrazit zvolením Ukázat èasy. Na displeji se zobrazí soubory èas
názvy.

Po zvolení konkrétního souboru èasù mù¾ete zobrazit jeho èasy. Mezièasy a èasy kol jso
men¹ími èíslicemi pod koncovým èasem. Pro prohlí¾ení dal¹ích èasù pou¾ijte tlaèítka 

V tomto zobrazení mù¾ete mazat èasy zvolením Volby a poté Vymazat èasy.

Smazání èasù
Èasy mù¾ete z pamìti stopek vymazat zvolením Vymazat èasy z hlavního menu Stopky
mo¾né vymazat èasy zvolením této funkce prostøednictvím tlaèítka Volby.

Èasy mù¾ete vymazat buï postupnì nebo najednou. V obou pøípadech Vás telefon vyzv
smazání stisknutím tlaèítka OK.

Poznámka: Pokusíte-li se vymazat èas i kdy¾ v pamìti ji¾ ¾ádné soubory èasù nejsou, te
upozornìní Pamì» stopek je prázdná.

Pamì» stopek
Pamì» vyhrazená pro stopky je omezena. Maximální poèet ulo¾ených èasù je 250. Pamì
uchovává svùj obsah i po vypnutí telefonu.

Budík (Menu 10-2)
Telefon je mo¾né nastavit tak, aby vyzvánìl v èase nastaveném v menu Budík (menu 10
otevøení tohoto menu stisknìte Menu zvolte Hodiny, Budík a stisknìte Volba.
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je v horní lince displeje zobrazena ikona , která indikuje, ¾e je menu Budík nast
pøi vypnutém telefonu je budík stále aktivní.

Nastane-li doba buzení:
Telefon vydává upozoròovací tóny. Spolu s vyzvánìním telefonu je na jeho displeji
Buzení! a telefon bliká osvìtlením.

Stisknutím Stop buzení ukonèíte. Necháte-li telefon vyzvánìt po dobu jedné minu
Budit, buzení se na nìkolik minut pøeru¹í a poté se opìt obnoví.

Poznámka: Nastane-li doba k buzení v okam¾iku, kdy je telefon vypnutý, telefon z
Stisknete-li Stop, telefon se dotá¾e, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stisknutím
zaregistrujte do sítì nebo stisknutím Ne nechejte telefon vypnutý. 

Poznámka: Nezapínejte pøístroj tam, kde je pou¾ívání mobilních telefon
tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

Nastavení èasu (Menu 10-3)
Telefon je vybaven hodinami. Pokud jste zvolili volbu Ukázat hodiny, je na displeji 
èas. Hodiny nejsou zobrazovány, pokud se nacházíte v telefonním seznamu nebo v

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapín
je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik
nebezpeèí.

Ukázat hodiny / Skrýt hodiny (Menu 10-3-1)
V tomto menu mù¾ete zvolit, aby se hodiny zobrazovaly nebo ne.
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1. V Menu 10-3-2 stisknìte Volba.

2. Zadejte aktuální èas a stisknìte OK.

Formát èasu (Menu 10-3-3)
Toto dílèí menu umo¾òuje zvolit 12-ti nebo 24 hodinový formát èasu. Vyberte jeden z f
stisknìte OK.

Hodiny dále spolupracují s následujícími funkcemi: Zprávy (Menu 1), Výpis volání (Men
(Menu 10-2), Kalendáø (Menu 8) a Úkolový deník (Menu 9).

Poznámka: Je-li z telefonu na del¹í dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seø

�  Hlukomìr (Menu 11) 
Funkce Hlukomìr není urèena pro profesionální pou¾ití. 
Jedná se spí¹e o zábavnou funkci, pomocí které mù¾ete mìøit pøibli¾nou 
úroveò hluku ve Va¹em okolí.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte p
je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inter
nebezpeèí.
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úroveò hluku. Mimo to je úroveò hluku uvedena i èíselnì. Nejvy¹¹í hodnota 
je zobrazena v rámeèku nahoøe a aktuální hodnota je zobrazena pod ním. 
Tyto èíselné údaje jsou uvádìny v decibelech (dB).

Poznámka: Není mo¾né mìøit pøibli¾nou hodnotu úrovnì hluku právì 
probíhajícího hovoru.

Uvìdomte si, ¾e Hlukomìr ve Va¹em telefonu NENÍ pøístroj s profesionální 
pøesností. Zobrazuje pouze pøibli¾nou hodnotu skuteèné úrovnì hluku.

Hlukomìr telefonu mìøí úroveò hluku ve frekvencích 300 Hz a¾ 3400 Hz, co¾ jsou 
které jsou nejdùle¾itìj¹í pro srozumitelnost øeèi a jsou pøená¹eny GSM systémem p
hovoru. Hluk nad a pod tìmito frekvencemi nebude mìøen. 

Stisknete-li Volby, zobrazí se následující seznam:

• Vynulovat

• Uchovat

• Dynamicky

Funkcí Vynulovat mù¾ete vynulovat nejvy¹¹í hodnotu hluku.

Ve funkci Uchovat jsou obì hodnoty zobrazeny, ale nejvy¹¹í hodnota hluku je aktu
pøípadì, ¾e aktuální úroveò hluku je vy¹¹í ne¾ aktuální nejvy¹¹í hodnota.

