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PRE VA©U BEZPEÈNOS«

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

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

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Pri ¹oférovaní majte v¾dy voåné ruky, aby ste sa mohli v
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 prevádz

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 pr

POU®ÍVAJTE UVÁ®LIVO
Pou¾ívajte iba v normálnej polohe podåa in¹trukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte 
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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 ulo¾e
telefóne.

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

TIESÒOVÉ VOLANIA
Skontrolujte, ¾e telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláèajte , kým sa nevyma¾e displej a n
k úvodnej obrazovke. Navoåte tiesòové èíslo a potom stlaète . Uveïte svoju polohu. Neuk
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 WCDMA2000 v Slovenskej republike. Ïal¹ie informácie o sie»ach si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa

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

Pri zaznamenávaní a pou¾ívaní fotografií a videoklipov dodr¾ujte v¹etky zákony a re¹pektujte miestne zv
a zákonné práva iných.

Výstraha: Pri pou¾ívaní v¹etkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí by» prístroj zapnu
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 t
pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto slu¾by siete nemusia by» dostupné vo v¹etkých
mô¾e by» potrebné osobitné dojednanie s va¹ím poskytovateåom slu¾ieb, aby ste takéto slu¾by siete moh
poskytovateå slu¾ieb vám mo¾no dá ïal¹ie pokyny k pou¾ívaniu slu¾ieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky
V niektorých sie»ach mô¾u existova» obmedzenia, ktoré ovplyvòujú va¹e mo¾nosti pou¾ívania slu¾ieb siet
napríklad nemusia podporova» v¹etky ¹pecifické národné znaky a slu¾by.

Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mohol po¾iada», aby boli niektoré funkcie vo va¹om prístroji deaktivované alebo
V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vá¹ho prístroja. Vá¹ prístroj mô¾e by» okrem toho ¹p
nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia mô¾e zahàòa» zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ïal
vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

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

■ Prístupové kódy

Bezpeènostný kód
Bezpeènostný kód pomáha chráni» vá¹ telefón pred neoprávneným pou¾itím. Tvorí ho 5 a¾ 10
Prednastavený kód je 12345. Tento kód zmeòte a nový kód udr¾iavajte v tajnosti a na bezpeèn
oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeni» a nastavi» telefón, aby kód vy¾adoval, sa dozviet
Ochranné nastavenia, 49. 

Ak pä»krát po sebe zadáte nesprávny bezpeènostný kód, telefón bude nasledujúce pokusy o za
bezpeènostného kódu ignorova». Poèkajte 5 minút a znova kód zadajte.

PIN a PIN2 kód
• PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikaèné èíslo) sa dodáva spolu so

a pomáha chráni» SIM kartu pred neoprávneným pou¾itím. Tvorí ho 4 a¾ 8 èíslic. Pozri èas»
nastavenia, 49.

• PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám
k poèítadlám hovorov. 

• PIN modulu sa vy¾aduje pre prístup k informáciám v ochrannom module va¹ej SIM karty. P
Ochranný modul, 62.

• Podpisový PIN sa vy¾aduje pri digitálnom podpisovaní. Pozri èas» Digitálny podpis, 64.
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PUK kód a PUK2 kód
PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vy¾aduje pri zmene za
kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeni» zablokovaný PIN2 kód. Tvorí ho 8 èíslic.

Blokovacie heslo
Blokovacie heslo sa vy¾aduje pri pou¾ití funkcie Slu¾ba blokovania hovorov. Pozri èas» Ochran
49. Tvoria ho 4 èíslice.

Ak niektorý kód alebo heslo nedostanete spolu so SIM kartou, obrá»te sa operátora svojej siet
poskytovateåa slu¾ieb.

■ Naèítanie obsahu a aplikácií (slu¾ba siete)
Do svojho telefónu si mô¾ete naèíta» nový obsah (napríklad obrázky) a aplikácie.

Vo va¹om prístroji mô¾u by» ulo¾ené zálo¾ky na stránky, ktoré nemajú vz»ah k spoloènosti Nokia. Spoloèn
obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete èíta», riaïte sa z håad
a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoåvek iných internetových stránok.

■ Podpora pre produkty Nokia na Webe
Nav¹tívte stránky <www.nokia.com/support> alebo stránky miestneho zastúpenia spoloènosti Nokia, kd
verziu tohto návodu, dodatoèné informácie, súbory na stiahnutie a slu¾by, týkajúce sa vá¹ho výrobku No
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1. Zaèíname

■ In¹talácia 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. M
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
výmene krytov sa nedotýkajte ¾iadnych elektronických súèastí. Prístroj v¾dy uchovávajte a pou¾
krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu; postupujte takto: 

Zadný kryt stlaète a posuòte ho smerom k spodnej èasti telefónu, potom ho vyberte.

2. Batériu vyberte nadvihnutím podåa obrázku. 
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3. Opatrne nadvihnite dr¾iak SIM karty a otvorte preklápací kryt.

