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PRE VA©U BEZPEÈNOS«

Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné alebo 
protizákonné. Preèítajte si celý návod na pou¾itie, kde nájdete ïal¹ie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE
Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keï 
by mohol spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Pri ¹oférovaní majte v¾dy voåné ruky, aby 
ste sa mohli venova» riadeniu vozidla. Va¹ou prvoradou staros»ou pri ¹oférovaní 
musí by» bezpeènos» cestnej premávky.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové telefóny sú citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e negatívne ovplyvni» 
ich prevádzku.

VYPNITE V NEMOCNICI
Re¹pektujte v¹etky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych 
prístrojov.

VYPNITE V LIETADLE
Re¹pektujte v¹etky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje mô¾u v lietadlách 
spôsobova» ru¹enie.

VYPNITE PRI ÈERPANÍ POHONNÝCH HMÔT
Nepou¾ívajte telefón na èerpacej stanici. Nepou¾ívajte ho v blízkosti palív alebo 
chemikálií.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 8



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV
Re¹pektujte v¹etky obmedzenia. Nepou¾ívajte telefón na miestach, kde 
prebiehajú trhacie práce.

POU®ÍVAJTE UVÁ®LIVO
Pou¾ívajte iba v normálnej polohe podåa in¹trukcií v produktovej dokumentácii. 
Nedotýkajte sa zbytoène antény.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený personál.

DOPLNKY A BATÉRIE
Po¾ívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné 
výrobky.

ODOLNOS« PROTI VODE
Vá¹ telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾itie 
preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné 
výrobky.

TIESÒOVÉ VOLANIA
Skontrolujte, ¾e telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláèajte , kým sa nevyma¾e 
displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoåte tiesòové èíslo a potom stlaète 

. Uveïte svoju polohu. Neukonèujte hovor, kým k tomu nedostanete 
povolenie.
9Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



■ O va¹om prístroji
Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre pou¾itie v sietach EGSM 900 
a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ïal¹ie informácie o sie»ach si vy¾iadajte od 
svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Pri pou¾ívaní funkcií tohoto prístroja dodr¾ujte v¹etky zákony a re¹pektujte súkromie a 
zákonné práva ostatných. 

Výstraha: Pri pou¾ívaní v¹etkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí by» 
prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by pou¾itie bezdrôtového prístroja 
mohlo spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

■ Slu¾by siete
Aby ste mohli pou¾íva» telefón, potrebujete slu¾bu bezdrôtového poskytovateåa slu¾ieb. 
Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto 
slu¾by siete nemusia by» dostupné vo v¹etkých sie»ach, alebo mô¾e by» potrebné osobitné 
dojednanie s va¹im poskytovateåom slu¾ieb, aby ste slu¾by siete mohli vyu¾íva». Vá¹ 
poskytovateå slu¾ieb vám mo¾no dá ïal¹ie pokyny k pou¾ívaniu slu¾ieb siete a vysvetlí vám, 
aké poplatky za ne úètuje. V niektorých sie»ach mô¾u existova» obmedzenia, ktoré 
ovplyvòujú va¹e mo¾nosti pou¾ívania slu¾ieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia 
podporova» v¹etky ¹pecifické národné znaky a slu¾by.

Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mohol po¾iada», aby boli niektoré funkcie vo va¹om prístroji 
deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu 
vá¹ho prístroja. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 10



■ Nabíjaèky a doplnky
Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto prístrojom. Tento 
prístroj je urèený pre pou¾itie s napájaním z nabíjaèiek ACP-7, ACP-12 a LCH-12.

Výstraha: Pou¾ívajte iba batérie, nabíjaèky a doplnky, schválené spoloènos»ou 
Nokia pre pou¾itie s týmto konkrétnym modelom. Pri pou¾ití akýchkoåvek iných 
typov mô¾u strati» platnos» v¹etky povolenia a záruky a vystavujete sa 
nebezpeèenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keï 
odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, nie ¹núru.

Vá¹ prístroj a jeho doplnky mô¾u obsahova» drobné súèiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu 
malých detí. 
11Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



V¹eobecné informácie

■ Nálepky v predajnom balení
Nálepky obsahujú dôle¾ité informácie pre potreby servisu a slu¾ieb podpory 
zákazníkov. Uchovajte tieto nálepky na bezpeènom mieste.

■ Prístupové kódy
• Bezpeènostný kód: Tento kód, dodávaný spolu s telefónom, pomáha chráni» 

vá¹ telefón pred neoprávneným pou¾itím. Prednastavený je kód 12345.

O jeho pou¾ití sa dozviete viac na strane 44.

• PIN kód: Tento kód, dodávaný spolu so SIM kartou, pomáha chráni» kartu pred 
neoprávneným pou¾itím. 

Aktivujte funkciu Ochrana PIN kódom v menu Ochranné nastavenia (pozrite si 
stranu 44), aby si telefón vy¾iadal tento kód v¾dy pri zapnutí.

Ak zadáte PIN kód nesprávne trikrát za sebou, SIM karta sa zablokuje. Aby ste 
SIM kartu odblokovali a mohli zada» nový PIN kód, budete musie» zada» PUK 
kód.

• PIN2 kód: Tento kód sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný pre 
prístup k niektorým slu¾bám, napríklad k nastaveniam ceny hovorov. Ak zadáte 
PIN2 kód nesprávne trikrát za sebou, na displeji sa zobrazí správa PIN2 kód 
blokovaný a telefón si vy¾iada PUK2 kód.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 12



Bezpeènostný kód, PIN kód a PIN2 kód zmeòte vo funkcii Zmeni» prístupové 
kódy v menu Ochranné nastavenia (pozrite si stranu 44). Nové kódy udr¾iavajte 
v tajnosti a na bezpeènom mieste oddelene od telefónu.

• PUK a PUK2 kód: Tieto kódy pravdepodobne dostanete spolu so SIM kartou. 
V opaènom prípade sa obrá»te na miestneho poskytovateåa slu¾ieb.
13Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



1. Zaèíname

■ Ako zaèa»
Nasledujúce indikátory sa zobrazujú na displeji, keï je telefón pripravený na 
pou¾itie a nezadali ste ¾iadne znaky. Takýto stav displeja znaèí, ¾e telefón je v 
pohotovostnom re¾ime. 

1. Intenzita signálu celulárnej siete v 
mieste, kde sa práve nachádzate.

2. Úroveò nabitia batérie.

3. Názov celulárnej siete, v ktorej sa telefón 
práve pou¾íva, alebo logo operátora. 

4. Súèasná funkcia tlaèidla NaviTM key 
.

5. Tlaèidlo Navi key 

Funkcia tlaèidla Navi key závisí od 
vodiaceho textu, zobrazeného na displeji 
nad týmto tlaèidlom.

6. Vypínaè 

Slú¾i na zapnutie a vypnutie telefónu. 
Keï sú tlaèidlá zablokované, krátkym 
stlaèením  zapnete na pribli¾ne 15 
sekúnd osvetlenie displeja telefónu.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 14



7. Tlaèidlo pre mazanie/odchod 

Vymazáva znaky z displeja a spôsobuje odchod z rôznych funkcií.

8. Smerové tlaèidlá
, ,  a 

Umo¾òujú prechádza» cez mená, telefónne èísla, polo¾ky menu a nastavenia. 
Poèas hovoru mô¾ete stlaèením  zvý¹i» a stlaèením  zní¾i» hlasitos» v 
slúchadle. V pohotovostnom re¾ime stlaète

• , ak chcete zobrazi» zoznam volaných èísel

• , ak chcete otvori» zoznam mien a telefónnych èísel, ulo¾ených v 
adresári Kontakty

• , ak chcete napísa» správu

• , ak chcete otvori» zoznam skratiek k funkciám menu. O tom, ako tento 
zoznam upravi», sa dozviete na strane 45.

9. -  slú¾ia na zadávanie èíslic a ïal¹ích znakov. 

 a  sa pou¾ívajú na rôzne úèely v rozlièných funkciách.

■ Vlo¾enie SIM karty a batérie
Uchovávajte v¹etky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a 
informáciách o vyu¾ívaní slu¾ieb SIM karty sa informujte u dodávateåa svojej 
SIM karty. Mô¾e ním by» poskytovateå slu¾ieb, sie»ový operátor alebo iný 
dodávateå.
15Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



1. Zatlaète uvoåòovací gombík 
zadného krytu (1), otvorte zadný 
kryt (2, 3) a snímte ho. 

2.  Nadvihnite batériu zachytením z 
miesta vlysu a vyberte ju (4).

3. Z vlysu opatrne prstom nadvihnite dr¾iak SIM karty 
a otvorte vyklápací kryt (5).

4. Vlo¾te SIM kartu a dbajte pritom na to, aby sa 
skosený roh karty nachádzal na pravej hornej strane 
a plô¹ka so zlatými kontaktmi bola obrátená nadol 
(6).
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5. Zatvorte dr¾iak SIM karty (7) a zatlaèením ho 
zaistite.

6. Vlo¾te batériu (8).

■ Nabitie batérie
1. Zapojte káblik z nabíjaèky do spodnej strany 

telefónu.