Ve funkci Dynamicky jsou zobrazeny obì funkce, ale nejvy¹¹í hodnota hluku je pla

Poznámka: Pou¾ívání hlukomìru vybíjí baterii a mù¾e znatelnì omezit provozní d
Doporuèujeme nepou¾ívat hlukomìr, pokud to není opravdu tøeba.
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V tomto menu mù¾ete nastavit telefon pro pøijímání dat pøes infraèervený 
(IÈ) port telefonu. Pro pou¾ití IÈ propojení musí být zaøízení, se kterým 
chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Pøes IÈ port telefonu mù¾ete odesílat a p
jako jsou vizitky (jména a tel. èísla ulo¾ená v telefonním seznamu) a poznámky z kalend
spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zaøízením (napøíklad poèítaèem).

Údaje z Úkolového deníku je mo¾né odesílat prostøednictvím IÈ portu do kompatibilníh
zapotøebí program pro propojení Úkolového deníku s PC, který je k dispozici na Internet
spoleènosti Nokia (www.nokia.com). Pøes IÈ port v¹ak není mo¾né posílat data Úkolové
jiného telefonu. Z PC nemù¾ete pøijmout údaje do Úkolového deníku.

Poznámka: Pro spu¹tìní této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte p
je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik inter
nebezpeèí.

Pøi odesílání a pøijímání dat pøes IÈ port
1. Zajistìte, aby IÈ porty zdrojového a cílového zaøízení smìøovaly na sebe a aby mezi 

¾ádná pøeká¾ka. Doporuèená vzdálenost mezi obìma zaøízeními pøi infraèerveném p
maximálnì jeden metr.

2. Pøi pøijímání dat pøes IÈ port aktivujte IÈ port Va¹eho telefonu otevøením menu Infra
12).

3. U¾ivatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí pøenos dat zvolením odpo
funkce.
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být znovu navázáno. 

Poznámka: Telefon patøí do 1. tøídy laserových produktù. 

Kontrola stavu IÈ propojení
Stav IÈ propojení je indikován ikonou . 

Je-li ikona  zobrazena nepøeru¹ovanì, je IÈ propojení aktivní a telefon je pøip
pøijímání dat pøes IÈ port. 

Není-li ikona  zobrazena, není IÈ propojení navázáno.

Pokud ikona  bliká, pokou¹í se telefon o navázání propojení s druhým zaøízen
propojení pøeru¹eno.

� Mobilní Internetové slu¾by (WAP) 
Provozovatelé slu¾eb WAP (Wireless Application Protocol) na svých 
Internetových WWW stránkách, vytvoøených speciálnì pro mobilní 
telefony, nabízejí slu¾by, jako jsou napøíklad bankovnictví, novinky, zprávy o poèas
informace atd.

Poznámka: Informace o dostupných slu¾bách WAP (provozovaných na základì jaz
cenách a tarifech získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by WAP. U posky
získáte rovnì¾ pokyny pro pou¾ívání jejich slu¾eb. 

Tyto WWW stránky pou¾ívají jazyk WML (Wireless Mark-Up Language). Bì¾né WW
pou¾ívají jazyk HTML (Hyper Text Mark-Up language), není mo¾né na telefonu zob
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kde je pou¾ívání mobilních telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik
jiného nebezpeèí.

Jestli¾e jste do telefonu ulo¾ili nastavení potøebná pro pou¾ívání slu¾by, mù¾ete slu¾by
menu Slu¾by (Menu 13).

Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP
Pøed pou¾íváním slu¾eb WAP musíte do telefonu ulo¾it po¾adovaná nastavení spojení s
které mù¾ete nav¹tìvovat odpovídající WAP stránky.

Informace o nastavení spojení obdr¾íte u provozovatele slu¾by WAP. Provozovatel slu¾b
tyto informace poslat jako textovou zprávu nebo je budete do telefonu muset zadat pom

Nastavení spojení mù¾ete ulo¾it do jedné z pìti sad spojení v telefonu. Ka¾dá sada spoj
po¾adovaná nastavení pro jednu slu¾bu WAP. Nastavení pro ka¾dou slu¾bu WAP musíte
jednou. 

Ulo¾ení nastavení pøijatého v podobì textové zprávy
Obdr¾íte-li informace o nastavení spojení v podobì textové zprávy, zobrazí se na disple
nastavení slu¾by.

• Pro ulo¾ení pøijatého nastavení stisknìte Volby a poté vyhledejte polo¾ku Ulo¾it.

• Chcete-li nastavení nejprve zobrazit, stisknìte Volby a vyhledejte polo¾ku Ukázat. Z
nastavení se zobrazí název a adresa domovské stránky. Stisknìte Ulo¾it pro ulo¾ení 
Zpìt pro návrat do seznamu voleb.
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Poznámka: Informace o nastavení spojení obdr¾íte u provozovatele slu¾by WAP. O
podrobnìj¹í informace.

1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Slu¾by a stisknìte Volba.

2. Vyhledejte polo¾ku Nastavení a stisknìte Volba.

3. Po zobrazení dílèího menu Nastavení spojení stisknìte Volba.

4. Vyhledejte po¾adovanou sadu spojení a stisknìte Volby.

5. Vyhledejte polo¾ku Upravit a stisknìte Volba. 

Zde jsou dostupné volby nastavení:

• Domov. stránka - napi¹te domovskou adresu sady spojení 

• Typ spojení - vyberte Trvalé spojení nebo Doèasné spojení.

• Zabezpeèení spojení - zvolte Zapnout nebo Vypnout. 