4. SIM kartu vlo¾te tak, aby bol jej skosený roh na pravej hornej strane a zlatá 
plô¹ka kontaktov na spodnej strane. Dr¾iak SIM karty znova zatvorte a zatlaète. 

5.  Zatlaète batériu do priestoru pre batériu.

6. Zadný kryt prilo¾te k zadnej èasti telefónu a zasuòte ho smerom nahor. 
Zatlaèením k hornej strane telefónu ho zaistite na mieste. 
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■ Nabitie batérie
Výstraha: Pou¾ívajte iba batérie, nabíjaèky a doplnky, schválené spoloènos»ou Nokia pre pou¾i
konkrétnym modelom. Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov mô¾u strati» platnos» v¹etky povolen
a vystavujete sa nebezpeèenstvu.

Skontrolujte si èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je urè
s napájaním z nabíjaèiek ACP-7 a ACP-12. Tento prístroj je urèený na pou¾itie s batériou BL-5C.

1. Zapojte nabíjaèku do sie»ovej zásuvky. Ak je batéria úplne vybitá, mô¾e trva» niekoåko min
displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môc» telefonova».

2. Zapojte káblik z nabíjaèky do konektora na spodnej strane telefónu.

Èas nabíjania závisí od pou¾itej nabíjaèky a batérie. 

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.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu
Výstraha: Nezapínajte telefón, keï je pou¾itie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keï by m
ru¹enie alebo nebezpeèenstvo.

Stlaète a podr¾te vypínaè, ako ukazuje obrázok.

Ak si telefón vy¾iada PIN kód alebo bezpeènostný kód, zadajte kód, ktorý ste dostali so svojou
SIM kartou (zobrazí sa ako ****) a stlaète OK.

Pozri aj èas» Prístupové kódy, 12.
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■ Normálna prevádzková poloha
Vá¹ prístroj má zabudovanú anténu.

Upozornenie: Podobne ako u iných rádiofrekvenèných prístrojov sa zbytoène nedotýkajte anté
keï je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhor¹uje kvalitu hovoru a mô¾e spôsobi», ¾e prístroj
s vy¹¹ím výkonom, ne¾ je normálne potrebné. Ak sa pri pou¾ívaní prístroja nebudete dotýka» o
nachádza anténa, dosiahnete vy¹¹iu úèinnos» antény a dlh¹iu výdr¾ batérie.
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2. Vá¹ telefón

■ Tlaèidlá a konektory
Výstraha. ©tvorsmerné smerové tlaèidlá v tomto prístroji mô¾u obsahova» nikel. Prístroj nie je u
kontakt s poko¾kou. Nepretr¾itý kontakt niklu s poko¾kou mô¾e spôsobi» alergiu na nikel.

• Vypínaè (1)

• Slúchadlo (2)

• Reproduktor (3)

• Åavé, pravé a prostredné výberové tlaèidlo (4)

• ©tvorsmerné smerové tlaèidlo (5)

• Tlaèidlo Hovor (6) volí telefónne èíslo a prijíma hovor. V pohotovostnom 
re¾ime zobrazí zoznam naposledy volaných èísel.

• Tlaèidlo Koniec (7) ukonèí prebiehajúci hovor a slú¾i tie¾ na ukonèenie funkcie.

• Èíslicové tlaèidlá 0 - 9 slú¾ia na zadávanie èíslic a znakov.Tlaèidlá * a # sa 
pou¾ívajú na rozlièné úèely v rôznych funkciách.

• Konektor pre nabíjaèku (9)

• Spodný konektor (10)

• Konektor pre headset (11)

• Oèko pre ¹núrku na zápästie (12)
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Upozornenie: Nedotýkajte sa tohto konektora – je citlivý na elektrostatický 
výboj.

■ Pohotovostný re¾im
Keï je telefón pripravený na pou¾itie (skôr ako zaènete zadáva» znaky), nachádza sa 
v pohotovostnom re¾ime. Na displeji sú zobrazené nasledujúce údaje:

• Názov siete alebo logo operátora (1)

• Intenzita signálu rádiotelefónnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate (2)

• Úroveò nabitia batérie (3)

• Funkcia åavého výberového tlaèidla (4) v pohotovostnom re¾ime je Ís» na.

Stlaèením tlaèidla Ís» na zobrazíte funkcie vo svojom osobnom zozname skratiek. Ak 
chcete zobrazi» zoznam dostupných funkcií, ktoré si mô¾ete prida» do zoznamu volieb, 
stlaète Voåby > Vybra» voåby. Prejdite na po¾adovanú funkciu a stlaèením Oznaè ju zaraït
skratiek. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstráni», stlaète Neoznaè. Ak chcete zm
funkcií v zozname skratiek, vyberte príkaz Usporiada» > Presuò a zmeòte poradie. 

