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Pre va¹u 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.

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.
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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.

ZÁLO®NÉ KÓPIE
Nezabúdajte si zálohova» alebo písomne zaznamena» v¹etky dôle¾ité údaje, ktoré máte ulo¾ené vo svojom 
telefóne.

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, èi je telefón zapnutý a v prevádzke. Stláèajte tlaèidlo Koniec, kým sa nevyma¾e displej a nevrátite sa 
k úvodnej obrazovke. Zadajte tiesòové èíslo a stlaète tlaèidlo Hovor. Uveïte svoju polohu. Neukonèujte hovor, kým 
k tomu nedostanete povolenie.

■ O va¹om prístroji
Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre pouzitie v sietach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 
a WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ïal¹ie informácie o sie»ach si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

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

Výstraha. Pri pou¾ívaní v¹etkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí by» prístroj zapnutý. Nezapínajte 
prístroj, ak by pou¾itie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.
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■ Slu¾by siete
Aby ste mohli pou¾íva» telefón, potrebujete slu¾bu bezdrôtového poskytovateåa slu¾ieb. Mnohé funkcie tohto 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 va¹ím poskytovateåom slu¾ieb, aby ste takéto 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. Vá¹ prístroj mô¾e by» okrem toho ¹peciálne 
nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia mô¾e zahàòa» zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ïal¹ie informácie si 
vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré be¾ia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohto prístroja, 
napríklad textové správy, multimediálne správy a obsah a naèítanie aplikácií, si vy¾adujú podporu týchto technológií zo 
strany siete.
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V¹eobecné informácie

■ Prístupové kódy
Bezpeènostný kód dodávaný spolu s telefónom chráni vá¹ telefón pred neoprávneným pou¾itím. Prednastavený 
kód je 12345.

Kód PIN dodávaný spolu so SIM kartou chráni kartu pred neoprávneným pou¾itím. Kód PIN2 dodávaný 
s niektorými SIM kartami je potrebný na získanie prístupu k niektorým slu¾bám. Ak zadáte kód PIN alebo PIN2 
trikrát po sebe nesprávne, telefón vás po¾iada o zadanie kódu PUK alebo PUK2. Ak ich nemáte, obrá»te sa na 
miestneho poskytovateåa slu¾ieb.

PIN kód modulu sa vy¾aduje pre prístup k informáciám v bezpeènostnom module va¹ej SIM karty. Podpisový 
PIN kód mô¾e by» potrebný pri digitálnom podpisovaní. Blokovacie heslo sa vy¾aduje pri pou¾ití funkcie 
Slu¾ba blokovania hovorov.

Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Ochrana a zadajte spôsob vyu¾ívania prístupových kódov 
a ochranných nastavení vo va¹om telefóne.
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1. Zaèíname

■ Vlo¾enie SIM karty a batérie
Uchovávajte v¹etky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a informáciách o vyu¾ívaní slu¾ieb SM karty sa informujte u dodávateåa svojej SIM karty. 
Mô¾e ním by» poskytovateå slu¾ieb, sie»ový operátor alebo iný dodávateå.

Pred vybratím batérie prístroj v¾dy vypnite a odpojte od nabíjaèky.

Upozornenie: Pred odobratím krytov 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.

1. Ak chcete zlo¾i» zadný kryt (1), pritlaète ho a zosuòte smerom k spodnej èasti telefónu.

2. Batériu pri vyberaní nadvihnute podåa obrázka (2). 

3. Opatrne uvoånite dr¾iak SIM karty z úchytky na telefóne a otvorte odklápací kryt (3).

4. SIM kartu vlo¾te tak, aby bol jej skosený roh na pravej hornej strane a zlatá plô¹ka kontaktov obrátená 
smerom nadol (4). Zatvorte dr¾iak SIM karty a zatlaète ho tak, aby zapadol na svoje miesto (5). 

5. Vlo¾te batériu do priestoru pre batériu (6).

6. Zadný kryt prilo¾te k zadnej èasti telefónu a zasuòte ho smerom nahor. Zatlaèením k hornej strane telefónu 
kryt zaistite na mieste (7). 
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■ Nabitie batérie
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.

Pred pou¾itím s týmto zariadením v¾dy skontrolujte èíslo modelu nabíjaèky. Tento prístroj je urèený na 
pou¾ívanie s napájaním z nabíjaèky ACP-7, ACP-12 alebo AC-2. Tento prístroj je urèený na pou¾itie s batériou 
BL-5C. O schválených doplnkoch, ktoré sú dostupné v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu.

1. Zapojte nabíjaèku do sie»ovej zásuvky. 

2. Pripojte nabíjaèku k telefónu.
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■ 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.
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2. Vá¹ telefón

■ Tlaèidlá a súèasti
• Slúchadlo (1)

• Reproduktor (2)

• Tlaèidlá výberu (3)

• Smerové tlaèidlo (navigaèné tlaèidlo) (4)

• Tlaèidlo Hovor (5), jedným stlaèením tlaèidla Hovor zobrazíte naposledy volané 
èísla 

• Tlaèidlo Koniec a vypínaè (6), dlhým stlaèením vypnete alebo zapnete telefón, 
krátkym stlaèením ukonèíte prebiehajúci hovor alebo ktorúkoåvek funkciu

• Konektor pre nabíjaèku (7)

• Konektor pre headset (8)

Upozornenie: Nedotýkajte sa tohto konektora, pou¾íva» ho mô¾u iba poverení servisní 
technici. 

Výstraha. Navigaèné tlaèidlo tohto prístroja mô¾e obsahova» nikel. Nie je urèené na dlhodobý kontakt 
s poko¾kou. Nepretr¾ité pôsobenie niklu na poko¾ku mô¾e spôsobi» alergiu na nikel.
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■ Pohotovostný re¾im
Telefón pripravený na pou¾itie sa pred zadaním znakov nachádza v pohotovostnom re¾ime: 

Názov siete alebo logo operátora (1)

Intenzita signálu zo siete (2)

Úroveò nabitia batérie (3)

L’avé tlaèidlo výberu má funkciu Ís» na (4), ktorá umo¾òuje zobrazi» funkcie vo va¹om 
osobnom zozname skratiek. Zvolením polo¾ky Voåby > Vybra» voåby zobrazíte zoznam 
dostupných funkcií, ktoré mô¾ete prida» do svojho zoznamu volieb. Ak chcete funkcie vo svojom zozname 
skratiek usporiada», zvoåte polo¾ku Usporiada» > Presuò a umiestnenie, kam sa má funkcia presunú». 