Poznámka: Je-li zabezpeèení spojení zapnuté, pokou¹í se telefon pøi aktivac
zabezpeèenou linku. Není-li zabezpeèená linka dostupná, nebude spojení na
pøesto spojit i pomocí nezabezpeèené linky, musíte nastavit zabezpeèení sp

• Nosiè - vyberte SMS nebo Data. Rychlost datového pøenosu a jeho cena se 
typu nosièe. Podrobnìj¹í informace i informace o cenách získáte u provozov

Podle pokynù provozovatele slu¾by zadejte ní¾e uvedená nastavení.

Jako nosiè zvoleno - SMS

Èíslo serveru 

Èíslo slu¾by
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Vytáèené èíslo 

Adresa IP 

Typ autentizace - zvolte Zabezpeèený nebo Normální

Typ datového volání - zvolte Analogový nebo ISDN. Mù¾ete zvolit pevné datové
rovnì¾ ovlivní rychlost datového pøenosu. Je-li zvoleno ISDN, obsahuje rychlost d
pouze polo¾ky 9600 a 14400 bps.

Rychlost datového volání - Automatická volí rychlost datového volání automat
dostupná, je-li zvolen typ datového volání ISDN. Rychlost datového volání je záv
provozovateli slu¾by.

Jméno u¾ivatele 

Heslo

Úprava nastavení
Do telefonu je mo¾né ulo¾it pìt sad spojení. Jestli¾e ji¾ bylo ulo¾eno pìt sad a chcete ul
sadu, musíte pøepsat jednu z døíve ulo¾ených sad. Podrobnìj¹í informace naleznete v ka
informací o nastavení pomocí klávesnice na stranì 114. Po zvolení volby Pøejmenovat m
pøejmenovat sadu nastavení.

Mù¾ete zvolit, zda mají být pøi procházení WAP stránkami zobrazovány obrázky nebo ja
je na displeji zobrazován text. V nìkterých pøípadech mohou mít WAP stránky jako vých
vypnuté lámání textu (to znamená, ¾e text pøesahující øádku nebude vidìt); pro zobraze
zvolte Zapnout.

1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Slu¾by a stisknìte Volba.
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3. Vyhledejte polo¾ku Nastavení vzhledu a stisknìte Volba.

4. Vyberte polo¾ku Pøetáèení textu nebo Ukázat obrázky a stisknìte Volba.

5. Pro Pøetáèení textu zvolte Zapnout nebo Vypnout  a pro Ukázat obrázky zvolt

Otevírání WAP stránek
Po ulo¾ení v¹ech potøebných nastavení spojení mù¾ete otevøít WAP stránky. WAP 
otevírat tøemi zpùsoby:

• Otevøením domovské stránky (zvolením Domù z voleb menu Slu¾by) 

• Zvolením zálo¾ky (zvolením Zálo¾ky z voleb menu Slu¾by) 

• Zadáním adresy WAP stránky (zvolením Jdi na adresu z voleb v menu Slu¾by)

Nejdøíve musíte aktivovat sadu spojení slu¾by WAP, kterou chcete pou¾ívat. V¾dy m
pouze jedna sada.

Aktivace sady spojení
1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Slu¾by a stisknìte Volba.

2. Vyhledejte polo¾ku Nastavení a stisknìte Volba.

3. Po zobrazení dílèího menu Nastavení spojení stisknìte Volba.

4. Vyhledejte po¾adovanou sadu spojení a stisknìte Volby. Vyhledejte polo¾ku Ak
Volba.

Otevøení WAP stránky prostøednictvím domovské stránky
1. V pohotovostním re¾imu stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Slu¾by a stisknìte
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Zálo¾ky
Do pamìti telefonu je mo¾né ulo¾it adresy a¾ 15-ti nejoblíbenìj¹ích nebo nejpou¾ívanì
stránek.

Pøidání zálo¾ek
1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Slu¾by a stisknìte Volba.

2. Vyhledejte polo¾ku Zálo¾ky a stisknìte Volba.

3. Stisknìte Volby a po zvýraznìní textu Pøidat zálo¾ku stisknìte Volba.

4. Zadejte adresu po¾adované slu¾by a stisknìte OK. Zadejte název slu¾by a stisknìte O

Tip: Zálo¾ku mù¾ete pøidat i pøi procházení Internetem. Nejdøíve stisknìte Volby, vyhle
Zálo¾ky a stisknìte Volba. Nejdøíve stisknìte Volby, vyhledejte polo¾ku Ulo¾it zálo¾ku 

Otevøení WAP stránky pomocí zálo¾ky

1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Slu¾by a stisknìte Volba.

2. Vyhledejte polo¾ku Zálo¾ky a stisknìte Volba.

3. Vyhledejte po¾adovanou zálo¾ku a stisknìte Volby. Pro pøipojení ke slu¾bì vyhledejt
na a stisknìte Volba.

Poznámka: Zálo¾ka mù¾e být závislá na nastavení spojení, které bylo pou¾ito pøi jejím p
Pokud zálo¾ka není funkèní (mù¾e být zobrazen text Ovìøit nastavení slu¾by), budete m
jinou sadu spojení.

Otevøení WAP stránky zadáním její adresy
1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Slu¾by a stisknìte Volba.
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3. Zadejte adresu WAP stránky (pro vlo¾ení speciálních znakù pou¾ijte tlaèítko 

Poznámka: Pøed adresou není nutné zadávat prefix http://; ten bude pøidán au
Pou¾íváte-li jiný protokol ne¾ http (napøíklad ftp), musíte tento prefix zadat.