• Menu (5)

• Mená (6) 

Tapeta
Telefón mô¾ete nastavi» tak, aby v pohotovostnom re¾ime zobrazoval na pozadí displeja obrá
Pozri èas» Nastavenia displeja, 44.
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©etriè displeja
Telefón mô¾ete nastavi» tak, aby v pohotovostnom re¾ime zobrazoval ¹etriè displeja. Pozri èas
displeja, 44.

Úspora energie
Ak urèitý èas nepou¾ijete ¾iadnu funkciu telefónu, na displeji telefónu sa pre úsporu energie 
zobrazia digitálne hodiny. Ak ste e¹te nenastavili èas, bude sa zobrazova» èas 00:00. Pozri èas
Nastavenia displeja, 44.

Základné indikátory
Dostali ste jednu alebo niekoåko textových, obrazových alebo multimediálnych správ.
správ a písanie odpovedí, 30 alebo Èítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozri èas» Register, 37.

Tlaèidlá telefónu sú zablokované. Pozri èas» Blokovanie tlaèidiel (Keyguard), 21.

Ak ste pre Hlásenie prichádzajúceho hovoru a Tón hlásenia správy vybrali mo¾nos» Vy
nebude oznamova» prichádzajúci hovor ani prijatie správy. Pozri èas» Nastavenia tón

Budík je aktivovaný – Zapnutý. Pozri èas» Budík, 53.

Keï je re¾im GPRS spojenia nastavený na V¾dy online a slu¾ba GPRS je dostupná, ten
zobrazený v åavej hornej èasti displeja. Pozri èas» Spojenie GPRS, 47.

Tento indikátor sa zobrazuje v åavej hornej èasti displeja, keï je nadviazané GPRS spo
Spojenie GPRS, 47 a Prehliadanie stránok slu¾by, 58.

GPRS spojenie je doèasne pozastavené (podr¾ané). 

Je aktivovaný reproduktor. Pozri èas» Voåby poèas hovoru (slu¾ba siete), 24.
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■ Blokovanie tlaèidiel (Keyguard)
Tlaèidlá mô¾ete zablokova», aby nedopatrením nedochádzalo k ich stláèaniu.

Ak chcete zablokova», resp. odblokova» tlaèidlá, stlaète hneï za sebou (do 1,5 sekundy) tlaèid
sú tlaèidlá zablokované, hovor prijmete stlaèením tlaèidla Hovor. Poèas hovoru mô¾ete telefó
obvyklým spôsobom. Keï hovor ukonèíte alebo odmietnete, tlaèidlá zostanú zablokované. O f
ochrana tlaèidiel sa dozviete viac v èasti Nastavenia telefónu, 45.

Aj keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo naprogramované vo va¹om p

■ Výmena krytov
Upozornenie: Pred odobratím krytov prístroj v¾dy vypnite a odpojte nabíjaèku a v¹et
zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte ¾iadnych elektronických súèastí. Prístro
uchovávajte a pou¾ívajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt. Postupujte podåa kroku 1 v èasti In¹talácia SIM karty a batérie, 14.

2. Nadvihnite horný kryt.

3. Opatrne snímte predný kryt. 
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4. Vyberte z predného krytu kryt tlaèidiel a vlo¾te ho do nového predného krytu. 

5. Hornú èas» predného krytu prilo¾te k hornej èasti telefónu a kryt zatlaète. 

6. Znova nasaïte zadný kryt. 
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3. Hovorové funkcie

■ Volanie
1. Zadajte telefónne èíslo vrátane medzimestskej predvoåby. Ak zadáte nesprávny znak, vyma

Vyma¾.
Pri hovoroch do zahranièia najskôr dvojitým stlaèením tlaèidla * zadajte medzinárodnú pre
vlo¾te kód krajiny, medzimestskú predvoåbu a telefónne èíslo.

2. Èíslo zavoláte stlaèením tlaèidla Hovor.

3. Stlaèením tlaèidla Koniec hovor ukonèíte, resp. zru¹íte pokus o spojenie.

O tom, ako mo¾no vyhåada» meno alebo telefónne èíslo, ktoré ste si ulo¾ili do adresára Kontak
v èasti Vyhåadávanie kontaktov, 39. Èíslo zavoláte stlaèením tlaèidla Hovor.

Opakovanie poslednej voåby
Ak v pohotovostnom re¾ime stlaèíte tlaèidlo Hovor, zobrazí sa zoznam naposledy volaných èís
po¾adované èíslo alebo meno a stlaèením tlaèidla Hovor ho zavolajte.