2. Zapojte nabíjaèku do sie»ovej zásuvky. Stµpec 
indikátora stavu batérie zaène rolova».

Ak sa zobrazí správa Nenabíja, chvíåu poèkajte, 
odpojte nabíjaèku, znova ju zapojte a skúste e¹te 
raz. Ak sa nabíjanie stále nedarí, obrá»te sa na 
predajcu.

3. Keï je batéria úplne nabitá, stµpec prestane rolova». Odpojte nabíjaèku od 
telefónu a od sie»ovej zásuvky.
17Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



■ Normálna prevádzková poloha
Vá¹ prístroj má zabudovanú anténu.

Upozornenie:  Podobne ako u iných rádiofrekvenèných 
prístrojov sa zbytoène nedotýkajte antény, keï je prístroj 
zapnutý. Kontakt s anténou zhor¹uje kvalitu hovoru a mô¾e 
spôsobi», ¾e prístroj bude pracova» s vy¹¹ím výkonom, ne¾ je 
normálne potrebné. Ak sa pri pou¾ívaní prístroja nebudete 
dotýka» oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vy¹¹iu 
úèinnos» antény a dlh¹iu výdr¾ batérie.

■ Zapnutie a vypnutie
Na niekoåko sekúnd stlaète a pridr¾te tlaèidlo .

Výstraha! Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, 
alebo keï by mohol spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

■ Výmena krytov
Upozornenie: Pred odobratím krytu prístroj v¾dy vypnite a odpojte nabíjaèku a 
v¹etky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte ¾iadnych 
elektronických súèastí. Prístroj v¾dy uchovávajte a pou¾ívajte s nasadenými 
krytmi.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 18



1. Zatlaète uvoåòovací gombík zadného krytu (1), otvorte zadný 
kryt (2) a snímte ho.

2. Opatrne snímte predný kryt (3).

3. Vlo¾te kryt tlaèidiel do nového predného krytu (4).

4. Prilo¾te hornú èas» predného krytu k hornej èasti telefónu 
a zatlaète predný kryt tak, aby zapadol na miesto (5).
19Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



2. Hovorové funkcie

■ Volanie
1. Navoåte telefónne èíslo (ak treba, vrátane medzimestskej predvoåby). 

Ak chcete vola» do zahranièia: Dvoma stlaèeniami  vlo¾te „+“, zadajte 
predvoåbu krajiny (alebo oblasti) a medzimestskú predvoåbu (ak treba, 
vynechajte poèiatoènú nulu).

Stlaèením  mô¾ete vymaza» poslednú zadanú èíslicu.

2. Stlaèením Zavolaj èíslo zavolajte. Stláèaním  mô¾ete poèas hovoru zvý¹i» a 
stláèaním  zní¾i» hlasitos» v slúchadle alebo headsete.

3. Stlaèením Skonèi mô¾ete ukonèi» hovor (alebo zru¹i» pokus o spojenie).

Uskutoènenie konferenèného hovoru
Konferenèný hovor je slu¾ba siete, ktorá umo¾òuje zapoji» do rovnakého hovoru a¾ 
¹tyroch úèastníkov.

1. Ak chcete zavola» nového úèastníka, stlaète  a Voåby a vyberte Nový hovor.
2. Keï sa nový úèastník prihlási, zapojte ho do konferenèného hovoru: stlaète 

Voåby a vyberte Konferenèný.

Opakovanie voåby
Ak chcete zavola» na niektoré z dvadsiatich telefónnych èísel, na ktoré ste 
naposledy volali alebo sa pokú¹ali vola», v pohotovostnom re¾ime jedenkrát 
stlaète , prejdite na po¾adované telefónne èíslo alebo meno a stlaète Zavolaj.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 20



Rýchla voåba
Skontrolujte, ¾e funkcia Rýchla voåba v menu Kontakty je aktivovaná. Stlaète 
Menu, vyberte Kontakty, Rýchla voåba a potom Upravi». Vyberte si niektoré 
tlaèidlo (2 a¾ 9) a stlaète Prideå. Vyberte, èi chcete toto tlaèidlo priradi» pre 
volanie alebo pre SMS. Prejdite na po¾adované meno a stlaète Zvoå.

■ Prijatie hovoru
V pohotovostnom re¾ime stlaète Prijmi. Ak chcete hovor bez prijatia presmerova» 
alebo odmietnu», stlaète . 

■ Obsluha hovoru
Poèas hovoru mô¾ete stlaèením  a Voåby sprístupni» niektoré z nasledujúcich 
volieb. Mnohé z nich sú slu¾bami siete. Stlmi» alebo Zru¹i» stlmenie, Podr¾a» alebo 
Uvoåni», Nový hovor, Prija» hovor, Odmietnu», Ukonèi» v¹etky, Kontakty, Odosla» 
DTMF, Vymeni» a Menu.

■ Prevzatie odkazov
Táto funkcia je slu¾ba siete. Èíslo svojej odkazovej schránky si vy¾iadajte od svojho 
poskytovateåa slu¾ieb. Ak chcete zavola» svoju odkazovú schránku, v 
pohotovostnom re¾ime stlaète a pridr¾te . Pri prvom volaní odkazovej 
schránky budete mo¾no musie» zada» jej èíslo. O tom, ako zmeni» èíslo odkazovej 
schránky, sa dozviete na strane 35.

O presmerovaní hovorov do odkazovej schránky sa dozviete na strane 40.
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■ Zablokovanie tlaèidiel
Zablokovaním tlaèidiel predídete ich náhodnému stláèaniu.

Ak chcete zablokova» alebo odblokova» tlaèidlá: V pohotovostnom re¾ime 
stlaète Menu a hneï potom .

Ak chcete, aby sa tlaèidlá blokovali automaticky, aktivujte funkciu Automatická 
ochrana tlaèidiel (nastavte na Zapnutá) v submenu Nastavenia ochrany tlaèidiel v 
menu Nastavenia. 

Aj keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo, 
naprogramované vo va¹om prístroji. Navoåte tiesòové èíslo a stlaète .
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3. Písanie textu

Text mô¾ete zadáva» dvoma odli¹nými spôsobmi, pomocou tradièného písania 
textu  alebo prediktívneho písania textu (zabudovaného slovníka) .

Ak chcete poèas písania rýchlo zmeni» spôsob písania textu, dvakrát stlaète .

Pou¾itie tradièného písania textu: Opakovane stláèajte tlaèidlo, oznaèené 
po¾adovaným písmenom, kým sa písmeno nezobrazí.

Zapnutie a vypnutie prediktívneho písania textu

Keï pí¹ete text, stlaète  (Voåby) a vyberte Slovník.

• Ak chcete zapnú» prediktívne písanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb 
slovníka. Prediktívne písanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v 
zozname.

• Ak sa chcete vráti» spä» k tradiènému re¾imu písaniu textu, vyberte Slovník 
vypnutý.

Pou¾itie prediktívneho písania textu
1. Napí¹te po¾adované slovo tak, ¾e tlaèidlá pre potrebné písmená stlaèíte v¾dy 

iba raz. Po ka¾dom stlaèení tlaèidla sa slovo na displeji zmení. Napríklad ak 
chcete napísa» Nokia a máte vybraný anglický slovník, stlaète , , 

,  a . 

2. Ak sa zobrazilo po¾adované slovo, stlaète  a zaènite písa» nasledujúce 
slovo.
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• Ak chcete slovo zmeni», opakovane stláèajte , kým sa nezobrazí 
po¾adované slovo. 

• Ak je za slovom zobrazený otáznik („?“), slovo sa nenachádza v slovníku. Ak 
chcete takéto slovo ulo¾i» do slovníka, stlaète Hláskuj, napí¹te slovo 
(pou¾íva sa tradièné písanie textu) a stlaète OK.

Tipy pre písanie textu pri tradiènom a prediktívnom písaní:
• Kurzor mô¾ete presúva» doåava a doprava stláèaním , resp. .

• Medzeru vlo¾íte stlaèením .

• Znak naåavo od kurzora vyma¾ete stlaèením . Ak chcete vymaza» displej, 
stlaète a pridr¾te .

• Ak chcete prejs» k písaniu malých alebo veåkých písmen, alebo od tradièného 
písania k prediktívnemu, opakovane stláèajte  a sledujte indikátor v 
hornej èasti displeja. 

• Ak chcete prejs» od písania písmen k písaniu èísel, stlaète a pridr¾te .

• Ak chcete vlo¾i» èíslicu, stlaète a pridr¾te príslu¹né tlaèidlo. 

• Ak chcete otvori» zoznam ¹peciálnych znakov, stlaète a pridr¾te , vyberte 
po¾adovaný znak a stlaète Vlo¾. V tradiènom re¾ime písania mô¾ete vklada» 
interpunkciu a niektoré ¹peciálne znaky aj opakovaným stláèaním .

• Tradièné: Ak chcete napísa» písmeno, ktoré sa nachádza na rovnakom tlaèidle 
ako predchádzajúce, stlaète  alebo  (alebo poèkajte, kým sa objaví 
kurzor) a potom napí¹te ïal¹ie písmeno.