Zobrazení WAP stránek
Po pøipojení k domovské stránce WAP slu¾by postupujte podle doprovodných textù
displeji.

Tlaèítka pou¾itá pro procházení
• Stisknìte  napøíklad pro zvolení odkazu

• Tlaèítka  a  pou¾ijte pro zobrazení WAP stránky

• Stisknutím  odpojíte WAP stránku a ukonèíte prohlí¾ení

• Tlaèítka  -  slou¾í pro zadávání písmen a èísel, tlaèítko  pro za
znakù

• Pravá výbìrová klávesa  - napøíklad pro návrat na pøedchozí otevøenou W

• Levá výbìrová klávesa  - napøíklad pro zobrazení seznamu voleb

Pøi procházení stránkami slu¾by, se stisknutím Volby zobrazí seznam aktuálnì 
Vyhledejte po¾adovanou volbu a stisknìte Volba. Následují nìkteré volby, které
procházení Internetem dostupné: 
Domù (pro pøechod na domovskou stránku), Znovu zavést (pro obnovení stránk
zvolení odkazu), Zpìt (pro návrat na pøedchozí nav¹tívenou WAP stránku), Nas
(nastavení textu a obrázkù), Zálo¾ky (pro pøidání zálo¾ky), Pou¾ít èíslo (pro vyb
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pomocí adresy), Vymazat pamì» (vyma¾e mezipamì» telefonu), Info o zabezp. (zob
spojení zabezpeèeno nebo není) a Konec (ukonèí funkci prohlí¾ení).

Vymazání vyrovnávací pamìti (cache)
Informace nebo slu¾by, kterými jste procházeli, jsou ulo¾eny ve vyrovnávací pamìti tele
Vyrovnávací pamì» slou¾í k doèasnému ukládání dat.

Poznámka: Jestli¾e jste se pokou¹eli o pøístup nebo jste pou¾ívali slu¾by, pø
vy¾adováno heslo (napøíklad k Va¹emu bankovnímu úètu), vyma¾te pøed dal
telefonu vyrovnávací pamì» telefonu. Zabráníte tak zneu¾ití privátních info

1. Stisknìte Menu, vyhledejte polo¾ku Slu¾by a stisknìte Volba.

2. Chcete-li vymazat vyrovnávací pamì» telefonu, vyhledejte polo¾ku Vymazat pamì»
Volba.

Potvrzení autorizace
Pøi pou¾ívání nìkterých slu¾eb je vy¾adováno potvrzení autorizace. Potvrzení autorizac
aktivování zabezpeèeného spojení s WAP branou nebo serverem. Pro kontrolu podpisù W
certifikátù serveru jsou pou¾ity certifikáty, které je mo¾né zavést pøi prohlí¾ení.

Správnou toto¾ností WAP brány nebo serveru si mù¾ete být jisti pouze v pøípadì, ¾e byl
podpis a doba platnosti WAP brány nebo certifikátu serveru. Jestli¾e není mo¾né ovìøit
brány nebo serveru, toto¾nost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemát
správný certifikát, budete upozornìni zprávou na displeji telefonu. Po sta¾ení po¾adova
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certifikát pøidán do seznamu autorizací v menu Slu¾by.

Zobrazení seznamu autorizací:
1. Stisknìte Menu, vyhledejte menu Slu¾by a stisknìte Volba.

2. Vyhledejte polo¾ku Nastavení a stisknìte Volba.

3. Vyhledejte polo¾ku Potvrzení zabezpeèení a stisknìte Volba.

Poznámka: Je-li zobrazena ikona zabezpeèení, je datový pøenos mezi telefonem a
serverem (podle nastavení v polo¾ce Adresa IP v menu Nastavení spojení) kódová
ikona v¹ak neindikuje, ¾e je zabezpeèen datový pøenos mezi branou a serverem s o
(místo, kde je ulo¾en po¾adovaný zdroj). Zabezpeèení datového pøenosu mezi bran
obsahem slu¾by by mìl zajistit provozovatel slu¾by.

� Slu¾by SIM (Menu 14)
Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu mù¾e dal¹í slu¾by poskytovat SIM 
karta. Tyto funkce jsou dostupné prostøednictvím Menu 14. Toto menu je 
zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu zá
slu¾bách.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o pou¾ívání slu¾eb SIM získáte u prodejce S
operátora sítì, poskytovatele slu¾eb sítì nebo smluvního prodejce.

Telefon je mo¾né nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi t
pou¾ívání aplikací SIM, zvolením volby Ukázáno v menu 4-2-6 (Potvrdit aplikace 

Poznámka: Pøístup k tìmto slu¾bám mù¾e vy¾adovat odeslání textové zprávy (SMS
mohou být placené slu¾by.
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Telefon umo¾òuje pøenos dat do jiných zaøízení, pokud je pøipojen ke kompatibilnímu p
infraèerveným propojením nebo pomocí sériového kabelu. 

Pro odesílání a pøijímání el. po¹ty nebo faxù, pøipojení k poèítaèùm a pøístupu k Internet
poèítaèi nainstalován odpovídající software pro datovou a faxovou komunikaci. Telefon
mù¾ete pou¾ít s rùznými bì¾nì dostupnými aplikacemi pro datovou a faxovou komunik

Chcete-li pou¾ívat telefon jako modem, musíte jej nejprve jako modem nainstalovat. Po
informace o instalaci a po¾adované systémové soubory mù¾ete najít na Internetové str
spoleènosti Nokia (www.nokia.com).