Volanie odkazovej schránky (slu¾ba siete)
V pohotovostnom re¾ime stlaète a podr¾te tlaèidlo 1, alebo stlaète tlaèidlo 1 a potom tlaèidlo

Ak si telefón vy¾iada èíslo odkazovej schránky, zadajte ho a stlaète OK. Pozri aj èas» Odkazy (s

Rýchla voåba telefónneho èísla
Vybrané telefónne èíslo priraïte niektorému tlaèidlu rýchlej voåby od 2 do 9 (pozri èas» Rýchl
potom mô¾ete zavola» jedným z nasledujúcich postupov:

• Stlaète príslu¹né tlaèidlo rýchlej voåby a potom tlaèidlo Hovor.
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• Ak je aktivovaná funkcia Rýchla voåba, stlaète a podr¾te príslu¹né tlaèidlo rýchlej voåby, ký
hovor. Pozri èas» Nastavenia hovoru, 45.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru
Prichádzajúci hovor prijmete stlaèením tlaèidla Hovor. Hovor ukonèíte stlaèením tlaèidla Kon

Prichádzajúci hovor odmietnete stlaèením tlaèidla Koniec. Ak stlaèíte tlaèidlo Stí¹, vypne sa i
telefónu. Potom mô¾ete hovor prija» alebo odmietnu».

Slu¾ba èakania na hovor (slu¾ba siete)
Poèas hovoru mô¾ete stlaèením tlaèidla Hovor prija» èakajúci hovor. Prvý hovor sa podr¾í. Stla
Koniec ukonèíte aktívny hovor. O tom, ako aktivova» funkciu Slu¾ba èakania na hovor, sa dozv
Nastavenia hovoru, 45.

■ Voåby poèas hovoru (slu¾ba siete)
Mnohé voåby, ktoré mô¾ete vyu¾i» poèas hovoru, sú slu¾bami siete. O dostupnosti slu¾by sa in
u operátora svojej siete alebo u poskytovateåa slu¾ieb.

Výstraha: Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te prístroj pri uchu, preto¾e hlasitos» mô¾e by» veå
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4. Vkladanie textu

Text mô¾ete zadáva» tradièným alebo prediktívnym spôsobom vkladania textu.

Pri vkladaní textu je prediktívny re¾im signalizovaný indikátorom  a tradièný re¾im ind
v åavom hornom rohu displeja. Veåkos» písmen oznaèujú indikátory ,  alebo 
mô¾ete meni» stláèaním tlaèidla #. Èíselný re¾im je oznaèený symbolom . Re¾im vklada
èíslic mô¾ete zmeni» stlaèením a podr¾aním tlaèidla #.

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu
Pri písaní textu stlaète Voåby > Slovník.

Ak chcete zapnú» prediktívne vkladanie textu, v zozname pre výber slovníka vyberte príslu¹ný
vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky uvedené v zozname.

Pri písaní textu stlaète Voåby > Slovník vypnutý.

■ Ako pou¾íva» prediktívne vkladanie textu
V¹etky písmená mô¾ete zadáva» jediným stlaèením príslu¹ného tlaèidla. Prediktívne vkladanie
na zabudovanom slovníku, do ktorého mô¾ete pridáva» nové slová.

1. Na zadanie písmena staèí stlaèi» príslu¹né tlaèidlo iba raz. Po ka¾dom stlaèení tlaèidla sa s
zmení.

Príklad: slovo Nokia (ak je zapnutý anglický slovník) zadáte stlaèením nasledujúcej kombi
6, 6, 5, 4, 2.

Ïal¹ie pokyny na písanie textu nájdete v èasti Tipy na písanie textu, 26.

2. Po dopísaní slovo potvrdíte tlaèidlom 0, ktoré zároveò za slovo pridá medzeru. Stlaèením sm
posuniete kurzor.
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Ak zadané slovo nie je správne, opakovane stláèajte tlaèidlo * alebo stlaète Voåby > Zhody
po¾adované slovo, potvrïte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, ¾e slovo sa nenachádza v slovníku. Ak c
slovo ulo¾i» do slovníka, stlaète Hláskuj, napí¹te slovo (tradièným spôsobom vkladania tex
Keï sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vlo¾ili ako prvé.

3. Napí¹te ïal¹ie slovo.

Písanie zlo¾ených slov
Zadajte prvú èas» slova, stlaète pravé smerové tlaèidlo a zadajte druhú èas» slova.

■ Tradièné písanie textu
Opakovane stláèajte jedno z èíselných tlaèidiel, kým sa nezobrazí po¾adovaný znak. Nie v¹etk
dostupné cez èíselné tlaèidlo, sú na òom aj vyznaèené. Súbor dostupných znakov závisí od na
(pozri èas» Nastavenia telefónu, 45).

Ak sa písmeno, ktoré chcete napísa», nachádza na tom istom tlaèidle, najskôr poèkajte, kým s

Najèastej¹ie interpunkèné znamienka a ¹peciálne znaky napí¹ete pomocou tlaèidla *.

■ Tipy na písanie textu
Pri písaní textu mô¾ete vyu¾i» aj nasledujúce funkcie:

• Medzeru vlo¾íte stlaèením tlaèidla 0.

• Kurzor posuniete stlaèením smerového tlaèidla.