Menu (5) a Zvuk. (6)

■ Demon¹traèný re¾im 
Ak chcete spusti» telefón bez SIM karty, potvrïte voåbu Zapnú» telefón bez SIM karty?. Následne mô¾ete 
pou¾íva» tie funkcie telefónu, ktoré nevy¾adujú prítomnos» SIM karty. 

■ Blokovanie tlaèidiel 
Zvolením polo¾ky Menu > * rýchlo zablokova» a odblokova». Keï sú tlaèidlá zablokované, hovor prijmete 
stlaèením tlaèidla Hovor. Keï hovor ukonèíte alebo odmietnete, tlaèidlá zostanú zablokované.

Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Nastavenia telefónu > Auto ochrana tlaèidiel > Zapnutá nastavíte 
automatické zablokovanie tlaèidiel po uplynutí stanoveného èasu, poèas ktorého je telefón v pohotovostnom 
re¾ime a nepou¾ijete ¾iadnu z funkcií telefónu. 

Aj keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo naprogramované vo va¹om 
prístroji. 
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3. Funkcie v rámci hovoru

■ Telefonovanie a prijatie hovoru
Ak chcete telefonova», zadajte telefónne èíslo vrátane medzimestskej predvoåby. V prípade potreby zadajte 
medzinárodnú predvoåbu. Èíslo vytoèíte stlaèením tlaèidla Hovor. Ak chcete poèas hovoru zvý¹i» alebo zní¾i» 
hlasitos» slúchadla alebo headsetu, stlaète navigaèné tlaèidlo napravo alebo naåavo.

Prichádzajúci hovor prijmete stlaèením tlaèidla Hovor. Ak chcete hovor odmietnu» bez toho, aby ste ho prijali, 
stlaète tlaèidlo Koniec.

■ Reproduktor
Ak máte k dispozícii reproduktor, mô¾ete zvoli» Reprod. alebo Normál a pou¾íva» poèas hovoru reproduktor 
alebo slúchadlo telefónu.

Výstraha. Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te prístroj pri uchu, preto¾e hlasitos» mô¾e by» veåmi 
vysoká. 
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4. Písanie textu

Text mô¾ete zadáva» prediktívnou  alebo tradiènou metódou . Pri tradiènom zadávaní textu 
opakovane stláèajte príslu¹né tlaèidlo, a¾ kým sa nezobrazí ¾elané písmeno. Ak chcete pri písaní prepnú» na 
prediktívne zadávanie textu, zvoåte polo¾ku Voåby > Predikcia zapnutá; ak chcete prediktívne zadávanie textu 
vypnú», zvoåte Voåby > Predikcia vypnutá. 

Pri zadávaní slova prediktívnou metódou stlaète ka¾dé tlaèidlo pre jednotlivé písmeno iba raz, a ak sa na 
displeji zobrazí po¾adované slovo, stlaète 0 a zaènite písa» ïal¹ie slovo. Ak chcete dané slovo zmeni», 
opakovane stláèajte tlaèidlo *, a¾ kým sa nezobrazí po¾adované slovo. Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), 
slovo sa nenachádza v slovníku. Ak chcete prida» slovo do slovníka, zvoåte polo¾ku Hláskuj, zadajte po¾adované 
slovo (pomocou tradièného zadávania textu) a zvoåte Ulo¾.

Tipy na písanie textu: medzeru vlo¾íte stlaèením tlaèidla 0. Ak chcete rýchlo zmeni» metódu zadávania textu, 
opakovane stlaète tlaèidlo# a skontrolujte indikátor v hornej èasti displeja. Ak chcete vlo¾i» èíslicu, stlaète 
a podr¾te príslu¹né èíslicové tlaèidlo. Zoznam ¹pecifických znakov zobrazíte pri tradiènom zadávaní textu 
stlaèením tlaèidla *; pri prediktívnom zadávaní textu stlaèením a podr¾aním tlaèidla *.
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5. Funkcie menu

Funkcie telefónu sú usporiadané do jednotlivých menu. V tejto kapitole nie sú popísané v¹etky funkcie 
a polo¾ky menu.

V pohotovostnom re¾ime zvoåte polo¾ku Menu a následne po¾adované menu a èiastkové menu. Zvolením 
polo¾ky Ukonèi alebo Spä» vystúpite z aktuálnej úrovne menu. Stlaèením tlaèidla Koniec sa vrátite priamo 
do pohotovostného re¾imu. Ak chcete zmeni» typ zobrazenia menu, zvoåte Voåby > Vzhåad hlav. menu > 
Zoznam alebo Ikony.

■ Správy
Slu¾by správ mô¾ete vyu¾íva», iba ak ich podporuje va¹a sie» alebo poskytovateå slu¾ieb.

Nastavenia textových a multimediálnych správ
Zvolením polo¾ky Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy > Centrá správ. Va¹a SIM karta 
podporuje viac ne¾ jedno centrum správ, zvoåte alebo pridajte centrum, ktoré chcete pou¾íva». Je mo¾né, ¾e si 
budete musie» u poskytovateåa slu¾ieb zisti» èíslo príslu¹ného centra. 

Zvolením polo¾ky Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimed. správy a nasledujúce nastavenia:

Veåkos» snímky (multimédiá), mô¾ete stanovi» veåkos» obrázku v prípade, ak do multimediálnej správy vlo¾íte 
obrázok.

Povoli» multimediálny príjem, zvoåte Nie, Áno alebo V domácej sieti a mô¾ete vyu¾íva» multimediálne slu¾by. 

Konfiguraèné nastavenia, zvoåte predvoleného poskytovateåa slu¾ieb, od ktorého chcete prebera» multimediálne 
správy. Výberom polo¾ky Konto, kde sa zobrazia úèty vytvorené poskytovateåom slu¾ieb. Vyberte si úèet, ktorý 
chcete pou¾íva». Nastavenia mô¾ete získa» od poskytovateåa slu¾ieb v podobe konfiguraènej správy. 

Povoli» reklamy vám umo¾òuje rozhodnú» sa, èi chcete povoli» alebo zakáza» príjem správ definovaných ako 
reklama. Toto nastavenie sa nezobrazí, ak je voåba Povoli» multimediálny príjem nastavená ako Nie.
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Textové správy (slu¾ba siete)
Zvolením polo¾ky Menu > Správy > Vytvori» správu > Textová správa.