� Pøipojení telefonu k poèítaèi

Instalace komunikaèních aplikací a ovladaèù modemu
1. Zajistìte správné nainstalování aplikace pro datovou komunikaci na poèítaèi. Inform

instalování aplikace naleznete v dokumentaci k aplikaci.

2. Na poèítaè nainstalujte po¾adované ovladaèe. Na Internetové stránce spoleènosti N
(www.nokia.com) naleznete aplikaci pro instalaci modemu.

Pøi odstraòování problémù vyhledejte informace v souboru Readme.txt, který je rovn
Internetové stránce spoleènosti Nokia. 
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Proveïte jeden z následujících krokù:

Pou¾íváte-li IÈ propojení:

• Aktivujte IÈ propojení telefonu v Menu 12.

• Zkontrolujte, zda IÈ port telefonu smìøuje na IÈ port poèítaèe.

Pou¾íváte-li sériový kabel:

• Pøipojte kabel DLR-3P k sériovému portu na zadní stranì poèítaèe.

• Pøipojte kabel DLR-3P k telefonu.

Poznámka: Kabel i konektor musí být suchý.

Na poèítaèi zaènìte pracovat s aplikací pro datovou komunikaci. Informace o pou¾
naleznete v dokumentaci k aplikaci.

Poznámka: Volání nebo pøijímání hovorù bìhem pøipojení k poèítaèi nen
proto¾e mù¾e pøeru¹it operaci.

Pro zlep¹ení výkonu pøi datových voláních umístìte telefon na pevnou pl
V prùbìhu datového volání nepohybujte telefonem dr¾eným v ruce.



123ed. 

Do
pl

òk
ov

é 
in

fo
rm

ac
e8. Doplòkové informace

ou¾ití telefonu 

v Menu 4-5-6. 

. Z výroby je 
d pomocí menu 
ódù (Menu 4-5-

u¾itím. PIN kód 
, jste vyzváni 

, jako napøíklad 
arta.
©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserv

� Pøístupové kódy
Pøístupové kódy popsané v této kapitole mù¾ete pou¾ít pro zabránìní neoprávnìného p
a SIM karty.

V¹echny pøístupové kódy (kromì kódù PUK , PUK2 a Kód zámku kláves) je mo¾né mìnit 
Viz následující text.

Bezpeènostní kód (5 èíslic)
Bezpeènostní kód je mo¾né pou¾ít k zabezpeèení telefonu pøed neoprávnìným pou¾itím
kód nastaven na 12345. Abyste pøede¹li neoprávnìnému pou¾ívání telefonu, zmìòte kó
Nastavení, viz Úroveò zabezpeèení (Menu 4-5-5) na stranì 87 a Zmìna pøístupových k
6) na stranì 88. Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu.

PIN kód (4 a¾ 8 èíslic)
PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu pøed neoprávnìným po
je vìt¹inou dodáván se SIM kartou. Je-li aktivován po¾adavek na PIN kód (Menu 4-5-1)
k zadání PIN kódu pøi ka¾dém zapnutí telefonu.

PIN2 kód (4 a¾ 8 èíslic)
PIN2 kód, dodaný s nìkterými SIM kartami, je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí
poèítadla cen hovorù. Tyto funkce jsou dostupné pouze v pøípadì, ¾e je podporuje SIM k
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PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovan
kód mù¾e být dodán spolu se SIM kartou. Není-li, po¾ádejte o nìj provozovatele sl
kontaktujte poskytovatele slu¾by.

PUK2 kód (8 èíslic)
PUK2 kód, dodávaný s nìkterými SIM kartami, je vy¾adován pro zmìnu zablokovan
Ztratíte-li kód, kontaktujte poskytovatele slu¾by.

Kód zámku kláves (4 èíslic)
Kód zámku kláves (Menu 4-3-2) mù¾ete pou¾ít jako ochranu pøed neoprávnìným p
Výchozí kód je 0000.

Poznámka: Pøed aktivováním kódu zámku klávesnice zkontrolujte, zda je rovnì¾ z
kódu PIN.

Heslo pro blokování
Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce ‘Blokování hovorù’. Toto heslo obdr¾
poskytovatele slu¾eb.

� Informace o bateriích

Nabíjení a vybíjení baterie
• Nikdy nenabíjejte telefon, pokud je spodní konektor nebo telefon mokrý nebo v
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• Telefon je vybaven baterií, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet.

• Uvìdomte si, prosím, ¾e plného výkonu nové baterie je dosa¾eno a¾ po dvou nebo tø
úplného vybití a nabití baterie!

• Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita (øádovì stovky nabití), po urèitém èas
tøeba vymìnit. Pokud se èas, po který je pøístroj v provozu (doba, po kterou hovoøíte 
pøístroj v pohotovosti), výraznì zkrátí, je tøeba zakoupit novou baterii.

• Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválen
nabíjeèkami.

• Není-li nabíjeèka pou¾ívána, odpojte ji od sítì. Neponechávejte baterii pøipojenou k
del¹í ne¾ týden; pøebíjení mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponech
pou¾ití, dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

• Extrémní teploty ovlivòují schopnost nabíjení baterie: nejprve nechte baterii vychla
ohøát.