• Prediktívne: Ak chcete vlo¾i» zlo¾ené slovo, napí¹te najskôr prvú èas» slova, 
stlaète , a potom napí¹te druhú èas».
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4. Funkcie menu

1. V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu.

2. Stláèaním  alebo  prejdite k po¾adovanému hlavnému menu a 
stlaèením Zvoå doò vstúpte. Stlaèením  hlavné menu opustíte.

3. Ak menu obsahuje ïal¹ie submenu, prejdite k po¾adovanému submenu a 
stlaèením Zvoå doò vstúpte. Submenu opustíte stlaèením .

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy

1. Písa» správu
2. Prijaté
3. Odoslané polo¾ky
4. Koncepty
5. Chat
6. Obrazové správy
7. Distribuèné zoznamy
8. Filtrované správy
9. Vymaza» správy
10. Poèítadlo správ
Copyright © 2004 N
11. Nastavenia správ
12. Editor servisných príkazov 

2. Kontakty 
1. Håada»
2. Prida» kontakt
3. Vymaza»
4. Upravi»
5. Prideli» tón
6. Odosla» telefónne èíslo
7. Kopírova»
8. Nastavenia
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9. Rýchla voåba
10. Filtrované èísla
11. Èísla slu¾ieb1

12. Info èísla1

3. Register
1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané èísla
4. Vymaza» zoz. posl. hovorov
5. Trvanie hovoru
6. Poèítadlo správ

4. Nastavenia
1. Nastavenia 

tónov
2. Nastavenia displeja
3. Profily
4. Nastavenie èasu
5. Nastavenia hovoru
6. Nastavenia telefónu
7. Nastavenia ceny
Copyright © 2004 N

1. Zobrazuje sa iba ak slu¾by podporuje va¹a SIM
2. Nemusí sa zobrazi», ak ste k mobilnému telefó
3. Voåby Ukáza» v¹etky a Vymaza» sa zobrazujú i
8. Nastavenia doplnkov2

9. Ochranné nastavenia
10. Nast. pravého smer. tlaèidla
11. Obnovi» pôvodné nast.

5. Budík
1. Èas budenia
2. Tón budenia
3. Opak. budenie

6. Pripomienky
1. Prida» novú
2. Ukáza» v¹etky3

3. Kalendár
4. Vymaza»3

5. Tón upozornenia
7. Hry

8. Ïal¹ie
1. Kalkulaèka
2. Konvertor
3. Výkaz
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nu dosiaå nemali pripojený ¾iadny doplnok.
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4. Kalendár
5. Èasovaè
6. Stopky
7. Skladateå

9
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1. Zobrazenie, názov a obsah závisí od konkrétne
. Slu¾by SIM 1
■ Správy (Menu 01)

Ako napísa» textovú správu
Mô¾ete písa» a odosiela» zlo¾ené správy, ktoré mô¾u pozostáva» z niekoåkých 
obyèajných textových správ (slu¾ba siete). Cena za odoslanie zlo¾enej správy mô¾e 
závisie» od poètu obyèajných správ, potrebných pre odoslanie zlo¾enej správy. 
Poèet znakov, ktoré e¹te mô¾ete zada», a èíslo aktuálnej èasti zlo¾enej správy sa 
zobrazujú v pravej hornej èasti displeja, napríklad 120/2. Ak pou¾ívate ¹peciálne 
znaky (Unicode), ako á, ä, ô, ò, bude pre odoslanie va¹ej správy potrebný väè¹í 
poèet jednoduchých správ ne¾ bez pou¾itia takýchto znakov. Upozoròujeme, ¾e 
znaky Unicode sa mô¾u vklada» pri prediktívnom písaní.

Aby ste mohli správu odosla», musíte ma» v telefóne ulo¾ené èíslo centra správ. 
Pozrite si stranu 32.

1. V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Správy a Písa» správu.

2. Napí¹te text správy. Poèet znakov, ktoré e¹te mô¾ete zada», a èíslo aktuálnej 
èasti správy sa zobrazujú v hornom pravom rohu displeja.
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3. Po dokonèení správy stlaète Voåby, vyberte Odosla», zadajte telefónne èíslo 
adresáta (alebo ho vyhåadajte v telefónnom zozname) a stlaète OK. 

Ak chcete správu odosla» viacerým åuïom, vyberte Voåby odoslania a Odosla» 
viacerým, prejdite na prvého adresáta a stlaète Odo¹li. Podobne postupujte u 
ïal¹ích adresátov.

Ak chcete odosla» správu na preddefinovaný distribuèný zoznam, vyberte Voåby 
odoslania a Odosla» na zozn.

Ïal¹ie voåby sú: Voåby vlo¾enia, Malé písmo alebo Veåké písmo, Ulo¾i» správu, 
Vymaza» text, Ukonèi» editor, Pokyny a Slovník.

Upozornenie: Keï odosielate správy, vá¹ prístroj mô¾e zobrazi» slová „Správa 
odoslaná". To znamená, ¾e prístroj odoslal správu na èíslo centra správ, 
naprogramované vo va¹om prístroji. Neznamená to ale, ¾e správa bola prijatá v 
mieste urèenia. Viac podrobností o slu¾bách výmeny správ získate od svojho 
poskytovateåa slu¾ieb.

Èítanie textových správ (zlo¾ka Prijaté)
Keï dostanete textové správy, zobrazí sa na displeji pohotovostného re¾imu poèet 
nových správ spolu s ikonou .

1. Stlaète Zobraz, ak si chcete prijaté správy hneï prezrie».

Ak si chcete správy pozrie» neskôr, stlaète . Keï si chcete preèíta» správy, 
stlaète Menu a vyberte Správy a Prijaté. Prejdite na správu, ktorú si chcete 
preèíta», a stlaète Zvoå.

2. Pomocou  a  mô¾ete prechádza» textom správy.
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3. Poèas èítania správy mô¾ete stlaèi» Voåby, a zobrazia sa nasledujúce voåby: 
Vymaza», Odpoveda», Chat, Upravi», Pou¾i» èíslo, Posla» ïalej, Ako pripomienku, 
Malé písmo alebo Veåké písmo, Detaily a Prida» do filtrovan.

Koncepty a Odoslané polo¾ky
V menu Koncepty si mô¾ete prezrie» správy, ktoré ste ulo¾ili príkazom Ulo¾i» 
správu. V menu Odoslané polo¾ky si mô¾ete prezrie» kópie správ, ktoré ste odoslali.

Pri prezeraní správy mô¾ete stlaèi» Voåby a zobrazí sa nasledujúci zoznam volieb: 
Vymaza», Upravi», Pou¾i» èíslo, Posla» ïalej, Ako pripomienku, Malé písmo alebo 
Veåké písmo a Detaily (iba pre odoslané správy).

Chat
Táto slu¾ba textových správ vám umo¾òuje vies» rozhovor s inými åuïmi. Ka¾dá 
správa v chate sa odosiela a úètuje ako samostatná textová správa. Správy, 
odoslané a prijaté poèas chatovej diskusie, sa neukladajú.

Ak chcete zaèa» chatovú diskusiu, stlaète Menu a vyberte Správy a Chat, alebo pri 
èítaní textovej správy stlaète Voåby a vyberte Chat.

1. Zadajte telefónne èíslo svojho partnera (alebo ho vyhåadajte v telefónnom 
zozname) a stlaète OK.

2. Zadajte svoju prezývku pre chatovú diskusiu a stlaète OK.

3. Napí¹te svoju správu, stlaète Voåby a vyberte Odosla». 

4. Odpoveï vá¹ho partnera sa zobrazí nad správou, ktorú ste odoslali vy. Ak 
chcete na správu odpoveda», stlaète OK a zopakujte 3. krok. 
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Pri písaní správy mô¾ete stlaèi» Voåby a vybra» Meno pri chate, ak chcete 
upravi» svoju prezývku, alebo História chatu, ak si chcete prezrie» 
predchádzajúce správy.

Obrazové správy
Mô¾ete odosiela» a prijíma» správy, ktoré obsahujú jednoduché obrázky (slu¾ba 
siete). Obrazové správy sa ukladajú do telefónu. Upozoròujeme, ¾e ka¾dá obrazová 
správa pozostáva z niekoåkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej 
správy mô¾e stá» viac ne¾ odoslanie jednej textovej správy.

Upozornenie: Obrazové správy mô¾u prijíma» a zobrazova» iba prístroje, ktoré 
podporujú funkcie obrazových správ.

Ak chcete vytvori» obrazovú správu, stlaète Menu a vyberte Správy a Obrazové 
správy. Prejdite na po¾adovaný obrázok a stlaète Vlo¾. Ak chcete do správy prida» 
text a odosla» ju, postupujte ako v èasti Ako napísa» textovú správu na strane 27.

Prijatie obrazovej správy
Ak si chcete správu hneï prezrie», stlaète Zobraz. Ak stlaèíte Voåby, získate 
prístup k nasledujúcim voåbám pre obrazovú správu: Vymaza», Odpoveda», Chat, 
Upravi» text, Ulo¾i» obrázok, Pou¾i» èíslo, Ako pripomienku a Detaily.