• Ak chcete v re¾ime vkladania písmen vlo¾i» èíslicu, stlaète a podr¾te príslu¹né èíslicové tla

• Znak naåavo od kurzora odstránite stlaèením Vyma¾. Stlaèením a podr¾aním tlaèidla Vym
vymazávanie znakov urýchli». Ak chcete vymaza» v¹etky vlo¾ené znaky, vyberte Voåby > V
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• Ak chcete poèas písania rýchlo aktivova» alebo vypnú» re¾im prediktívneho písania, stlaète
tlaèidlo Voåby.

• Ak chcete v re¾ime prediktívneho vkladania textu vlo¾i» slovo, vyberte Voåby > Vlo¾i» slovo
tradièným spôsobom vkladania textu a stlaète Ulo¾. Slovo sa zároveò ulo¾í do slovníka.

• Ak chcete v re¾ime tradièného vkladania textu vlo¾i» ¹peciálny znak, stlaète tlaèidlo *. V pr
re¾ime stlaète a podr¾te tlaèidlo * alebo stlaète Voåby > Vlo¾i» symbol. Vyberte po¾adovan
Vlo¾.

• Ak chcete v tradiènom re¾ime písania vlo¾i» ikonu smejka, stlaète dvakrát tlaèidlo *. V pred
písania stlaète a podr¾te tlaèidlo * a znova stlaète *, alebo stlaète Voåby > Vlo¾i» smejka. V
stlaète Vlo¾.

Poèas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voåby:

• Ak chcete v re¾ime vkladania písmen vlo¾i» èíslo, vyberte Voåby > Vlo¾i» èíslo. Zadajte tele
ho vyhåadajte v adresári Kontakty a stlaète OK.

• Ak chcete vlo¾i» meno, vyberte Kontakty > Voåby >Vlo¾i» kontakt. Ak chcete vlo¾i» telefón
textovú polo¾ku pripojenú k menu, vyberte Voåby > Ukáza» detaily.
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5. Funkcie menu

Telefón ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do ¹truktúry menu.

■ Prístup do funkcie menu
1. Do systému menu vstúpite stlaèením Menu.

2. V systéme menu sa pohybujete pomocou smerových tlaèidiel. O tom, ako zmeni» zobrazen
dozviete z popisu funkcie Zobrazenie menu v èasti Nastavenia displeja, 44.

3. Ak vybratá polo¾ka menu obsahuje submenu, vyberte po¾adované submenu, napríklad Na

4. Stlaèením tlaèidla Spä» sa vrátite na predchádzajúcu úroveò menu. Stlaèením tlaèidla Uk
systém menu.

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

Ak chcete nastavi» veåkos» písma pre èítanie a písanie správ, stlaète Menu > Správy > 
Nastavenia správ > Iné nastavenia > Veåkos» písma.

Upozornenie: Keï odosielate správy, vá¹ prístroj mô¾e zobrazi» hlásenie Správa poslaná. To zn
odoslal správu na èíslo centra správ naprogramované vo va¹om prístroji. Neznamená to v¹ak, ¾
v mieste urèenia. Viac podrobností o slu¾bách výmeny správ získate od svojho poskytovateåa sl

Textové správy (SMS)
Pomocou slu¾by krátkych správ (SMS) doká¾e vá¹ telefón odosiela» a prijíma» zlo¾ené správy 
z niekoåkých obyèajných textových správ (slu¾ba siete). Cena za odoslanie zlo¾enej správy mô
poètu obyèajných správ, z ktorých sa zlo¾ená správa skladá. 
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Ak chcete posiela» správy, musíte si najskôr ulo¾i» niektoré nastavenia správ. Pozri èas» Nasta
správy, 35.

Prístroj umo¾òuje aj výmenu textových správ, ktoré obsahujú obrázky. Obrazová správa mô¾e
správou.

Upozornenie: Obrazové správy mô¾u prijíma» a zobrazova» iba prístroje vybavené funkciou obr

Písanie a odosielanie správ
Prístroj podporuje posielanie textových správ presahujúcich be¾ný limit 160 znakov. Ak má sp
160 znakov, po¹le sa ako séria dvoch alebo viacerých správ. Poèet zostávajúcich znakov a èísl
zlo¾enej správy sa nachádza v pravej hornej èasti displeja, napríklad 
120/2. ©peciálne znaky (Unicode) zaberajú viac miesta.

1. Vyberte Menu > Správy > Vytvori» správu > Textová správa.

2. Napí¹te správu. Pozri èas» Vkladanie textu, 25. O tom, ako do správy vlo¾i» textovú ¹ablónu
dozviete v èasti ©ablóny, 31. 

3. Ak chcete správu odosla», vyberte príkaz Po¹li.
Odoslané správy sa ukladajú do zlo¾ky Odoslané polo¾ky, ak je funkcia Ulo¾i» odoslané spr
Áno. Pozri èas» Nastavenia pre textové správy, 35. 