• Blí¾í-li se úplné vybití baterie a zùstává energie pouze na nìkolik minut hovoru, zazn
a na displeji se krátce zobrazí text Baterie je vybitá. Nezbývá-li ji¾ v baterii ¾ádná en
provádìní hovoru, zobrazí se na displeji text Vybitá baterie, zazní výstra¾ný tón a te
vypne.

Pou¾ívání baterií
• Baterie musí být udr¾ována v suchu.

• Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu.

• Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou èi opotøebovanou baterii nebo nabíjeèku.
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nebo pero) zpùsobí pøímé spojení pólù + a - baterie (kovové prou¾ky na zadní s
napøíklad kdy¾ náhradní baterii pøená¹íte v kapse nebo ta¹ce. Zkratování bateri
baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil. 

• Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném v
zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se sna¾te uchovávat teplotu bate
a¾ 25 ºC. Telefon s horkou nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat pracova
zcela nabitá. Výkon Li-Ion baterií je èásteènì omezen pøi teplotách pod 0 ºC.

• Nevhazujte baterie do ohnì!

Baterie musí být recyklovány nebo likvidovány v souladu s místním naøíze

Nesmí být vyvá¾eny na veøejnou skládku!
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Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporuèení vám po
podmínky pro firemní záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let. Pøi pou¾ívání telefonu, baterie, nabí
libovolného pøíslu¹enství:

• Udr¾ujte pøístroj a v¹echny jeho doplòky mimo dosah malých dìtí.

• Pokuste se jej udr¾ovat v suchu. Srá¾ky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které zpùsobují k
obvodù.

• Neukládejte telefon v pra¹ných nebo zneèi¹tìných prostorech, proto¾e mù¾e dojít k po¹kození
telefonu.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost elektronických zaøízení, po¹
deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitø srá¾í vl
po¹kodit elektronické obvody.

• Je-li telefon vlhký nebo zneèi¹tìný, neotevírejte zadní vodotìsný kryt.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jiným zpùsobem, ne¾ je v pøíruèce uvedeno. Neodborné zacház
po¹kodit.

• Pøístroj zámìrnì neupou¹tìjte na zem, ani jej nevystavujte silným otøesùm. Necitelné zacháze
funkènosti telefonu.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èistící prostøedky. Otírejte 
hadrem navlhèeným v mýdlové vodì.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a omezit jeho správnou

• V pøípadì, ¾e telefon, baterie, nabíjeèka nebo jiné pøíslu¹enství nepracují správnì, obra»te se n
kvalifikované servisní støedisko. Servisní pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti i zaøídí
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� Bezpeènost silnièního provozu
S pøístrojem dr¾eným v ruce bìhem jízdy vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve za
Telefon odkládejte do dr¾áku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odku
nehodì nebo prudkém zabrzdìní uvolnit.

Pou¾ívání vyzvánìcího signálu k ovládání svìtel a houkaèky vozidla je na veøejných komunik

V první øadì v¾dy dbejte na bezpeènost silnièního provozu!

� Provozní prostøedí
Dodr¾ujte v¹echna zvlá¹tní naøízení, která se týkají provozu mobilních telefonù a vypínejte je
pou¾ívání zakázáno nebo kdy¾ je nebezpeèí, ¾e by jeho provoz mohl být zdrojem ru¹ení nebo

Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské p
Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

Stejnì jako u jiných pøístrojù, pracujících na bázi rádiového pøenosu, doporuèujeme u¾ivatel
zaji¹tìní uspokojivé funkce a osobního bezpeèí pou¾ívali telefon v normální poloze (dr¾te tel

Nemiøte infraèerveným paprskem do oèí a dbejte, aby se infrazáøièe vzájemnì neru¹ily.

� Elektronická zaøízení
Vìt¹ina moderních elektronických zaøízení je chránìna pøed pùsobením rádiových frekvencí 
elektronická zaøízení v¹ak nemusejí být chránìna pøed rádiovými frekvencemi, které vysílá vá
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Výrobci kardiostimulátorù doporuèují, aby mezi kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla do
vzdálenost 20 cm, která zaruèí, ¾e kardiostimulátor nebude telefonem ru¹en. Tato doporuèení vych
z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátorem:

• by mìly v¾dy udr¾ovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telef

• nemìly by pøená¹et telefon v náprsní kapse;

• by mìly pøi telefonování pøikládat telefon k uchu na vzdálenìj¹í stranì, aby se zmen¹ila mo¾no
kardiostimulátoru;

• by mìly, za pøedpokladu ¾e cítí ru¹ení kardiostimulátoru, telefon okam¾itì vypnout.

Sluchadla
Nìkteré digitální mobilní telefony mohou pùsobit ru¹ení nìkterých sluchadel. V pøípadì takového
kontaktujte poskytovatele slu¾eb.

Ostatní zdravotnická zaøízení
Funkce v¹ech zaøízení, pracujících na principu rádiového pøenosu (vèetnì mobilních telefonù) mù¾
interference (ru¹ení) nesprávnì chránìných zdravotnických zaøízení. Informace, týkající se chránì
pùsobením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaøe nebo výrobce zdravotnického zaøízení.

Telefon vypínejte ve zdravotnických zaøízeních, pokud jste k tomu místním naøízením vyzváni. Nem
zdravotnická zaøízení mohou pou¾ívat pøístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla
Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì chránìné elektronické systémy
vozidel (napø. elektronické systémy vstøikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (A
tempomaty a systémy airbagù).
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výrobce pøíslu¹enství, která byla vozidla pøidána.