Pomocou slu¾by krátkych správ (SMS) doká¾e vá¹ telefón odosiela» a prijíma» zlo¾ené správy pozostávajúce 
z niekoåkých be¾ných textových správ. Cena za odoslanie zlo¾enej správy mô¾e závisie» od poètu obyèajných 
správ, z ktorých sa zlo¾ená správa skladá. 

Nezabudnite, ¾e pou¾ité ¹pecifické znaky (Unicode) zaberú viac miesta.

Blikanie  znamená, ¾e pamä» správ je plná. Ak chcete prijíma» nové správy, musíte vymaza» niektoré zo 
star¹ích správ.

Multimediálne správy (MMS) (slu¾ba siete)
Zvolením polo¾ky Menu > Správy > Vytvori» správu > Multimédiá.

Upozornenie: Multimediálne správy mô¾u prijíma» a zobrazova» iba zariadenia vybavené kompatibilnými 
funkciami. Vzhåad správy mô¾e by» v závislosti od prijímajúceho zariadenia odli¹ný.

Bezdrôtová sie» mô¾e stanovi» limit na veåkos» MMS správ. Ak vlo¾ený obrázok tento limit prekraèuje, prístroj 
ho mô¾e zmen¹i», aby sa dal odosla» cez MMS.

Multimediálna správa mô¾e obsahova» text, zvuk a obraz. 

Telefón nedoká¾e prija» ¾iadne multimediálne správy, ak práve prebieha hovor alebo je spustená hra alebo iná 
aplikácia Java. Doruèenie multimediálnych správ mô¾e by» z rôznych dôvodov neúspe¹né, nespoliehajte sa 
preto na ne ako na jediný prostriedok ¾ivotne dôle¾itej komunikácie.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov 
a hudby vrátane tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Telefón podporuje odosielanie a príjem multimediálnych správ, ktoré obsahujú niekoåko strán (listov). 
Ak chcete do správy vlo¾i» list, zvoåte Voåby > Vlo¾i» > List. Ak chcete nastavi» interval striedania listov, 
zvoåte Èasovanie listu.
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Ak prichádza nová multimediálna správa a pamä» pre správy je plná,   bliká a zobrazí sa hlásenie Pamä» 
plná. Nie je mo¾né prija» správy.. Ak chcete správu prija», zvoåte OK > Áno a prieèinok, z ktorého chcete 
vymaza» staré správy. 

Bleskové správy (slu¾ba siete)
Bleskové (flash) správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okam¾ite.

Zvolením polo¾ky Menu > Správy > Vytvori» správu > Blesková správa. 

Upozornenie: Blikajúce bleskové správy mô¾u prijíma» a zobrazova» iba prístroje vybavené kompatibilnou funkciou 
bleskových správ. 

Zvuková správa
Slu¾bu multimediálnych správ mô¾ete vyu¾i» pri tvorbe a odosielaní hlasových správ. Pred vyu¾itím zvukových 
správ si musíte aktivova» slu¾bu multimediálnych správ.

Zvolením polo¾ky Menu > Správy > Vytvori» správu > Zvuková správa. Otvorí sa nahrávaè. Keï ukonèíte 
nahrávanie zvukovej správy, zadajte telefónne èíslo príjemcu do políèka Komu:, èím správu odo¹lete. Ak chcete 
zobrazi» mo¾nosti, ktoré máte k dispozícii, vyberte polo¾ku Voåby. Ak chcete vybra» telefónne èíslo z polo¾ky 
Kontakty, zvoåte Pridaj > Kontakt. 

Keï na vá¹ telefón prídu zvukové správy, zobrazí sa na displeji hlásenie 1 zvuková správa prijatá alebo poèet 
správ a text Prijaté správy:. Ak chcete správu otvori», zvoåte Hraj; v prípade doruèenia viac ako jednej správy 
zvoåte Uká¾ > Hraj. Ak si chcete správu vypoèu» neskôr, zvoåte Ukonèi. Zvolením polo¾ky Voåby, zobrazia sa 
mo¾nosti, ktoré máte k dispozícii. Zvuková správa sa ¹tandardne prehráva cez slúchadlo, vyberte polo¾ku 
Voåby > Reproduktor, ak chcete na prehrávanie pou¾i» reproduktor.

Odkazy
Odkazová schránka je slu¾ba siete a pravdepodobne si ju budete musie» predplati». Èíslo odkazovej schránky 
a bli¾¹ie informácie získate u svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Zvolením polo¾ky Menu > Správy > Odkazy.
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Aplikácia elektronickej po¹ty
Aplikácia elektronickej po¹ty (slu¾ba siete) zabezpeèuje prístup ku kompatibilnému úètu elektronickej po¹ty 
priamo z telefónu. Skôr, ako odo¹lete alebo prijmete e-mailovú správu, budete potrebova» úèet elektronickej 
po¹ty a po¾adované nastavenia. Konfiguraèné nastavenia elektronickej po¹ty mô¾ete získa» v podobe 
konfiguraènej správy.

Ak chcete napísa» a odosla» e-mailovú správu, zvoåte polo¾ku Menu > Správy > E-mail > Napísa» nový mail. 
Ak je definovaný viac jeden úèet elektronickej po¹ty, vyberte úèet, z ktorého chcete e-mailovú správu odosla». 
Ak chcete k e-mailovej správe pripoji» súbor, zvoåte Voåby > Prilo¾i» súbor a súbor z prieèinku Galéria. 
Po napísaní e-mailovej správy zvoåte Po¹li > Posla» teraz.

E-mailové správy od iných odosielateåov prevezmete, ak zvolíte Menu > Správy > E-mail > Zisti» nové e-maily 
a vyberiete po¾adovaný úèet. Spoèiatku sa prevezmú iba hlavièky e-mailov. Ak chcete prevzia» celú e-mailovú 
právu, zvoåte Spä» > Doruèená po¹ta a po¾adovaný úèet, potom zvoåte príslu¹nú novú správu a voåbu Vyber.

Dôle¾ité: Pri otváraní správ buïte opatrní. Správy elektronickej po¹ty mô¾u obsahova» nebezpeèný softvér alebo 
by» iným spôsobom ¹kodlivé pre vá¹ prístroj alebo poèítaè.