Distribuèné zoznamy
Mô¾ete si definova» a¾ ¹es» distribuèných zoznamov a do ka¾dého zaradi» do desa» 
adresátov.
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Ak chcete vytvori» nový distribuèný zoznam, stlaète Menu, vyberte Správy a 
Distribuèné zoznamy. Stlaète Voåby a vyberte Prida» zoznam. Dajte distribuènému 
zoznamu meno podåa svojho uvá¾enia a stlaète OK. Stlaète Voåby a vyberte 
Ukáza» zoznam. Ak chcete do zoznamu prida» nový kontakt, stlaète Voåby a 
vyberte Prida» kontakt. Upozoròujeme, ¾e správy jednotlivým adresátom sa 
fakturujú ako osobitné správy. 

Filtrované správy
Tu sa ukladajú správy, zachytené funkciou Filtrované èísla. Pozrite si prosím stranu 
26. Ak si chcete prezrie» filtrované správy, stlaète Menu, vyberte Správy a 
Filtrované správy. Prejdite na správu, ktorú si chcete pozrie», a stlaète Zvoå.
Stlaète Voåby a vyberte Vymaza», ak chcete správu vymaza», alebo Vymaza» zo 
zozn., ak chcete zo zoznamu filtrovaných èísel odstráni» èíslo, z ktorého pri¹la táto 
správa.

Vymaza» správy
Pre vymazávanie správ máte nasledujúce voåby: V¹etky preèítané, Prijaté, 
Koncepty, Odoslané polo¾ky, alebo Filtrované správy.

Poèítadlo správ
Stlaète Menu a vyberte Správy a Poèítadlo správ. Postupne si mô¾ete prezrie» 
poèet odoslaných a prijatých správ. Ak chcete vynulova» poèítadlá správ, vyberte 
najprv Vynulova» poèítadlá a potom zvoåte poèítadlá, ktoré sa majú vynulova».

Menu Poèítadlo správ nájdete aj v hlavnom menu Register.
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Nastavenia správ

Slu¾ba info
Pomocou tejto slu¾by siete mô¾ete od siete prijíma» správy na rozlièné témy, ako 
napríklad dopravné informácie. Ïal¹ie informácie si prosím vy¾iadajte od svojho 
poskytovateåa slu¾ieb.

©ablóny
Vyberte ©ablóny, ak si chcete prezrie», upravi» alebo vymaza» preddefinované 
správy, ktoré mô¾ete vyu¾i» pri písaní vlastných správ. 

Smejkovia
Vyberte Smejkovia, ak chcete pri písaní správy pou¾i» preddefinovaných smejkov, 
napríklad „:-)“. Mô¾ete tie¾ upravova» existujúcich smejkov a vytvára» nových.

Podpisy
Vyberte Text podpisu, ak chcete zada» text, ktorý sa bude automaticky pridáva» na 
koniec va¹ich správ. Vyberte Prida» podpis, ak chcete zapnú» alebo vypnú» 
automatické vkladanie podpisu.

Profil odoslania
Vyberte Èíslo centra správ, ak chcete ulo¾i» telefónne èíslo, potrebné pre 
odosielanie textových a obrazových správ. Toto èíslo dostanete od svojho 
poskytovateåa slu¾ieb.

Formát správ: ak chcete ako typ správy vybra» Text, Fax, Pager alebo E-mail 
(slu¾ba siete).
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Platnos» správy: ak chcete nastavi», ako dlho sa má sie» pokú¹a» o doruèenie va¹ej 
správy adresátovi (slu¾ba siete).

Premenova» profil odoslania: ak chcete zmeni» názov profilu odosielania.

Výpisy o doruèení
Vyberte, èi chcete, aby vám sie» zasielala výpisy o doruèení va¹ich správ (slu¾ba 
siete).

Odpoveï cez to isté centrum
Vyberte, ak chcete umo¾ni» príjemcovi va¹ej správy, aby vám poslal odpoveï cez 
va¹e centrum správ (slu¾ba siete).

Podpora znakov
Vyberte, ak chcete nastavi», èi sa pri odosielaní textových správ pou¾ije Úplná 
alebo Základná znaková sada (slu¾ba siete). 

Editor servisných príkazov
Vyberte, ak chcete poskytovateåovi slu¾by posla» servisný príkaz. Toto je slu¾ba 
siete. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Filtrované èísla
Tu si mô¾ete prezrie» a prida» alebo vymaza» mená zo zoznamu telefónnych èísel 
odosielateåov, ktorých správy a volania na toto telefónne èíslo budú odfiltrované. 

Filtrované správy sa ukladajú priamo do zlo¾ky Filtrované správy. Ak na telefón 
príde hovor z èísla v tomto zozname, takýto hovor nebude oznamovaný ¾iadnym 
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zvonením ani vibráciou, a to bez ohåadu na re¾im, v ktorom sa telefón nachádza. 
Ak takéto hovory neprijmete, záznamy o nich sa ulo¾ia do zoznamu Neprijaté 
hovory v menu Register. 

■ Kontakty (Menu 2)
Mená a telefónne èísla si mô¾ete uklada» do pamäti telefónu 
(vnútorný telefónny zoznam) a do pamäti SIM karty (telefónny 
zoznam SIM karty). Do vnútorného telefónneho zoznamu si 
mô¾ete ulo¾i» do 200 mien.

Vyhåadanie mena a telefónneho èísla
V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Kontakty a Håada». Zadajte prvý 
znak (alebo niekoåko prvých znakov) håadaného mena a stlaète Håadaj. Stláèaním 

 alebo  prejdite k po¾adovanému menu.

Ak je meno alebo telefónne èíslo ulo¾ené v telefónnom zozname SIM karty, 
zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja ikona , ak je ulo¾ené vo 
vnútornom telefónnom zozname, zobrazuje sa na rovnakom mieste ikona .

RÝCHLE VYHÅADÁVANIE: V pohotovostnom re¾ime stlaète  a 
zadajte prvé písmeno håadaného mena. Stláèaním  alebo  
prejdite k po¾adovanému menu.

V menu Kontakty mô¾ete vyu¾i» aj nasledujúce voåby:

• Prida» kontakt pre ukladanie mien a telefónnych èísel do telefónneho 
zoznamu.
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• Vymaza» pre vymazávanie mien a èísel z telefónneho zoznamu po jednom 
alebo v¹etkých súèasne.

• Upravi» pre úpravu mien a telefónnych èísel v telefónnom zozname.

• Prideli» tón, ak chcete, aby telefón oznamoval hovor z konkrétneho 
telefónneho èísla po¾adovaným tónom zvonenia. Vyberte po¾adované 
telefónne èíslo alebo meno a stlaète Prideå. Upozoròujeme, ¾e táto funkcia 
pracuje iba ak sie» a telefón doká¾u odosla» a urèi» toto¾nos» volajúceho.

• Odosla» telefónne èíslo pre odoslanie kontaktných údajov v textovej správe.

• Kopírova» pre kopírovanie mien a telefónnych èísel, v¹etkých naraz alebo 
jednotlivo, z vnútorného telefónneho zoznamu do zoznamu SIM karty alebo 
naopak.

• Rýchla voåba, ak chcete aktivova» funkciu rýchlej voåby a upravi» èísla, 
priradené tlaèidlám rýchlej voåby.

• Filtrované èísla: pozrite si èas» Filtrované èísla na strane 33. 

• Èísla slu¾ieb, ak chcete vola» na èísla slu¾ieb vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb a 
máte tieto èísla ulo¾ené na svojej SIM karte (slu¾ba siete).

• Info èísla, ak chcete vola» na informaèné èísla vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb a 
máte tieto èísla ulo¾ené na svojej SIM karte (slu¾ba siete).

Nastavenia pre Kontakty
V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Kontakty a Nastavenia. Vyberte

• Èíslo odkazovej schránky, ak chcete ulo¾i» alebo zmeni» telefónne èíslo svojej 
odkazovej schránky (slu¾ba siete).
35Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



• Voåba pamäte, ak chcete vybra», kam sa budú uklada» mená a telefónne èísla: 
Telefón alebo SIM karta. Upozoròujeme, ¾e keï vymeníte SIM kartu, ako pamä» 
sa automaticky nastaví SIM karta.

• Zobrazenie Kontaktov, ak si chcete vybra», ako sa budú zobrazova» mená a 
telefónne èísla; mo¾nosti sú Meno a èíslo (v¾dy jedno meno a èíslo), alebo 
Zoznam mien (iba mená v zozname), alebo Len meno (v¾dy tri mená veåkým 
písmom).

• Stav pamäte, ak chcete zisti», koåko mien a telefónnych èísel máte ulo¾ených a 
koåko e¹te mô¾ete ulo¾i» do jednotlivých telefónnych zoznamov.

■ Register (Menu 3)
Telefón zaznamenáva telefónne èísla neprijatých a 
prijatých hovorov a volané èísla, ako aj pribli¾nú dµ¾ku 
va¹ich hovorov a poèet odoslaných a prijatých správ.

Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak je zapnutý a nachádza sa v 
oblasti, obsluhovanej sie»ou, a ak tieto funkcie podporuje sie».

Zoznamy posledných hovorov
Stlaète Menu a vyberte Register a Neprijaté hovory, Prijaté hovory alebo Volané 
èísla.

Keï stlaèíte Voåby, budete si môc» zobrazi» èas volania, upravi», zobrazi» si alebo 
zavola» na zaregistrované telefónne èíslo, prida» toto èíslo do telefónneho 
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zoznamu alebo do zoznamu filtrovaných èísel, alebo èíslo zo zoznamu posledných 
hovorov vymaza». Na èíslo mô¾ete posla» aj textovú správu.

Ak chcete zmaza» zoznamy posledných hovorov, vyberte najprv Vymaza» zoz. posl. 
hovorov a potom zvoåte zoznamy, ktoré chcete vymaza».

Poèítadlá dµ¾ky hovorov
Stlaète Menu a vyberte Register a Trvanie hovoru, ak si chcete zobrazi» pribli¾nú 
dµ¾ku posledného hovoru, v¹etkých prijatých hovorov alebo odchádzajúcich 
hovorov, alebo celkovú pribli¾nú dµ¾ku v¹etkých hovorov.

Ak chcete poèítadlá vynulova», vyberte Vynulova» poèítadlá trvania hovoru a 
stlaète OK. Upozoròujeme, ¾e pre vynulovanie poèítadiel musíte zada» 
bezpeènostný kód.

Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a slu¾by fakturova» vá¹ 
poskytovateå slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania 
pri fakturácii, daní ap.

Poèítadlo správ
Menu Poèítadlo správ nájdete aj v hlavnom menu Správy, pozrite si stranu 31.

■ Nastavenia (Menu 4)
V tomto menu mô¾ete upravova» rôzne nastavenia telefónu. 
Niektoré nastavenia menu mô¾ete vráti» na ich ¹tandardné 
hodnoty, ak vyberiete Obnovi» pôvodné nast.
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Tóny
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia tónov. Vyberte

• Tón zvonenia, ak chcete nastavi» tón, ktorý zaznie pri prichádzajúcom hovore.

• Hlasitos» zvonenia, ak chcete nastavi» hlasitos» tónov zvonenia a tónov 
hlásenia správy.

• Hlásenie vibrovaním, ak chcete, aby telefón pri prichádzajúcom hovore alebo 
textovej správe vibroval.

• Tón hlásenia správy, ak chcete nastavi» tón, ktorý zaznie, keï dostanete 
textovú správu.

• Tóny tlaèidiel, ak chcete nastavi» hlasitos» tónov tlaèidiel.

• Výstra¾né tóny, ak chcete, aby telefón vydal výstra¾ný tón napríklad keï sa 
blí¾i vybitie batérie.

Nastavenia displeja
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia displeja. Vyberte

• Témy, ak chcete nastavi» alebo upravi» tému pre displej telefónu. Oznaète 
po¾adovanú tému, stlaète Voåby a

• Aktivova» a Pre aktívny profil, ak chcete tému pou¾i» so súèasným profilom.

• Aktivova» a Pre v¹etky profily, ak chcete tému pou¾i» pre v¹etky profily.

• Predvies», ak si chcete vybranú tému prehliadnu». 

• Upravi», ak chcete tému upravi». Zvoåte pre tému tapetu pre displej 
pohotovostného re¾imu, pozadie menu a indikaèné stµpce intenzity signálu 
a stavu batérie.
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• Zobrazenie menu, ak chcete, aby sa zobrazovali ikony polo¾iek hlavného menu 
(Mrie¾ka), alebo zoznam polo¾iek (Zoznam).

• Hodiny ¹etriace energiu, ak chcete, aby telefón ako ¹etriè displeja zobrazoval 
digitálne hodiny a v¹etky hlavné ikony displeja. Budú sa zobrazova» ikony, 
informujúce o neprijatých hovoroch, blokovaní tlaèidiel, tichom re¾ime a 
prijatých správach.

• Logo operátora, ak chcete zapnú» alebo vypnú» logo operátora v 
pohotovostnom re¾ime.

• Zobrazi» informácie MCN, ak chcete, aby vám telefón oznamoval, keï pracuje v 
celulárnej sieti, ktorá vyu¾íva mikrocelulárnu (MCN) technológiu. (Slu¾ba siete)

• Èas podsvietenia, ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo na 15 sekúnd 
(Normálny), 30 sekúnd (Roz¹írený), alebo sa vôbec nezapínalo (Vypnuté). Aj 
keï je podsvietenie Vypnuté, rozsvieti sa na 15 sekúnd po zapnutí telefónu.

• Jas, ak chcete upravi» jas displeja stláèaním  a .

• ©etriè displeja, ak chcete zapnú» alebo vypnú» ¹etriè displeja a nastavi» èas, po 
ktorom sa ¹etriè zapne (Èasový limit). Mô¾ete si vybra» aj obrázok, ktorý sa 
bude zobrazova» ako ¹etriè displeja (©etriè displeja).

Profily
Mô¾ete si upravi» niektoré charakteristiky profilov, ako sú tóny zvonenia, farby a 
tapety.

Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a Profily.
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Vyberte profil, ktorý chcete upravi», a potom Prispôsobi». Vyberte Tón zvonenia, 
Hlasitos» zvonenia, Hlásenie vibrovaním, Tón hlásenia správy, Tóny tlaèidiel, 
Výstra¾né tóny, Rytmické svetelné hlásenie, Témy, ©etriè displeja, alebo 
Premenova» (nie je dostupné pre profil Normál). Vyberte po¾adovanú voåbu a 
stlaète OK.

Nastavenia aktívneho profilu mô¾ete zmeni» aj v menu Nastavenia tónov a 
Nastavenia displeja, pozrite si strany 38 a 38.

Ak chcete v pohotovostnom re¾ime alebo poèas hovoru rýchlo 
aktivova» niektorý profil: Krátko stlaète , prejdite na po¾adovaný 
profil a stlaète OK.

Nastavenia èasu
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia, Nastavenie èasu a

• Hodiny a Nastavenie dátumu. Vyberte si 12- alebo 24-hodinový formát èasu a 
nastavte èas a dátum. 

Ak z telefónu vyberiete batériu, budete asi musie» znova nastavi» èas a dátum.

• Automatická aktualizácia dátumu a èasu. Táto funkcia je slu¾ba siete. Pri jej 
pou¾ívaní sa mô¾e sta», ¾e uplynie èas pre niektoré nastavené upozornenia.

Nastavenia hovoru
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a potom Nastavenia hovorov a

• Presmerovanie hovorov, ak chcete presmerova» prichádzajúce hovory do svojej 
odkazovej schránky alebo na iné telefónne èíslo (slu¾ba siete).
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Vyberte po¾adovanú voåbu presmerovania, napríklad vyberte Presmerova», ak 
je obsadené, ak chcete presmerova» hovory, ktoré prídu v èase, keï máte iný 
hovor, alebo ktoré odmietnete. 

Súèasne mô¾e by» aktivovaných niekoåko volieb presmerovania. Keï je 
aktivovaná voåba Presmerova» v¹etky hovory, zobrazuje sa na displeji v 
pohotovostnom re¾ime ikona .

Vybranú voåbu mô¾ete zapnú» (Aktivova») alebo vypnú» (Zru¹i»), mô¾ete zvoli» 
Overi» stav, ak chcete zisti», èi je voåba aktivovaná, alebo mô¾ete pre niektoré 
voåby presmerovania nastavi» èakaciu dobu (Zvoli» premlku, nie je dostupné pre 
v¹etky voåby presmerovania).

• Automatické opakovanie voåby, ak chcete, aby telefón po neúspe¹nom pokuse 
o volanie vykonal e¹te desa» ïal¹ích pokusov.

• Slu¾ba èakania na hovor. Keï je aktivovaná táto slu¾ba siete, bude vás telefón 
upozoròova» na nový prichádzajúci hovor aj v èase, keï máte na telefóne iný 
hovor. 

• Odosla» moju identifikáciu, ak chcete, aby sa va¹e telefónne èíslo zobrazovalo 
((Zapnuté) alebo nezobrazovalo (Vypnuté) úèastníkovi, ktorého voláte (slu¾ba 
siete). Ak vyberiete Predvolené, pou¾ije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli 
s poskytovateåom slu¾ieb.

• Linka pre odchádzajúce hovory. Pomocou tejto slu¾by siete si mô¾ete pre 
volanie zvoli» linku 1 alebo 2, a mô¾ete zabráni» voåbe linky, ak túto mo¾nos» 
podporuje SIM karta (slu¾ba siete). 

• Filtrované èísla. Pozrite si prosím èas» „Filtrované èísla" na strane 33.
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Nastavenia telefónu
Stlaète Menu a vyberte Nastavenia, Nastavenia telefónu a

• Jazyk, ak chcete vybra» jazyk pre texty na displeji.