4. Zadajte telefónne èíslo príjemcu alebo ho vyhåadajte v adresári Kontakty. Stlaèením OK sp

Voåby pri odosielaní správ
Po dopísaní správy stlaète Voåby > Voåby pri poslaní. Pomocou funkcie Posla» viacerým mô¾et
viacerým adresátom. Voåba Profil pri poslaní umo¾òuje pou¾i» na odoslanie správy preddefino
O definovaní profilu správ sa viac dozviete v èasti Nastavenia pre textové správy, 35.

Prístroj podporuje posielanie textových správ presahujúcich limit poètu znakov pre jednu správu. Dlh¹ie s
séria dvoch alebo viacerých správ. Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mô¾e odosielanie takýchto správ príslu¹ne sp
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s akcentmi alebo inými znamienkami a znaky z niektorých znakových sád, napríklad èínskej, zaberajú via
obmedzuje poèet znakov, ktoré mo¾no odosla» v jednej správe. 

Èítanie správ a písanie odpovedí
Po prijatí správy sa na displeji zobrazí indikátor  a text Prijaté správy:  spolu s poètom nový

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

1. Ak si novú správu chcete preèíta», stlaète Uká¾. Ak si ju chcete pozrie» neskôr, stlaète Uko
Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete preèíta». Nepreèítaná správa je 
symbolom .

2. Poèas èítania správy mô¾ete výberom rôznych príkazov z menu Voåby správu vymaza», pos
zmeni», premenova» alebo ju presunú» do inej zlo¾ky. 

Kópia v kalendári – funkcia umo¾òujúca skopírova» zaèiatok textu správy do kalendára te
pripomienku na aktuálny deò. 

Detaily správy – zobrazenie rôznych údajov (ak sú dostupné): meno odosielateåa a jeho te
pou¾ité centrum správ a dátum a èas prijatia správy. 

Pou¾i» detail –funkcia umo¾òujúca extrahova» z èítanej správy èísla, e-mailové adresy ale
adresy.

Pri èítaní obrazovej správy sa výberom príkazu Ulo¾i» obraz príslu¹ný obrázok ulo¾í do zlo¾

3. Ak chcete na správu odpoveda», vyberte príkaz Odpoveda» a potom príslu¹ný typ správy.

Keï odpovedáte na SMS e-mail, najskôr potvrïte alebo upravte e-mailovú adresu a predm
napí¹te text odpovede.

4. Ak chcete správu odosla», vyberte Po¹li > OK.
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Prijaté a odoslané polo¾ky
Telefón ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zlo¾ky Prijaté. Odoslané textové sprá
zlo¾ky Odoslané polo¾ky, ak je funkcia Ulo¾i» odoslané správy nastavená na Áno. Pozri èas» Na
textové správy, 35.

©ablóny
Telefón obsahuje textové ¹ablóny, oznaèené symbolom , a obrázkové ¹ablóny, oznaèené s

Ak chcete vstúpi» do zoznamu ¹ablón, vyberte Menu > Správy > Ulo¾ené polo¾ky > Textové sp

• Ak chcete do správy vlo¾i» textovú ¹ablónu, vyberte Voåby > Pou¾i» ¹ablónu a vyberte po¾a

• Ak chcete do textovej správy vlo¾i» obrázok, vyberte Voåby > Vlo¾i» obraz, vyberte po¾adov
a stlaète Vlo¾. Poèet znakov, ktoré mô¾ete vlo¾i» do správy, závisí od veåkosti obrázka.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrie» text spolu s obrázkom, vyberte Voåby > Predvi

Ulo¾ené polo¾ky a Moje zlo¾ky
Ak si chcete správy utriedi», mô¾ete niektoré presunú» do zlo¾ky Ulo¾ené polo¾ky alebo si pre 
zlo¾ky. Poèas èítania správy vyberte príkaz Voåby. 

Ak chcete prida» alebo odstráni» zlo¾ku, stlaète Menu > Správy > Ulo¾ené polo¾ky > Textové 
vyberte príkaz Moje zlo¾ky. Ak chcete odstráni» zlo¾ku, prejdite na òu a vyberte Voåby > Vyma

Multimediálne správy (MMS) (slu¾ba siete)
Upozornenie: Multimediálne správy mô¾u prijíma» a zobrazova» iba prístroje vybavené kompa
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, prí
zmen¹i», aby sa dal odosla» cez MMS.

Multimediálna správa mô¾e obsahova» text, zvuk a obraz. Telefón podporuje multimediálne s
veåkosti 100 kB. Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmen¹í, aby sa zmestil na plochu disp
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Telefón neprijíma ¾iadne multimediálne správy, ak práve prebieha hovor alebo je spustená hra
aplikácia. Keï¾e príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podari», nespolie
ako na jediný prostriedok pre ¾ivotne dôle¾itú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ
O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v èasti Nastavenia pre multimediálne
O dostupnosti a mo¾nostiach aktivácie slu¾by multimediálnych správ sa informujte u operáto
poskytovateåa slu¾by.