Telefón ulo¾í e-mail, ktorý ste prevzali z e-mailového úètu, do prieèinku Doruèená po¹ta. E-mailové správy 
mô¾u by» ulo¾ené aj v prieèinkoch: Koncepty urèenom pre nedokonèené e-maily, Archivova» urèenom na 
usporiadanie a ulo¾enie e-mailov, Na odoslanie urèenom na ulo¾enie neodoslaných e-mailov a Odoslané 
polo¾ky, v ktorom sú ulo¾ené odoslané e-maily. Prieèinky a v nich ulo¾ené e-maily mô¾ete spravova» 
prostredníctvom polo¾ky Voåby zobrazením volieb, ktoré máte k dispozícii pri ka¾dom prieèinku.

■ Kontakty
Mená a telefónne èísla mô¾ete uklada» do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty. Do 
pamäte telefónu mo¾no uklada» kontakty s telefónnymi èíslami a textovými polo¾kami. 
Mená a èísla ulo¾ené v pamäti SIM karty sú oznaèené symbolom .

Ak chcete vyhåada» kontakt, zvoåte polo¾ku Menu > Kontakty > Mená > Voåby > Håadaj. Presúvajte sa po 
zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmeno håadaného mena. Nový kontakt mô¾ete prida», ak zvolíte 
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polo¾ku Menu > Kontakty > Mená > Voåby > Prida» nový kontakt. Ak chcete prida» ku kontaktu ïal¹ie 
podrobnosti, skontrolujte, èi pou¾ívate pamä» Telefón alebo Telefón a SIM. Presuòte sa na meno, ku ktorému 
chcete prida» nové èíslo alebo textovú polo¾ku a zvoåte Detaily > Voåby > Prida» detail. Ak chcete kontakt 
skopírova», zvoåte polo¾ku Voåby > Kopírova» kontakt. Mená a telefónne èísla mô¾ete kopírova» z pamäte 
telefónu urèenej na ukladanie kontaktov do pamäte SIM karty. Pamä» SIM karty uchováva mená v¾dy iba 
s jedným pripojeným telefónnym èíslom. Ak chcete priradi» èíslo k niektorému tlaèidlu rýchlej voåby, zvoåte 
Menu > Kontakty > Rýchla voåba a presuòte sa na èíslo po¾adovaného tlaèidla rýchlej voåby.

Osobné kontaktné údaje mô¾ete vo forme vizitiek prijíma» a odosiela» na kompatibilné zariadenia, ktoré 
podporujú ¹tandard vCard. Ak chcete odosla» vizitku, vyhåadajte kontakt, ktorého údaje chcete odosla» 
a vyberte polo¾ku Voåby > Posla» vizitku > Cez multimédiá alebo Ako textovú správu. Ak dostanete vizitku, 
zvolením polo¾ky Uká¾ > Ulo¾ ju mô¾ete ulo¾i» do pamäte telefónu. Ak chcete prijatú vizitku odstráni», zvoåte 
Ukonèi > Áno.

Zvolením polo¾ky Menu > Kontakty > Nastavenia mô¾ete zada» nasledujúce nastavenia kontaktov: Voåba 
pamäti - umo¾òuje vybra» na ukladanie kontaktov pamä» SIM karty alebo telefónu. Ak chcete vybera» mená 
alebo èísla z oboch pamätí, zvoåte polo¾ku Telefón a SIM. Spôsob zobrazovania mien a èísiel z kontaktov 
nastavíte prostredníctvom polo¾ky Zobrazenie Kontaktov. Ak chcete zobrazi» veåkos» voånej a obsadenej 
pamäte, vyberte polo¾ku Stav pamäti.

■ Dennik
Telefón zaznamenáva telefónne èísla neprijatých a prijatých hovorov a volané èísla, ako aj 
pribli¾nú då¾ku hovorov (slu¾ba siete). Tieto funkcie mô¾ete vyu¾íva», iba ak ich podporuje 
sie» a ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti pokrytej sie»ou.

Zvolením polo¾ky Menu > Denník > Trvanie hovoru, Poèítadlo paketových dát alebo Meraè èasu paket. 
dátového spojenia získate prehåad o svojom poslednom hovore.

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 a pod.
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Zvolením polo¾ky Menu > Denník a príslu¹ný zoznam: Neprijaté hovory zobrazí sa zoznam telefónnych èísel, 
z ktorých sa vám niekto pokúsil vola» a poèet volaní od daného volajúceho, Prijaté hovory zobrazí sa zoznam 
posledných prijatých alebo odmietnutých hovorov, Volané èísla zobrazí sa zoznam naposledy volaných èísel.

Zmaza» zoznamy v denníku vyma¾e zoznam posledných hovorov. Túto operáciu nemo¾no vráti» spä».

Mô¾ete si pozrie» dátum a èas volania, upravi» alebo vymaza» telefónne èíslo zo zoznamu, ulo¾i» èíslo do 
prieèinku Kontakty alebo odosla» správu na dané èíslo. 

■ Nastavenia
V tomto menu mô¾ete upravi» rôzne nastavenia telefónu. Ak chcete obnovi» niektoré 
pôvodné nastavenia v menu, zvoåte polo¾ku Menu > Nastavenia > Obnovi» pôvodné nastav..

Nastavenia tónov
Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Tóny a zmeòte ktorúkoåvek z dostupných volieb. Vá¹ telefón podporuje 
tóny zvonení vo formáte MP3. Ako tóny zvonenia mô¾ete nastavi» aj vlastné nahrávky.

Zvolením polo¾ky Hlásenie nastavíte telefón tak, aby zvonil iba pri hovoroch od vybranej skupiny volajúcich. 
Presuòte sa na skupinu volajúcich, ktorú chcete vybra» alebo zvoåte polo¾ku Ka¾dý hovor > Oznaè.

Moje Skratky
Pomocou osobných skratiek mô¾ete získa» rýchly prístup k èasto pou¾ívaným funkciám telefónu. 

Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Moje skratky > Pravé výberové tlaèidlo priradíte jednu funkciu 
telefónu pravému výberovému tlaèidlu.

Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Moje skratky > Smerové tlaèidlo zvolíte funkciu skratky pre príslu¹né 
smerové tlaèidlo. Presuòte sa na príslu¹né smerové tlaèidlo, zvoåte polo¾ku Zmeò a funkciu zo zoznamu. 
Ak chcete z niektorého tlaèidla priradenú funkciu odstráni», zvoåte polo¾ku (prázdne). Ak chcete tlaèidlu 
funkciu priradi» znovu, zvoåte polo¾ku Prideå.
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Nastavenia hovoru a telefónu
Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Hovor a jednu z volieb:

Presmerovanie hovoru (slu¾ba siete), ktorou presmerujete prichádzajúce hovory. Podrobnej¹ie informácie 
získate u svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Automatické opakovanie > Zapnuté, ak chcete, aby telefón po neúspe¹nom pokuse o spojenie hovoru vykonal 
desa» ïal¹ích pokusov

Slu¾ba èakania na hovor > Aktivova», ak chcete, aby vás sie» upozoròovala na prichádzajúci hovor aj v èase, keï 
máte iný hovor (slu¾ba siete). 