Místní naøízení
Vypínejte telefon, pokud je to místním naøízením vy¾adováno.

� Výbu¹ná prostøedí
Vypínejte telefon tam, kde je nebezpeèí výbuchu a dodr¾ujte zde v¹echna naøízení a pøíkazy. 
prostorech mù¾e zpùsobit výbuch nebo po¾ár, pøi kterých hrozí nebezpeèí osobního poranìn

Doporuèujeme u¾ivatelùm, aby vypínali pøístroj v prostoru èerpacích stanic. U¾ivatelùm pøip
dodr¾ovali v¹echna omezení, týkající se pou¾ívání rádiových zaøízení ve skladech pohonných
prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstøel.

Výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì podpalubí lodí; p
nebo ukládání chemikálií; vozidla pou¾ívající kapalné ropné plyny (napø. propan a butan); pr
v atmosféøe zvý¹ená koncentrace chemikálií nebo malých èástic (napøíklad obilný prach neb
dal¹í prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporuèuje vypnout motor vozidla.

� Vozidla
Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by mìl pouze zku¹ený servisní pracovník. Neod
instalace mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záruk, poskytovaných na zaøízení.

Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství mobilního telefonu ve vozidle správnì in
správnì pracuje.

Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály ve stejném pro
ulo¾en telefon, jeho èásti a pøíslu¹enství.

U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy pøi aktivaci vyvíjejí znaènou sílu. Neum
pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného pøíslu¹enství mobilního telefonu, na kryty
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nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu poranìní.

Pøed vstupem do letadla vypnìte telefon. Pou¾ití mobilních telefonù v letadlech mù¾e být pro prov
nebezpeèné, mù¾e po¹kodit celulární sí» mobilních telefonù a mù¾e být i nezákonné.

Nedodr¾ení uvedených pravidel mù¾e vést k pozastavení èi odepøení pøístupu do celulární sítì, sou
pøípadnì obojímu.

� Tísòová volání
DÙLE®ITÉ! Tento pøístroj, stejnì jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiov
celulárních a pozemních sítí a u¾ivatelských funkcí, které nemohou zaruèit stoprocen
v¹ech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních pøípadech (n
pohotovost). 

Nezapomínejte, ¾e k pøijímání a provádìní hovorù je tøeba mít zapnutý telefon a dostateènou sílu 
volání nemusí být dostupná ve v¹ech celulárních sítích, nebo pokud jsou pou¾ity urèité funkce tele
slu¾by sítì. Informace získáte u provozovatele slu¾eb sítì.

Provádìní tísòového volání:
1. Není-li telefon zapnutý, zapnìte jej.

Nìkteré sítì mohou vy¾adovat instalovanou platnou kartu SIM.

2. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka  (napøíklad pro ukonèení hovoru, u
menu apod.). 

3. Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast (napø. 112 nebo jiné oficiální èíslo tísòových volá
rùzných oblastech li¹í. 

4. Stisknìte tlaèítko .

Pokud jsou pou¾ity nìkteré funkce (Zámek klávesnice, Povolená èísla atd.), budete muset tyto funk
uskuteènìním tísòového volání vypnout. Konzultujte tento dokument s provozovatelem slu¾eb sít
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mobilní telefon mù¾e být jediným spojením z místa nehody a proto neukonèujte hovor dokud
vyzváni. 



133ed. 

Te
ch

ni
ck

é 
úd

aj
eTechnické údaje

 dobu jedné 

t, 96 x 60 

y.
©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserv

Hmotnost:

• 174 g

Rozmìry (min.- max):

• 142 x 50-58 x 23-27 mm, 159 cm3

Doba hovoru:

• 3 h 15 min - 5 h 50 min1

Pohotovostní re¾im:

• 72 h - 3361 h¹

Odolnost:

• Telefon Nokia 6250 vydr¾í pád a¾ ze tøí metrù a ponoøení do vody2 hluboké 0,5 m po
minuty.

Displej:

S vysokým rozli¹ením, podsvícený, plnì grafický dynamický displej, nastavitelný kontras
pixelù, 30,6 mm x 24,1 mm, indikátory stavu nabití baterie a signálu se sedmi segmenty

Funkce duálního re¾imu:

Duální sítì EGSM 900, GSM 1800 a GSM 900/1800. Automatické pøepínání mezi pásm

1. Rozdíly v provozních èasech jsou závislé na SIM kartì, nastavení sítì a pou¾ívání.
2. Voda nesmí být teplej¹í ne¾ 50°C.



OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE
ÈÁST OBLASTI EVROPY & AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia 
(Nokia Mobile Phones) pro èást oblasti Evropy a Afriky, pokud 
se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Mobile Phones Ltd. 
(dále jen „Nokia") zaruèuje, ¾e výrobek NOKIA (dále jen 
„výrobek") nemá v dobì první koupì ¾ádné vady materiálu, 
designu a vady ve zpracování a vztahují se na nìj následující 
podmínky:
1. Tato omezená záruka je dána koneènému kupujícímu 

výrobku (dále jen „zákazník"). Tato záruka ani nevyluèuje, 
ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva 
zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vùèi prodejci/
dealerovi výrobku.