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

1. Vyberte Menu > Správy > Vytvori» správu > Multimed. správa.

2. Napí¹te správu. Pozri èas» Vkladanie textu, 25.

• Ak chcete do správy vlo¾i» súbor, vyberte Voåby > Vlo¾i» a potom vyberte po¾adovanú v

• Telefón podporuje odosielanie a príjem multimediálnych správ, ktoré obsahujú niekoåk
Ak chcete do správy vlo¾i» list, vyberte Voåby > Vlo¾i» > List. Ka¾dý list mô¾e obsahova
obrázok.

Ak správa obsahuje niekoåko listov, po¾adovaný list mô¾ete otvori» tak, ¾e stlaèíte Voåb
Ïal¹í list alebo Zoznam listov. Ak chcete nastavi» interval striedania listov, vyberte Èas

3. Keï chcete správu odosla», stlaète Po¹li > Èíslo telefónu, 
Posla» na e-mail, alebo Posla» viacerým.

4. Zadajte telefónne èíslo príjemcu alebo jeho e-mailovú adresu, alebo údaje vyhåadajte v ad

Poèas odosielania multimediálnej správy je na displeji zobrazený indikátor . Ostatné fu
mô¾ete pou¾íva» ako obvykle. Ak poèas odosielania správy dôjde k preru¹eniu, telefón sa e
pokúsi správu odosla». Ak sa odoslanie nepodarí, správa zostane v zlo¾ke Na odoslanie, tak
skúsi» posla» neskôr.
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Odoslané správy sa ukladajú do zlo¾ky Odoslané polo¾ky, ak je funkcia Ulo¾i» odoslané spr
na Áno. Pozri èas» Nastavenia pre multimediálne správy, 36. Multimediálne správy sú ozn
symbolom .

Èítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí
Dôle¾ité: Pri otváraní správ buïte obozretní. Multimediálna správa mô¾e obsahova» ¹kodlivý so
iným spôsobom po¹kodi» vá¹ prístroj alebo poèítaè. 

Keï telefón prijíma multimediálnu správu, na displeji je indikátor . Po prijatí správy sa zob
a text Multimediálna správa prijatá.

Vzhåad multimediálnej správy mô¾e by» v závislosti od prijímajúceho zariadenia odli¹ný.

1. Ak si správu chcete preèíta», stlaète Uká¾. Ak si ju chcete pozrie» neskôr, stlaète Ukonèi.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete preèíta». Nepreèítaná multimed
oznaèená symbolom .

2. Funkcia stredného tlaèidla sa mení podåa zobrazenej prílohy správy.

Ak správa obsahuje prezentáciu, mô¾ete si ju celú prehra» výberom príkazu Hraj.
Ak chcete zväè¹i» obrázok, vyberte Zoom. Ak chcete zobrazi» vizitku alebo záznam z kalen
objekt témy, vyberte Otvor.

3. Ak chcete na správu odpoveda», vyberte Voåby > Odpoveda» > Textová správa, Multimed. 
Blesková správa. Napí¹te odpoveï a vyberte Po¹li.

Dostupné voåby zobrazíte výberom príkazu Voåby.

Zlo¾ky Prijaté, Na odoslanie, Ulo¾ené a Odoslané polo¾ky
Telefón ukladá prijaté multimediálne správy do zlo¾ky Prijaté. Multimediálne správy, ktoré èak
sa ukladajú do zlo¾ky Na odoslanie. Multimediálne správy, ktoré chcete odosla» neskôr, mô¾et
Ulo¾ené polo¾ky. Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zlo¾ky Odoslané polo¾ky, ak j
odoslané správy nastavená na Áno. Pozri èas» Nastavenia pre multimediálne správy, 36.
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Pamä» multimediálnych správ je plná
Ak prichádza nová multimediálna správa a pamä» pre správy je plná, zaène blika» indikátor 
hlásenie Multim. pamä» plná, ukáza» èakajúcu spr.. Ak si chcete èakajúcu správu pozrie», vybe
chcete správu ulo¾i», stlaète Voåby > Ulo¾i» správu a vyma¾te star¹ie správy tak, ¾e najskôr vy
ktorá sa má vymaza». Ak chcete èakajúcu správu zru¹i», stlaète Ukonèi a Áno. Ak vyberiete Ni
správu pozrie».

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

Ako napísa» bleskovú správu
Vyberte Menu > Správy > Vytvori» správu > Blesková správa. Napí¹te text správy. Maximálna
správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vlo¾i» blikajúci text, zo zoznamu volieb vyberte príka
znak a vlo¾te znaèku. Úsek textu od znaèky a¾ po ïal¹iu vlo¾enú znaèku bude blika».

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

Prijatie bleskovej správy
Prijatá blesková správa sa automaticky neukladá. Ak si chcete správu preèíta», stlaète Èítaj. A
správy vybra» a pou¾i» telefónne èíslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu, vyberte Vo
detail. Ak chcete správu ulo¾i», stlaète Ulo¾ a vyberte zlo¾ku, do ktorej chcete správu ulo¾i».