Posla» moju identifikáciu (slu¾ba siete) > Nastavená sie»ou, Áno alebo Nie.

Zvolením polo¾ky Menu >Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu nastavíte jazyk textov na 
displeji telefónu. Ak zvolíte polo¾ku Automaticky, telefón zvolí jazyk podåa informácií na SIM karte.

Nastavenie displeja, èasu a dátumu 
Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Displej > ©etriè energie > Zapnuté umo¾òuje urèitú úsporu energie 
batérie. Ak po urèitý èas nepou¾ijete ¾iadnu funkciu telefónu, na displeji sa zobrazia digitálne hodiny.

Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Èas a dátum. Výberom polo¾ky Hodiny mô¾ete zvoli» zobrazovanie 
hodín na displeji telefónu v pohotovostnom re¾ime, nastavi» èas a vybra» èasové pásmo a formát èasu. Výberom 
polo¾ky Dátum mô¾ete zvoli» zobrazovanie dátumu na displeji telefónu v pohotovostnom re¾ime, nastavi» 
dátum a vybra» formát a oddeåovaè dátumu. Výberom polo¾ky Auto aktualizácia dátumu a èasu (slu¾ba siete) 
mô¾ete nastavi» telefón na automatickú aktualizáciu èasu a dátumu v súlade s príslu¹nou èasovou zónou.
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Pripojiteånos» - spojenie GPRS
General Packet Radio Service (GPRS) (slu¾ba siete) je typ dátového prenosu, ktorý umo¾òuje bezdrôtový prístup 
k dátovým sie»am, ako napríklad k Internetu. Technológia GPRS sa vyu¾íva pri výmene správ MMS, prehliadaní 
a preberaní aplikácií Java.

Ak chcete zaèa» pou¾íva» technológiu GPRS, informujte sa u svojho operátora alebo poskytovateåa slu¾ieb 
o dostupnosti a mo¾nostiach aktivácie slu¾ieb GPRS. Nastavenia GPRS si ulo¾te pre ka¾dú aplikáciu, ktorá 
vyu¾íva túto technológiu. O cene slu¾by sa informujte u operátora va¹ej siete alebo u poskytovateåa slu¾ieb.

Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie. Zvolením 
polo¾ky V¾dy online nastavíte telefón tak, aby sa v¾dy po zapnutí automaticky zaregistroval v sieti GPRS. 
Zvolením polo¾ky Ak je to nutné prebehne registrácia a pripojenie ku GPRS vtedy, keï si to vy¾aduje niektorá 
aplikácia a ukonèí sa po zatvorení tejto aplikácie.

Nastavenia doplnkov
Polo¾ka pre kompatibilný doplnok mobilného telefónu sa zobrazí iba vtedy, ak telefón je alebo bol k nemu 
pripojený.

Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Doplnky a dostupný doplnok. Al ste napríklad k telefónu pripojili 
headset, mô¾ete zvoli» polo¾ku Automatický príjem, pri ktorej telefón odpovedá na prichádzajúci hovor 
automaticky. Ak je voåba Hlásenie prichádzajúceho hovoru nastavená ako Pípne raz alebo Vypnuté, funkcia 
automatickej odpovede nebude funkèná.

Konfiguraèné nastavenia
Niektoré slu¾by siete vy¾adujú, aby boli na va¹om telefóne definované správne konfiguraèné nastavenia. Tieto 
nastavenia získate zo svojej SIM karty, od poskytovateåa slu¾ieb v podobe konfiguraènej správy, alebo zadajte 
svoje vlastné nastavenia manuálne. 
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Zvolením polo¾ky Menu > Nastavenia > Konfigurácia a nasledujúce nastavenia: Predvolené konfiguraèné 
nastavenia, ak chcete zobrazi» zoznam poskytovateåov slu¾ieb ulo¾ený v telefóne (predvolený poskytovateå je 
zvýraznený). V tomto menu mô¾ete nastavi» ako predvoleného iného poskytovateåa slu¾ieb. Presuòte sa na 
niektorého poskytovateåa slu¾ieb a zvolením polo¾ky Detaily zobrazíte zoznam podporovaných aplikácií, 
Aktivova» predv. vo v¹. aplikáciách nastavíte aplikácie tak, aby vyu¾ívali nastavenia predvoleného poskytovateåa 
slu¾ieb, Prednostné miesto prístupu zvolíte iný prístupový bod. Obvykle sa odporúèa pou¾i» prístupový bod 
preferovaného operátora siete, Spoji» sa s podporou poskyt. slu¾ieb prevezmete konfiguraèné nastavenia svojho 
poskytovateåa siete.

Ak chcete do nastavení vstúpi», prezrie» si ich alebo ich upravi» manuálne, zvoåte polo¾ku Menu > 
Nastavenia > Konfigurácia > Osobné konfiguraèné nastavenia.

■ Menu operátora
Toto menu vám umo¾òuje prístup k portálu slu¾ieb zabezpeèovaných operátorom va¹ej siete. Obsah tohto 
menu závisí od operátora. Od operátora závisí aj názov a ikona menu. Operátor mô¾e toto menu aktualizova» 
servisnými správami. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od operátora svojej siete.

■ Galéria
V tomto menu mô¾ete spravova» témy, obrázky, nahrávky a tóny. Tieto súbory sú 
usporiadané do jednotlivých prieèinkov.

Vá¹ telefón podporuje systém správy digitálnych práv (Digital Rights Management, DRM), 
ktorý chráni prevzatý obsah. Kým prevezmete najaký obsah a aktivaèný kåúè, v¾dy si overte ich dodacie 
podmienky, preto¾e mô¾u by» spojené s poplatkami.

Zvolením polo¾ky Menu > Galéria, Témy, Grafika, Tóny, Hudba, Nahrávky a Prijaté súbory sú pôvodné prieèinky 
telefónu. 



26Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Médiá

Voice recorder
Mô¾ete nahráva» reè, zvuk alebo prebiehajúci hovor. Táto funkcia je u¾itoèná pri nahraní 
mena a telefónneho èísla, ktoré si chcete neskôr zapísa». Nahrávanie nie je mo¾né pou¾íva» poèas dátového 
prenosu alebo spojenia GPRS.