• Nastavenia ochrany tlaèidiel. Vyberte

• Automatická ochrana tlaèidiel a Zapnutá, ak chcete aktivova» automatické 
blokovanie tlaèidiel. Telefón zobrazí výzvu Nastavi» premlku:. Zadajte èas a 
stlaète OK. Mô¾ete nastavi» èas od 10 sekúnd do 59 minút a 59 sekúnd. Ak 
chcete automatickú ochranu tlaèidiel deaktivova», vyberte Vypnutá.

• Kód ochrany tlaèidiel, ak chcete aktivova» ochranu blokovania tlaèidiel; 
zadajte bezpeènostný kód a stlaète OK. Pozrite si stranu 12. Ak nastavíte 
Zapnutý, telefón si bude ¾iada» bezpeènostný kód v¾dy, keï stlaèíte 
Odblokuj. Ak chcete ochranu blokovania tlaèidiel deaktivova», vyberte 
Vypnutý.

• Voåba siete, ak chcete, aby si telefón automaticky vyberal celulárnu sie», 
dostupnú v mieste, kde sa nachádzate, alebo ak si chcete vybra» sie» manuálne.

• Tón pri zapnutí, ak chcete zapnú» alebo vypnú» tón, ktorý zaznie pri zapnutí 
telefónu.

• Osobné uvítanie. Tu mô¾ete napísa» text, ktorý sa na krátky èas zobrazí na 
displeji  po zapnutí telefónu.

• Potvrdi» slu¾by SIM. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa 
slu¾ieb.
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Kontrola výdavkov
Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a slu¾by fakturova» vá¹ 
poskytovateå slu¾ieb, mô¾e by» odli¹ná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania 
pri fakturácii, daní ap.

Stlaète Menu a vyberte Nastavenia, Nastavenia ceny a

• Meraè dµ¾ky hovorov: Zapnite alebo vypnite zobrazenie informácie o dµ¾ke 
hovoru poèas hovoru.

• Informácie o hovore: Zapnite alebo vypnite zobrazenie správy o dµ¾ke hovoru 
po skonèení hovoru.

• Cena hovoru: Zobrazuje pribli¾nú dµ¾ku posledného hovoru alebo v¹etkých 
hovorov v jednotkách, urèených vo funkcii Zobrazi» cenu v (slu¾ba siete).

• Pevný zoznam: tu mô¾ete obmedzi» odchádzajúce hovory na vybrané telefónne 
èísla, ak to umo¾òuje va¹a SIM karta.

• Predplatený kredit: Ak pou¾ívate predplatenú SIM kartu, mô¾ete vola» iba ak 
máte na SIM karte dostatoèný poèet kreditných jednotiek (slu¾ba siete). 

Upozornenie: Keï u¾ z limitu nezostávajú ¾iadne tarifné alebo peòa¾né jednotky, 
budete môc» vola» pravdepodobne iba na oficiálne tiesòové èíslo, naprogramované 
v prístroji.
43Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.



Nastavenia doplnkov1

Stlaète Menu a vyberte Nastavenia a Nastavenia doplnkov. Vyberte Headset alebo 
Indukèná sluèka.

• Vyberte Predvolený profil, ak chcete vybra» profil, do ktorého telefón prejde, 
keï zapojíte príslu¹ný doplnok.

• Vyberte Automatický príjem, ak chcete, aby telefón automaticky prijímal 
prichádzajúci hovor po piatich sekundách.

Ochranné nastavenia
Aj keï sú aktivované bezpeènostné funkcie, obmedzujúce mo¾nosti volania 
(napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny u¾ívateåov alebo pevný zoznam), 
mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo, naprogramované vo va¹om prístroji.

Stlaète Menu a vyberte Nastavenia, Ochranné nastavenia a 

• Ochrana PIN kódom, ak chcete, aby si telefón po zapnutí v¾dy vy¾iadal PIN kód 
SIM karty. Niektoré SIM karty neumo¾òujú túto funkciu vypnú».

• Slu¾ba blokovania hovorov. Pomocou tejto slu¾by siete mô¾ete zakáza» volanie 
a príjem niektorých hovorov. Vyberte si niektorú z volieb blokovania a aktivujte 
ju (Aktivova») alebo deaktivujte (Zru¹i»), alebo skontrolujte, èi je slu¾ba aktívna 
(Overi» stav).

1. Menu nastavení doplnkov sa objaví a¾ potom, ako do telefónu zapojíte niektoré zariadenie z 
príslu¹enstva telefónu. Ostatné polo¾ky v tomto menu sa takisto stanú viditeånými a¾ potom, 
ako bol príslu¹ný doplnok pripojený k telefónu.
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• Uzavretá skupina u¾ívateåov: Pomocou tejto slu¾by siete mô¾ete definova» 
skupinu åudí, ktorým mô¾ete vola» a ktorí mô¾u vola» vám.

• Úroveò ochrany, a ak chcete, aby si telefón vy¾iadal bezpeènostný kód po 
vlo¾ení novej SIM karty, vyberte Telefón, a ak sa má kód ¾iada» pri prechode do 
vnútorného telefónneho zoznamu, vyberte Pamä».

Upozoròujeme, ¾e keï zmeníte úroveò ochrany, vyma¾ú sa v¹etky zoznamy 
posledných hovorov, teda zoznamy neprijatých a prijatých hovorov a volaných 
èísel.

• Zmeni» prístupové kódy, ak chcete zmeni» bezpeènostný kód, PIN kód, PIN2 kód 
alebo blokovacie heslo. Tieto kódy mô¾u pozostáva» iba z èíslic 0 a¾ 9.

Nepou¾ívajte prístupové kódy, podobné tiesòovým èíslam ako 112, aby 
nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesòové èíslo.

Nastavenia pravého smerového tlaèidla
Tu si mô¾ete definova» skratky, ku ktorým v pohotovostnom re¾ime získate prístup 
stlaèením . Stlaète Menu a vyberte Nastavenia, Nast. pravého smer. tlaèidla a

• Voåby a stlaèením Oznaè vyberte po¾adované funkcie. Funkcie sa v zozname 
skratiek objavia v poradí, v ktorom ich vyberiete. 

• Usporiada» a prejdite na funkciu, ktorú chcete presunú». Stlaète Presuò a 
vyberte po¾adovanú voåbu pre presun. 

Keï ste si vybrali po¾adované funkcie a usporiadali si ich, stlaète  a Áno, aby 
sa zmeny ulo¾ili. Ak chcete menu opusti» bez ulo¾enia zmien, dvakrát stlaète .
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Obnovi» pôvodné nastavenia
Ak chcete nastavi» niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlaète 
Menu a vyberte Nastavenia a Obnovi» pôvodné nast. Zadajte bezpeènostný kód a 
stlaète OK. Mená a èísla ulo¾ené v telefónnom zozname sa nevyma¾ú.

■ Budík (Menu 5)
Budík mô¾ete nastavi», aby zvonil v stanovený èas, buï iba 
raz alebo pravidelne.

Stlaète Menu a vyberte Budík a Èas budenia. Zadajte èas, kedy má budík zvoni». 
Vyberte Opak. budenie a vyberte, èi má budík zvoni» raz alebo pravidelne. Vyberte 
Tón budenia a vyberte tón pre zvonenie budíka.

Keï budík zvoní, mô¾ete zvonenie zastavi» stlaèením . Ak stlaèíte Spánok, 
zvonenie sa zastaví a ozve sa znova o 10 minút. 

Ak èas nastavený na budíku nastane, keï je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a 
zaène vydáva» tón budíka. Ak stlaèíte , prístroj sa opýta, èí ho chcete aktivova» 
pre hovory. Stlaète , ak chcete prístroj vypnú», alebo Áno, ak chcete vola» a 
prijíma» hovory. Nestláèajte Áno, keï by pou¾itie bezdrôtového telefónu mohlo 
spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

■ Pripomienky (Menu 6)
Mô¾ete si uklada» krátke textové poznámky s upozornením.

Stlaète Menu a vyberte Pripomienky. Mô¾ete si vybra» z 
nasledujúcich volieb: Prida» novú, Ukáza» v¹etky, Kalendár (ak si chcete zobrazi» a 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 46



prida» poznámky pre aktuálny mesiac), Vymaza» (ak chcete vymaza» pripomienky, 
jednotlivo alebo v¹etky naraz) alebo Upravi».

Keï nastane èas upozornenia, mô¾ete zastavi» zvonenie stlaèením . 
Ak stlaèíte Spánok, zvonenie sa ozve znova o 10 minút.

■ Hry (Menu 7)
Ka¾dá hra je sprevádzaná krátkym vysvetåujúcim textom. 

Úprava spoloèných nastavení pre hry
Stlaète Menu a vyberte Hry a Nastavenia. Pre hru mô¾ete nastavi» zvuk a vibrácie 
(Vibrácie). Upozoròujeme, ¾e ak sú Výstra¾né tóny vypnuté, nebude znie» ¾iaden 
zvuk, aj keï zapnete Zvuk pri hre; podobne ak je vypnuté Hlásenie vibrovaním, 
telefón nebude vibrova», aj keï zapnete Vibrácie.