2. Záruèní doba je dvanáct (12) mìsícù a zaèíná bì¾et od 
koupì výrobku prvním zákazníkem. V pøípadì následné 
koupì nebo jiné zmìny vlastníka / u¾ivatele tato záruèní 
doba bì¾í po zbývající èást dvanáctimìsíèní záruèní doby, 
která zùstává nedotèena. Tato omezená záruka je platná a 
vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, 
Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Èeská republika, jakýkoliv 
èlenský stát Evropské unie, Maïarsko, Island, Izrael, 
Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, 
Slovenská republika, Slovinsko, ©výcarsko a Turecko.

3. Bìhem záruèní doby Nokia nebo její autorizovaná servisní 
spoleènost bude opravovat nebo vymìòovat vadné 
výrobky dle svého výluèného uvá¾ení. Nokia vrátí 
opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez 
závad. Ve¹keré èásti nebo jiná zaøízení, na které byla 
poskytnuta výmìna, se stávají vlastnictvím Nokia.

4. Na opravený nebo vymìnìný výrobek nebude udìlena 
prodlou¾ená nebo obnovená záruèní doba.

5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné 
kryty nebo dal¹í podobné osobní èásti. Ve v¹ech 
pøípadech, které vy¾adují otevøení nebo uzavøení 
operátoru SIM - lock, Nokia nejdøíve navede zákazníka k 
takovému operátorovi pro otevøení nebo uzavøení 
operátoru SIM - lock pøed opravou nebo výmìnou 
výrobku.

6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé 
obvyklým opotøebením. Tato omezená záruka se dále 
nevztahuje na pøípady, kdy:

i. vada byla zpùsobena skuteèností, ¾e výrobek byl vystaven: 
u¾ívání v rozporu s návodem k pou¾ití vlastníka/ u¾ivatele, 
neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním 
teplotním nebo pøírodním podmínkám nebo náhlým 
zmìnám v tìchto podmínkách, korozi, oxidaci, 
neoprávnìným úpravám nebo spojením, neoprávnìným 
otevøením nebo opravám, opravám pøi pou¾ití 

neautorizovaných náhradních dílù, nesprávnému  u¾ívání, 
nesprávné instalaci, nehodì, vlivùm prostøedí, po¹kození 
od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobkù 
nebo dal¹ím jednáním, které jde nad rámec rozumné 
kontroly Nokia (zejména vady na pou¾ívaných èástech 
jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze 
omezenou ¾ivotnost a zlomení nebo po¹kození antén) s 
výjimkou vad, které byly zpùsobeny pøímo vadami 
materiálù, designu nebo zpracováním;

ii. Nokia nebo její autorizovaná servisní spoleènost nebyly 
zákazníkem informovány o vadì ve lhùtì tøiceti (30) dnù 
od doby, kdy se vada bìhem záruèní doby objevila;

iii. výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní 
spoleènosti do tøiceti (30) dnù od doby, kdy vada vy¹la 
najevo bìhem záruèní doby;

iv. sériové èíslo výrobku, pøístupový kód (PIN) nebo IMEI èíslo 
bylo odstranìno, vymazáno, zamazáno, zmìnìno nebo je 
neèitelné;

v. vada byla zapøíèinìna vadnou funkcí sítì mobilních 
telefonù;

vi. vada byla zapøíèinìna skuteèností, ¾e výrobek byl u¾íván s 
nebo ve spojení s pøíslu¹enstvím, které nebylo vyrobeno a 
dodáno Nokií nebo výrobek byl u¾íván v rozporu s jeho 
zamý¹leným u¾itím;

vii. vada byla zpùsobena „krátkým spojením" baterie nebo 
¹títek na baterii nebo èlánky byly po¹kozeny nebo bylo 
zøejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla u¾ívána v 
jiném zaøízení, ne¾ pro které byla urèena;

viii. výrobkový software potøebuje být aktualizován z dùvodu 
zmìn v parametrech sítì mobilních telefonù.

7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, 
musí pøedlo¾it buï (i)  èitelný a nezmìnìný originální 
záruèní list, který zøetelnì obsahuje jméno a adresu 
prodávajícího, datum a místo koupì, typ výrobku a IMEI 
èíslo nebo dal¹í sériové èíslo nebo (ii) èitelný a nezmìnìný 
originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé 
informace, jestli¾e takový doklad o koupi je pøedlo¾en 
prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.

8. Tato omezená záruka je jediný a výluèný prostøedek 
zákazníka proti Nokia a zároveò jediná a výluèná 
odpovìdnost Nokia vùèi zákazníkovi za vady a selhání 
výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje ve¹keré jiné 
záruky a odpovìdnosti, a» ji¾ ústní, písemné, (nezávazné) 
zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli 
nahodilé, následné nebo nepøímé ¹kody.

9. Jakékoli zmìny nebo dodatky k této omezené záruce 
vy¾adují pøedchozí písemný souhlas Nokia.



■ ZÁRUÈNÍ LIST
DOPLÒTE  HULKOVÝM  PÍSMEM

Jméno zákazníka:

__________________________________________________

Adresa:

__________________________________________________

__________________________________________________

Zemì:

__________________________________________________

Telefon:

__________________________________________________

Datum nákupu (den, mìsíc, rok):

|__|__| /|__|__| /|__|__|
Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__| − |__|__|__|
Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__|__|
Sériové èíslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

|__|__|__|__|__|__|/|__|__| /|__|__|__|__|__|__|/|__|
Místo prodeje:

__________________________________________________

Jméno obchodu:

__________________________________________________

Adresa obchodu:

__________________________________________________

Známka

ITEM
B

IMEI