Zvolením polo¾ky Menu > Médiá > Nahrávaè > Nahrávaè hlasu a zaènite nahráva». Ak chcete spusti» 
nahrávanie poèas prebiehajúceho hovoru, zvoåte polo¾ku Voåby > Nahra». Keï nahrávate hovor, dr¾te telefón 
v be¾nej polohe blízko pri uchu. Nahrávka sa ulo¾í do prieèinku Galéria > Nahrávky. Ak si chcete vypoèu» 
poslednú nahrávku, zvoåte polo¾ku Voåby > Prehra» posl. nahr.. Ak chcete poslednú nahrávku odosla» 
prostredníctvom multimediálnej správy, zvoåte polo¾ku Voåby > Posla» posled. nahr..

■ Organizér

Budík a kalendár
Telefón mô¾ete nastavi», aby vás v po¾adovanom èase upozornil tónom budíka. Zvolením 
polo¾ky Menu > Organizér > Budík, prejdite na polo¾ku Èas budenia a nastavte èas budenia. Výberom polo¾ky 
Opakova» alarm nastavíte telefón tak, aby vás budil vo vybraných dòoch tý¾dòa a voåbou polo¾ky Tón budenia si 
mô¾ete vybra» ¹tandardný alebo vlastný tón budenia. Ak chcete nastavi» èas opakovania signálu budíka, zvoåte 
polo¾ku Odklad opätovného budenia a po¾adovaný èas.

Telefón zaène zvoni» tónom budenia a na displeji zaène blika» hlásenie Budík! a aktuálny èas, a to aj vtedy, keï 
je telefón vypnutý. Zvolením polo¾ky Stop budík vypnete. Ak necháte budík minútu zvoni» alebo zvolíte polo¾ku 
Spánok, budík asi na 10 minút prestane zvoni» a potom zaène znova.

Ak èas nastavený na budíku nastane vtedy, keï je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a zaène vydáva» tón budíka. 
Ak zvolíte polo¾ku Stop, prístroj sa opýta, èi ho chcete aktivova» pre hovory. Zvolením polo¾ky Nie, ak chcete 
prístroj vypnú», alebo Áno, ak chcete vola» a prijíma» hovory. Polo¾ku Áno nesmiete zvoli» v prípade, ak by 
pou¾itie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.
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Zvolením polo¾ky Menu > Organizér > Kalendár. Aktuálny deò je oznaèený rámikom. Dni, pre ktoré máte 
poznaèené záznamy, sú oznaèené hrubým písmom. Ak si chcete pozrie» záznamy, zvoåte polo¾ku Uká¾. 
Ak chcete z kalendára vymaza» v¹etky záznamy, vyberte zobrazenie mesiaca a zvoåte polo¾ku Voåby > 
Vymaza» poznámky. Ïal¹ie voåby mô¾ete vyu¾i» na vytvorenie nového záznamu, na vymazanie, úpravu, 
presun a opakovanie záznamu, na kopírovanie záznamu do iného dòa alebo na odoslanie záznamu priamo 
do kalendára iného kompatibilného telefónu v podobe textovej èi multimediálnej správy.

Kalkulaèka
Kalkulaèka vo va¹om telefóne umo¾òuje sèíta», odèíta», násobi», deli», poèíta» druhé mocniny a odmocniny 
a vykonáva» menové prevody.

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

Zvolením polo¾ky Menu > Organizér > Kalkulaèka. Keï sa na displeji zobrazí 0, zadajte prvé èíslo výpoètu. 
Ak chcete vlo¾i» desatinnú èiarku, stlaète tlaèidlo #. Zvolením polo¾ky Voåby > Sèítanie, Odèítanie, Násobenie, 
Delenie, Druhá mocnina, Odmocnina alebo Zmeni» znamienko. Zadajte druhé èíslo. Výsledok získate zvolením 
polo¾ky Výsled.. Ak chcete zaèa» nový výpoèet, zvoåte a podr¾te zvolenú voåbu Vyma¾.

Ak chcete previes» niektorú menu, zvoåte polo¾ku Menu > Organizér > Kalkulaèka. Výmenný kurz ulo¾íte, 
ak zvolíte polo¾ku Voåby > Výmenný kurz. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, 
desatinnú èiarku zadajte stlaèením tlaèidla # a zvoåte polo¾ku OK. Pri prevode meny zadajte èiastku, ktorú 
chcete previes», a zvoåte polo¾ku Voåby > V domácej alebo V cudzej.

Upozornenie: Keï zmeníte základnú menu, musíte zada» nové kurzy, preto¾e v¹etky kurzy, ktoré ste nastavili 
predtým, sa nastavia na nulu. 
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■ Aplikácie
Softvér vá¹ho telefónu mô¾e obsahova» niekoåko hier a aplikácií Java vytvorených ¹peciálne 
pre tento telefón Nokia.

Ak chcete zobrazi» kapacitu pamäte voånej na in¹taláciu hier a aplikácií, zvoåte polo¾ku Menu > Aplikácie > 
Voåby > Stav pamäte. Hru alebo aplikáciu spustíte zvolením polo¾ky Menu > Aplikácie > Hry alebo Zbierka. 
Prejdite na niektorú hru alebo aplikáciu a zvoåte polo¾ku Otvor. Ak chcete prevzia» hru alebo aplikáciu, zvoåte 
polo¾ku Menu > Aplikácie > Voåby >Naèítania > Naèítania hier alebo Naèítania aplikácií. Vá¹ telefón 
podporuje aplikácie Java J2METM. Pred prevzatím aplikácie skontrolujte, èi je kompatibilná s va¹ím telefónom.

Dôle¾ité: In¹talujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred ¹kodlivým softvérom.

Nezabudnite, ¾e aplikácia sa po prevzatí mô¾e ulo¾i» v menu Hry namiesto v menu Aplikácie.

■ Web
Pomocou prehliadaèa telefónu mô¾ete získa» prístup k rôznym slu¾bám mobilného pripojenia 
do Internetu. O dostupnosti týchto slu¾ieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora svojej 
siete alebo poskytovateåa slu¾ieb. 

Dôle¾ité: Pou¾ívajte iba slu¾by, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpeènos» a ochranu pred 
¹kodlivým softvérom.

Pripojenie k slu¾be a prehliadanie jej stránok
Skontrolujte, èi sú nastavenia slu¾by ulo¾ené a aktívne. 