■ Ïal¹ie (Menu 8)

Kalkulaèka
Upozornenie: Táto kalkulaèka má obmedzenú presnos» a 
je urèená pre jednoduché výpoèty.

V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Ïal¹ie a Kalkulaèka.

Ako sa poèíta na kalkulaèke
• Tlaèidlá  –  vkladajú èíslice.  vkladá desatinnú èiarku. 

Stlaèením  mô¾ete vymaza» poslednú èíslicu. Ak chcete zmeni» 
znamienko, stlaète Voåby a vyberte Zmeni» znamienko.
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• Jedným stlaèením  vlo¾íte „+“, dvoma „-“, troma „x“ a ¹tyrmi „/“. 

• Ak chcete vidie» výsledok, stlaète Voåby a vyberte Výsledok. Stlaèením a 
pridr¾aním  mô¾ete vymaza» displej pred novým výpoètom.

Ako vykonáva» menové prevody
Ulo¾te výmenný kurz: Stlaète Voåby, vyberte Výmenný kurz, vyberte Cudzia mena v 
domácej mene alebo Domáca mena v cudzej mene, zadajte kurz (stlaèením  
vlo¾íte desatinnú èiarku) a stlaète OK.

Vlastný prevod: zadajte èiastku, ktorú chcete previes», stlaète Voåby a vyberte Na 
domácu menu alebo Na cudziu menu.

Upozornenie: Keï zmeníte základnú menu, musíte zada» nové kurzy, preto¾e 
v¹etky predchádzajúce kurzy sa nastavia na nulu. 

Konvertor
Mô¾ete prevádza» údaje v rozlièných jednotkách.

V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Ïal¹ie a Konvertor. Posledných 5 
prevodov si mô¾ete zobrazi», ak vyberiete Posled. 5 konverzií. Mô¾ete si tie¾ zvoli» 
jednu z piatich preddefinovaných kategórií jednotiek. Teplota, Hmotnos», Dµ¾ka, 
Plocha a Objem.

Mô¾ete si definova» aj vlastné prevody - vyberte Moje konverzie.

Výkaz
Aplikácia Výkaz vám umo¾òuje vies» dennú a mesaènú evidenciu svojich výdavkov.
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V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Ïal¹ie, Výkaz a Denný súpis 
alebo Mesaèný súpis, ak si chcete pozrie» denné alebo mesaèné prehåady 
výdavkov. Denný súpis zobrazuje dni aktuálneho mesiaca a výdavky v ka¾dom dni 
podåa preddefinovaných kategórií výdavkov ako Jedlo alebo Zábava. Mesaèný 
súpis zobrazuje prehåad výdavkov v be¾nom roku po mesiacoch a podåa kategórií.

Pomocou smerových tlaèidiel mô¾ete prejs» na deò alebo mesiac, ktorý chcete 
upravi», a stlaète Voåby. Vyberte

• Upravi», ak chcete upravi» vydané èiastky, názov kategórie výdavkov alebo 
názov prehåadu (v závislosti od toho, kde sa nachádza kurzor, keï stlaèíte 
Voåby).

• Prida» riadok alebo Vymaza» riadok, ak chcete prida» novú alebo vymaza» 
existujúcu kategóriu výdavkov.

• Vymaza» v¹. dáta, ak chcete vymaza» v¹etky dáta v aktuálnom prehåade.

• Nastavi» hodnotu, ak chcete zada» rovnakú hodnotu pre ka¾dý deò/mesiac vo 
vybranej kategórii výdavkov.

• Ulo¾i», ak chcete list ulo¾i». Ak upravíte list a potom sa ho pokúsite zavrie» bez 
ulo¾enia, telefón vás automaticky vyzve, aby ste dáta ulo¾ili.

• Ukáza» detaily, ak si chcete prehliada» údaje vo vybranej bunke. Upozoròujeme, 
¾e údaje si mô¾ete zobrazi» aj stlaèením a pridr¾aním .

• Synchron. výdavky (iba pre Mesaèný súpis), ak chcete synchronizova» výdavky, 
zaznamenané na niektorom liste Denný súpis s príslu¹ným mesiacom na liste 
Mesaèný súpis.
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Kalendár
V pohotovostnom re¾ime stlaète Menu a vyberte Ïal¹ie a Kalendár, ak si chcete 
zobrazi» mesiac v kalendári. Stláèaním , ,  a  mô¾ete posúva» kurzor 
a oznaèi» po¾adovaný dátum.

Èasovaè odpoèítavania
Stlaète Menu, vyberte Ïal¹ie a Èasovaè. Zadajte èas odpoèítavania a stlaète OK. 
Mô¾ete tie¾ zada» správu, ktorá sa zobrazí spolu so zvonením, a mô¾ete zmeni» èas 
a èasovaè zastavi».

Keï be¾í odpoèítavanie, zobrazuje sa v pohotovostnom re¾ime symbol .

Keï odpoèítavanie skonèí, telefón zazvoní a na displeji zabliká zadaný text. 
Zvonenie zastavíte stlaèením åubovoåného tlaèidla.

Stopky
Stlaète Menu a vyberte Ïal¹ie a Stopky.

Stlaèením ©tart stopky spustíte. Ak chcete odèíta» èas, stlaète Stop. Po zastavení 
stopiek mô¾ete stlaèi» Voåby a vybra» Spusti», Vynulova», alebo Ukonèi». 
Ak vyberiete Spusti», meranie èasu bude pokraèova» od èasu predchádzajúceho 
zastavenia. Vynulova» zastaví stopky a nastaví èas na nulu.

Ak chcete, aby meranie èasu prebiehalo na pozadí, stlaète a pridr¾te . 
Keï be¾ia stopky, bliká v pohotovostnom re¾ime symbol . 

Ak pou¾ívate stopky alebo ich nechávate be¾a» na pozadí, zatiaå èo pou¾ívate iné 
funkcie, zvy¹ujú sa po¾iadavky na energiu batérie a výdr¾ batérie sa zní¾i. 
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Skladateå
Stlaète Menu, vyberte Ïal¹ie, Skladateå a niektorý tón 
zvonenia. Mô¾ete si vytvára» vlastné tóny zvonenia tak, ¾e 
ich zadáte v notách. Napríklad stlaèením  vlo¾íte 
notu f.

 skracuje (-) a  predl¾uje (+) dµ¾ku noty alebo 
pomlky.  vkladá pomlku. 

 nastavuje oktávu.  zvy¹uje notu o poltón 
(nemo¾no pou¾i» u nôt e a h).  a  umo¾òujú posúva» kurzor doåava alebo 
doprava. Stlaèením  mô¾ete vymaza» notu alebo pomlku naåavo od kurzora.

Po dokonèení notového zápisu stlaète Voåby a vyberte Prehra», Ulo¾i», Tempo, 
Odosla», Zmaza» displej alebo Ukonèi».

■ Slu¾by SIM (Menu 9)
Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa 
slu¾ieb.
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5. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie
Vá¹ prístroj je napájaný nabíjateånou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnos» a¾ po 
dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu mô¾ete nabi» a vybi» 
niekoåkostokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keï sa hovorový èas a èas pohotovosti 
podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Pou¾ívajte iba batérie 
schválené spoloènos»ou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjaèkami, schválenými 
spoloènos»ou Nokia a urèenými pre tento prístroj.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu 
zapojenú do nabíjaèky. Prebíjanie mô¾e skráti» jej ¾ivotnos». Ak úplne nabitú batériu 
nepou¾ívate, èasom náboj stratí. Extrémne teploty mô¾u zhor¹i» nabíjaciu schopnos» batérie.

Pou¾ívajte batériu iba pre úèely, pre ktoré je urèená. Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú 
nabíjaèku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu mô¾e dôjs», keï kovový predmet - napríklad 
minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky 
batérie. (Svorky majú tvar kovových prú¾kov na batérii.) Mô¾e k tomu dôjs» napríklad keï 
nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek mô¾e dôjs» k 
po¹kodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných 
miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Sna¾te sa batériu v¾dy udr¾iava» v 
teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F and 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou 
mô¾e doèasne presta» pracova», a to aj v prípade, ¾e je batéria úplne nabitá. Výkonnos» 
batérií je zvlá¹» obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
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Nevhadzujte pou¾ité batérie do ohòa! Pou¾ité batérie likvidujte v súlade s miestnymi 
predpismi. Prosíme, recyklujte ich v¹ade, kde to je mo¾né. Neodhadzujte ich do komunálneho 
odpadu.
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STAROSTLIVOS« A ÚDR®BA

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním 
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty 
obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj 
zamoèí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysu¹i»; a¾ potom doò znova vlo¾te 
batériu.

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k 
po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e dôjs» ku 
skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení, po¹kodeniu batérií a deformácii èi 
roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju normálnu 
teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s elektronickými 
obvodmi.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori» inak ne¾ je uvedené v tomto návode.

• Nenechávajte prístroj pada» na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú¹»adlá, 
ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» jeho správne 
fungovanie.
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• Pou¾ívajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy 
alebo doplnky mô¾u prístroj po¹kodi» a mô¾u by» v rozpore s predpismi, upravujúcimi 
prevádzku rádiofrekvenèných zariadení.