Pripojte sa k slu¾be, otvorte úvodnú stránku, napr. domovskú stránku poskytovateåa slu¾ieb Menu > Web > 
Domovská stránka alebo stlaète a podr¾te stlaèené tlaèidlo 0, ak je telefón v pohotovostnom re¾ime. Mô¾ete si 
vybra» zálo¾ku Menu > Web > Zálo¾ky. Ak zálo¾ka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte 
iný súbor nastavení a znova sa pokúste o pripojenie. Mô¾ete si vybra» aj poslednú internetovú adresu URL 
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Menu > Web > Posled. adresa alebo zada» adresu slu¾by, ak zvolíte polo¾ku Menu > Web > Ís» na adresu 
a potom OK.

Ak chcete ukonèi» prehliadanie i spojenie, zvoåte polo¾ku. Voåby > Zastavi». Ïal¹ou mo¾nos»ou je dvakrát 
stlaèi» tlaèidlo Koniec alebo ho stlaèi» a podr¾a».

Po pripojení k slu¾be si mô¾ete prehliada» jej stránky. Funkcie tlaèidiel telefónu sa mô¾u v rozlièných slu¾bách 
lí¹i». Riaïte sa pomocnými textami na displeji telefónu. 

Nezabudnite, ¾e ak je ako typ dátového prenosu nastavené GPRS,   zobrazuje sa poèas prehliadania v åavej 
hornej èasti displeja príslu¹ný indikátor. Ak poèas spojenia GPRS prijmete hovor alebo textovú správu alebo 
telefonujete, indikátor  zobrazený v åavej hornej èasti displeja signalizuje pozastavenie (podr¾anie) spojenia 
GPRS. Po ukonèení hovoru sa telefón pokúsi obnovi» spojenie GPRS.

Poèas prehliadania mô¾u by» k dispozícii rôzne voåby, napríklad Domovská stránka a Zálo¾ky. 
Poskytovateå slu¾by mô¾e ponúka» aj ïal¹ie voåby.

V prístroji mô¾u by» ulo¾ené zálo¾ky na stránky, ktoré nepatria spoloènosti Nokia. Spoloènos» Nokia neruèí za 
obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete èíta», riaïte sa z håadiska 
bezpeènosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoåvek iných internetových stránok. 

Nastavenie vzhåadu prehliadaèa
V pohotovostnom re¾ime zvoåte polo¾ku Menu > Web > Nastavenia > Nastavenia vzhåadu. Zvolením polo¾ky 
Zalomenie textu > Zapnuté umo¾níte pokraèovanie textu v ïal¹om riadku. Ak zvolíte polo¾ku Vypnuté, text sa 
skráti. Zvolením polo¾ky Ukáza» snímky > Nie, obrázky nachádzajúce sa na stránke sa nezobrazia. Zvolením 
polo¾ky Hlásenia > Hlásenie nechráneného spojenia > Áno, nastavíte telefón tak, aby vás poèas prehliadania 
upozornil na zmenu zabezpeèeného spojenia na nezabezpeèené. Zvolením polo¾ky Hlásenie nechránených 
polo¾iek > Áno, telefón vás upozorní, ak bezpeèná stránka obsahuje nezabezpeèenú polo¾ku. Tieto výstrahy nie 
sú zárukou bezpeèného spojenia. Zvolením polo¾ky Kódovanie znakov a vyberte znakovú sadu, ktorá sa má 
pou¾íva» na zobrazovanie stránok prehliadaèa neobsahujúcich informácie o kódovej stránke, prípadne vyberte, 
èi má telefón pri odosielaní webovej adresy na kompatibilný telefón v¾dy pou¾íva» kódovanie UTF-8.
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Súbory Cookies a pamä» prehliadaèa
Cookies sú údaje, ktoré slu¾by ukladajú do pamäte prehliadaèa vo va¹om telefóne. Patria sem napríklad 
informácie o vás ako pou¾ívateåovi alebo va¹e nastavenia prehliadania. Súbory Cookies zostávajú ulo¾ené, kým 
nevyma¾ete pamä» prehliadaèa. V pohotovostnom re¾ime zvoåte polo¾ku Menu > Web > Nastavenia > 
Ochranné nastavenia > Cookies. Zvolením polo¾ky Povoli» alebo Odmietnu», èím umo¾níte alebo zabránite 
telefónu, aby prijímal súbory Cookies.

Ak ste pristupovali alebo sa pokú¹ali pristupova» k dôverným informáciám, kde sa vy¾adovalo zadanie hesla, po 
ka¾dom takomto pou¾ití pamä» prehliadaèa vyprázdnite. Ak chcete vyprázdni» pamä» prehliadaèa v 
pohotovostnom re¾ime, zvoåte polo¾ku Menu > Web > Vymaza» pamä».

Prijaté servisné správy (slu¾ba siete)
Telefón umo¾òuje prijíma» servisné správy (automatické správy) od poskytovateåa slu¾ieb. Ak si chcete servisnú 
správu preèíta», zvoåte polo¾ku Uká¾. Ak zvolíte polo¾ku Ukonèi, tak sa správa presunie do prieèinka 
Prijaté servisné. Zvolením polo¾ky Menu > Web > Nastavenia > Nastav. Prijatých servisných správ > 
Servisné správy > Zapnuté (alebo Vypnuté) nastavíte telefón tak, aby prijímal (alebo neprijímal) servisné 
správy. 

Bezpeènos» prehliadaèa
Bezpeènostné funkcie sa vy¾adujú pri pou¾ívaní niektorých slu¾ieb, napríklad bankových slu¾ieb alebo 
nakupovaní on-line. Pre takéto spojenia potrebujete bezpeènostné certifikáty a prípadne bezpeènostný modul, 
ktorý sa mô¾e nachádza» na va¹ej SIM karte. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

■ Slu¾by SIM
Va¹a SIM karta mô¾e poskytova» ïal¹ie slu¾by. Podrobnej¹ie informácie získate u svojho 
poskytovateåa slu¾ieb.
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6. 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, vymeòte batériu za novú. Pou¾ívajte iba batérie schválené 
spoloènos»ou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjaèkami, schválenými spoloènos»ou Nokia a urèenými pre tento prístroj.

Keï prvý raz pou¾ívate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepou¾ívali, bude mo¾no potrebné zapoji» nabíjaèku 
a potom ju odpoji» a znova zapoji», aby sa zaèalo nabíjanie.

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjaèky, 
preto¾e prebíjanie mô¾e skráti» jej ¾ivotnos». Ak úplne nabitú batériu nepou¾ívate, èasom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, mô¾e trva» niekoåko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môc» 
telefonova».

Pou¾ívajte batériu iba na úèely, na 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 za ka¾dých okolností udr¾iava» batériu v teplote medzi 15°C a 25°C (59°F a 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.

Nevhadzuje batérie do ohòa, mô¾u explodova». Batéria mô¾e explodova», aj keï je po¹kodená. 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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■ Návod na autentizáciu batérií Nokia
V záujme vlastnej bezpeènosti v¾dy pou¾ívajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, ¾e dostanete originálnu batériu 
Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia a overte, èi sa na obale nachádza logo originálneho doplnku 
Nokia a skontrolujte holografický ¹títok nasledujúcim postupom:

Ani úspe¹né splnenie v¹etkých ¹tyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoåvek dôvod 
domnieva» sa, ¾e va¹a batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepou¾ite a odneste ju do najbli¾¹ieho 
autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam po¾iadajte o radu. 
Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemo¾no 
potvrdi», vrá»te batériu tam, kde ste ju kúpili. 

Autentizácia hologramu
1. Pri pohåade na holografický ¹títok by ste mali z jedného uhla vidie» symbol spojených rúk 

Nokia a pri pohåade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.

2.  Pri nakláòaní hologramu doåava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých 
stranách vidie» 1, 2, 3 a 4 bodky.
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3. Zo¹kriabte boènú stranu ¹títku, èím odkryjete 20-ciferný kód, napríklad 
12345678919876543210. Otoète batériu tak, aby sa èísla nachádzali hore. 20-ciferný kód 
zaèína èíslicami v hornom riadku a pokraèuje èíslicami na dolnom riadku.

4.  Overte, èi je 20-ciferný kód platný; riaïte sa návodom na stránke www.nokia.com/
batterycheck.

Pri vytváraní textovej správy postupujte nasledovne:

• Pre krajiny Ázie a Tichomoria, okrem Indie: uveïte 20-ciferný kód, napríklad 
12345678919876543210, a odo¹lite na èíslo +61 427151515.

• Iba pre Indiu: Napí¹te "Battery" a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210 
a odo¹lite na èíslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podåa vnútro¹tátneho alebo medzi¹tátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, èi bol kód overený.

Èo ak va¹a batéria nie je autentická?

Ak sa vám nepodarilo potvrdi», ¾e va¹a batéria Nokia s hologramom na ¹títku je autentická batéria od spoloènosti Nokia, 
nepou¾ívajte ju. Odneste ju do najbli¾¹ieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a po¾iadajte 
o pomoc. Pou¾itie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, mô¾e by» nebezpeèné a mô¾e spôsobi» zhor¹enie parametrov 
a po¹kodenie vá¹ho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto pou¾ití mô¾u navy¹e strati» platnos» v¹etky povolenia a záruky 
vz»ahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery. 
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7. Doplnky

Niekoåko praktických pravidiel o zachádzaní s príslu¹enstvom a doplnkami:
• V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

• Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek zariadenia z príslu¹enstva alebo doplnku, uchopte a »ahajte zástrèku, nie ¹núru.

• Pravidelne kontrolujte, ¾e v¹etky doplnky, in¹talované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.

• V¹etky komplexné automobilové doplnky musí in¹talova» vy¹kolený personál.
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. 
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.

• 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.

• Nabíjaèky nepou¾ívajte vonku.

• Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si v¾dy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachova» 
(napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

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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Ïal¹ie bezpeènostné informácie

Vá¹ prístroj a jeho doplnky mô¾u obsahova» drobné súèiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ 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. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiofrekvenèným ¾iarením pri pou¾ívaní buï 
v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm 
(7/8 palcov) od tela. Keï nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo dr¾iaka, tieto 
nesmú obsahova» kovy a musia medzi prístrojom a va¹ím telom zabezpeèi» uvedenú minimálnu vzdialenos». 

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.

Niektoré súèasti prístroja sú magnetické. Prístroj 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 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.
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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 udr¾iava» prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora,

• nenosi» prístroj v náprsnom vrecku a

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

Ak máte podozrenie, ¾e dochádza k ru¹eniu, vypnite prístroj a odlo¾te ho preè.

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.

■ 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.

Pou¾ívanie vá¹ho prístroja poèas letu 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.
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■ 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 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.

■ Tiesòové volania
Dôle¾ité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto 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 tlaèidlo Koniec, kým sa nevyma¾e displej a zariadenie nie je pripravené na telefonovanie. 

3. Zadajte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Èísla tiesòového volania sa v rôznych oblastiach lí¹ia.

4. Stlaète tlaèidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» vypnú», aby ste mohli uskutoèni» tiesòové volanie. Ak je 
prístroj v off-line alebo v letovom profile, musíte zmeni» profil, aby ste aktivovali funkcie telefónu a mohli ste 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 mobilný prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovými vlnami. 

Vá¹ mobilný prístroj je rádiový vysielaè a prijímaè. Je skon¹truovaný tak, aby neprekraèoval limity na expozíciu rádiovými 
vlnami, odporúèané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP 
a zahàòajú bezpeènostné rezervy pre zabezpeèenie ochrany v¹etkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu. 

Expozièné smernice pre mobilné prístroje pou¾ívajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako ¹pecifický absorbovaný výkon 
alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu/kilogram (W/kg) a je 
priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v ¹tandardných prevádzkových polohách 
a s prístrojom, vysielajúcim na najvy¹¹ej certifikovanej výkonovej úrovni vo v¹etkých skúmaných frekvenèných pásmach. 
Skutoèná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, mô¾e by» ni¾¹ia ako maximálna hodnota, preto¾e prístroj je 
kon¹truovaný tak, aby pou¾íval najni¾¹í výkon, postaèujúci pre komunikáciu so sie»ou. Veåkos» tohto výkonu ovplyvòujú 
mnohé faktory, napríklad vzdialenos» od základòovej stanice siete. Najvy¹¹ia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri 
pou¾ívaní prístroja pri uchu je 0,56 W/kg. 

Pri pou¾ití príslu¹enstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR mô¾u zmeni». Hodnoty SAR sa mô¾u odli¹ova» v závislosti od 
metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenèného pásma siete. Ïal¹ie informácie o SAR 
mô¾ete nájs» medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.