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ prístroj, batériu, nabíjaèku a 
v¹etky doplnky. Ak ktorékoåvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbli¾¹iemu 
autorizovanému servisnému stredisku.
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ÏAL©IE BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpeènos»
Keï riadite vozidlo, nedr¾te telefón v ruke. Telefón v¾dy upevnite do dr¾iaka; neklaïte 
telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaå by sa mohol uvoåni» pri kolízii alebo 
náhlom zastavení.

Pamätajte, ¾e bezpeènos» cestnej premávky je v¾dy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie
Kdekoåvek sa nachádzate, nezabúdajte dodr¾iava» v¹etky osobitné predpisy a v¾dy vypnite 
svoj prístroj, keï je zakázané ho pou¾íva» alebo keï by jeho pou¾itie mohlo spôsobi» ru¹enie 
alebo nebezpeèenstvo. Pou¾ívajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. 
Aby ste dodr¾ali normy rádiofrekvenènej expozície, pou¾ívajte iba doplnky, schválené pre 
pou¾itie s týmto prístrojom spoloènos»ou Nokia. Keï je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, 
pou¾ívajte v¾dy schválený dr¾iak alebo puzdro.

Niektoré súèasti prístroja sú magnetické. Prístroj mô¾e pri»ahova» kovové materiály, a osoby 
s naslúchacími pomôckami nesmú dr¾a» prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Prístroj 
v¾dy upevnite do jeho dr¾iaka, preto¾e slúchadlo mô¾e pri»ahova» kovové materiály. 
Neklaïte kreditné karty alebo iné magnetické pamä»ové médiá do blízkosti prístroja, preto¾e 
mô¾e dôjs» k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich ulo¾ené.

■ Zdravotnícke prístroje
Pou¾ívanie akýchkoåvek rádiofrekvenèných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových 
telefónov, mô¾e ru¹i» funkcie nedostatoène chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete 
zisti», èi je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiofrekvenènou energiou alebo 
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ak máte iné otázky, poraïte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v 
zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch 
zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia mô¾u vyu¾íva» zariadenia, ktoré by mohli 
by» citlivé na vonkaj¹ie rádiofrekvenèné zdroje.

Kardiostimulátory
Výrobcovia kardiostimulátorov odporúèajú dodr¾iava» medzi bezdrôtovým telefónom a 
kardiostimulátorom minimálnu vzdialenos» 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému 
ru¹eniu èinnosti kardiostimulátora. Tieto odporúèania sú v súlade s výsledkami nezávislého 
výskumu a odporúèaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s 
kardiostimulátorom:

• by mali v¾dy dr¾a» zapnutý prístroj vo vzdialenosti väè¹ej ne¾ 15,3 cm (6 palcov) od 
kardiostimulátora;

• by nemali nosi» prístroj v náprsnom vrecku, a

• mali by prístroj dr¾a» pri uchu na opaènej strane, ne¾ je kardiostimulátor, aby 
minimalizovalo riziko ru¹enia.

Prístroj okam¾ite vypnite pri akomkoåvek podozrení, ¾e dochádza k ru¹eniu.

Naslúchacie pomôcky
Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a urèitými typmi naslúchacích 
pomôcok mô¾e dochádza» k ru¹eniu. Ak dôjde k ru¹eniu, obrá»te sa na svojho poskytovateåa 
slu¾ieb.

■ Potenciálne explozívne prostredia
Vypnite svoj prístroj, keï sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbu¹nou atmosférou, a 
re¹pektujte v¹etky znaèky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbu¹nou atmosférou 
patria priestory, kde sa be¾ne odporúèa vypnú» motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch 
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mô¾u spôsobi» explóziu alebo po¾iar s následnými zraneniami, mo¾no i smrteånými. 
Vypínajte prístroj na èerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných 
strediskách. Re¹pektujte obmedzenia na pou¾ívanie rádiových zariadení v priestoroch 
skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú 
trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie v¾dy, jasne 
oznaèené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie 
zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhåovodíky (napríklad propán alebo bután) a 
priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno, prach alebo kovové 
prá¹ky.

■ Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo nedostatoène tienené 
elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania 
paliva, elektronické systémy, brániace pretáèaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, 
elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnej¹ie informácie si 
vy¾iadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buï vá¹ho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste 
vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho in¹taláciu do vozidla smie vykonáva» iba vy¹kolený personál. Chybná 
in¹talácia alebo servis mô¾u by» nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» v¹etkých záruk, 
vz»ahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, èi je v¹etko príslu¹enstvo bezdrôtového 
prístroja vo va¹om vozidle správne upevnené a funkèné. Neuchovávajte a neprevá¾ajte 
horåavé kvapaliny, plyny alebo výbu¹né materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho 
súèasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, ¾e airbagy sa 
rozpínajú s veåkou silou. Neumiestòujte ¾iadne predmety, vrátane in¹talovaných alebo 
prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa 
airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle in¹talované nesprávne a airbag sa 
nafúkne, mô¾e dôjs» k vá¾nym zraneniam.
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Pou¾ívanie vá¹ho prístroja poèas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla 
prístroj vypnite. Pou¾ívanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle mô¾e ohrozi» prevádzku 
lietadla, ru¹i» sie» bezdrôtových telefónov a mô¾e by» v rozpore so zákonom.

■ Tiesòové volania
Dôle¾ité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, pou¾ívajú pre svoju 
prevádzku rádiofrekvenèné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, 
programované u¾ívateåmi. Preto nemo¾no zaruèi» spojenie za ka¾dých okolností. 
Nikdy sa nespoliehajte na akékoåvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný 
prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej 
pomoci.

Tiesòové volanie uskutoèníte takto:
1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, èi je intenzita signálu dostatoèná. 

Niektoré siete mô¾u vy¾adova», aby bola v prístroji správne vlo¾ená platná SIM karta.

2. Stláèajte , kým sa nevyma¾e displej a zariadenie nie je pripravené na volanie. 

3. Navoåte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesòové èísla sa v 
rôznych oblastiach lí¹ia.

4. Stlaète tlaèidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» vypnú», aby ste mohli 
uskutoèni» tiesòové volanie. Vyhåadajte si podrobnej¹ie informácie v tomto návode alebo sa 
informujte u poskytovateåa slu¾ieb.

Pri tiesòovom volaní èo najpresnej¹ie podajte v¹etky potrebné informácie. Vá¹ bezdrôtový 
prístroj mô¾e by» jediným komunikaèným prostriedkom na mieste nehody. Neukonèujte 
hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.
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■ Informácia o certifikácii (SAR)
TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI 
VLNAMI.

Vá¹ mobilný prístroj je rádiový vysielaè a prijímaè. Je skon¹truovaný a vyrobený tak, aby 
neprekraèoval limity na expozíciu rádiofrekvenènou (RF) energiou, odporúèané 
medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súèas»ou podrobných smerníc a 
stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateåstvo. Smernice boli vypracované 
nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného 
vyhodnocovania vedeckých ¹túdií. V smerniciach je zahrnutá veåká bezpeènostná rezerva, 
aby sa zaistila bezpeènos» v¹etkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozièné normy pre mobilné prístroje pou¾ívajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako 
¹pecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v 
medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v ¹tandardných 
prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvy¹¹ej certifikovanej výkonovej 
úrovni vo v¹etkých skúmaných frekvenèných pásmach. Hoci sa SAR urèujte pri najvy¹¹om 
certifikovanom výkone, mô¾e by» skutoèná hodnota SAR prístroja poèas prevádzky výrazne 
ni¾¹ia ne¾ maximálna hodnota. Je to preto, ¾e prístroj je kon¹truovaný pre prácu na 
viacerých výkonových úrovniach tak, aby pou¾íval iba výkon, potrebný pre zabezpeèenie 
komunikácie so sie»ou. Vo v¹eobecnosti, èím bli¾¹ie sa nachádzate k základòovej stanici, tým 
men¹í je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvy¹¹ia hodnota SAR 0,80 W/
kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiofrekvenèným ¾iarením pri pou¾ívaní 
buï v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 od tela. Keï nosíte 
telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo dr¾iaka, 
tieto nesmú obsahova» kovy a musia medzi produktom a va¹ím telom zabezpeèi» minimálnu 
vzdialenos» 2,2 cm.
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Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sie»ou. V 
niektorých prípadoch mo¾no prenos dátových súborov alebo správ odlo¾i», kým takéto 
spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodr¾anie vy¹¹ie uvedených pokynov o vzdialenosti 
od tela, kým prenos neskonèí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, pou¾ívané verejnos»ou, je stanovený na 2,0 wattu na 
kilogram (W/kg), prièom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahàòajú 
veåkú bezpeènostnú rezervu, aby sa zabezpeèila dodatoèná ochrana obyvateåstva a zohåadnil 
sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa mô¾u odli¹ova» v 
závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenèného pásma 
siete. Informácie o SAR v ïal¹ích oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na 
www.nokia.com.
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