Odkazy (slu¾ba siete)
Odkazová schránka je slu¾ba siete a budete si ju pravdepodobne musie» necha» aktivova». Ïal
a èíslo odkazovej schránky si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Vyberte Menu > Správy > Odkazy. Ak chcete zavola» svoju odkazovú schránku, vyberte Poèúv
Ak chcete zada», vyhåada» alebo upravi» èíslo svojej odkazovej schránky, vyberte Èíslo odkazo
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Ak to sie» umo¾òuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlaèením Poèúvaj zavoláte
odkazovej schránky.

Tip: Stlaèením a podr¾aním tlaèidla 1 zavoláte svoju odkazovú schránku, ak máte nast

Info správy (slu¾ba siete)
Pomocou sie»ovej slu¾by info správ mô¾ete prijíma» správy na rozlièné témy. Podrobnej¹ie sa 
u svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Príkazy na aktiváciu slu¾ieb
Vyberte Menu > Správy > Príkazy na slu¾bu. Tu mô¾ete zadáva» po¾iadavky na slu¾by (známe
príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sie»ových slu¾ieb, a odosiela» ich svojmu poskytovate

Vymazanie v¹etkých správ zo zlo¾ky
Ak chcete z niektorej zlo¾ky vymaza» v¹etky správy, stlaète Menu > Správy > Vymaza» správy
z ktorej chcete vymaza» v¹etky správy, a potvrïte vymazanie stlaèením tlaèidla OK.

Ak sa v zlo¾ke nachádzajú nepreèítané správy, telefón sa spýta, èi má vymaza» aj tieto.

Nastavenia správ
Nastavenia správ ovplyvòujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové správy
Vyberte Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy. Vyberte Profil pri poslaní. Ak va
podporuje nastavenie viacerých profilov, vyberte ten, ktorý chcete zmeni». Ka¾dý profil obsah
nastavenia: Èíslo centra správ (získate ho od poskytovateåa slu¾ieb), Formát správ, Platnos» sp
èíslo príjemcu, Výpisy o doruèení, Pou¾i» paketové dáta, Odpoveï cez to isté centrum (slu¾ba s
a Premenova» profil pri poslaní (nedostupné pre predvolený profil).
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Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zlo¾ky Odoslané polo¾ky, vy
odoslané správy > Áno. Ak vyberiete mo¾nos» Nie, odoslané správy sa nebudú uklada».

Vyberte príkaz Automaticky posla» zas > Zapnuté alebo Vypnuté, ak chcete aktivova», resp. de
opakovaného posielania správ, ak sa prvý pokus o odoslanie nepodarí.

Nastavenia pre multimediálne správy
Vyberte Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimed. správy. K dispozícii sú nasledujúce m

• Ulo¾i» odoslané správy – vyberte Áno, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediá
zlo¾ky Odoslané polo¾ky. Ak vyberiete mo¾nos» Nie, odoslané správy sa nebudú uklada».

• Výpisy o doruèení – ak si od siete chcete vy¾iada» zasielanie oznámení o doruèení va¹ich s
siete).

• Zmen¹i» rozmery snímky – ak chcete definova» veåkos» obrázkov, ktoré vkladáte do multim

• Predvolené èasovanie listu – umo¾òuje nastavi» predvolený èas striedania listov v multim
správach.

• Povoli» multimediálny príjem – nastavenie pou¾ívania multimediálnej slu¾by: Nie, Áno ale
sieti. Ak je funkcia Povoli» multimediálny príjem nastavená na Áno alebo V domácej sieti, v
poskytovateå slu¾ieb vám mô¾e úètova» ka¾dú správu, ktorú prijmete. Príjem multimediáln
¹tandardne aktivovaný.

• Prichádzajúce multimediálne správy – nastavenie Vybra» – ak chcete povoli» automatický
multimediálnych správ, Vybra» manuálne – ak chcete príjem multimediálnych správ najsk
Odmietnu» – ak chcete zakáza» prijímanie multimediálnych správ. 

• Konfiguraèné nastavenia – vyberte príkaz Konfigurácia a zvoåte poskytovateåa slu¾ieb, od
¹tandardne prebera» multimediálne správy. Výberom príkazu Konto zobrazíte kontá od toh
slu¾ieb. Ak sa zobrazí viac ne¾ jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete pou¾i». Nastavenia m
konfiguraènú správu od poskytovateåa slu¾by. O tom, ako definova» nastavenia manuálne
v èasti Konfiguraèné nastavenia, 48.
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• Povoli» reklamy – ak chcete povoli» alebo zakáza» príjem správ definovaných ako reklama
sa nezobrazuje, ak je funkcia Povoli» multimediálny príjem nastavená na Nie.

Spoloèné nastavenia
Ak chcete nastavi» veåkos» písma pre èítanie a písanie správ, stlaète Menu > Správy > Nastav
nastavenia > Veåkos» písma.

■ Register
Telefón zaznamenáva telefónne èísla neprijatých a prijatých hovorov a volané èísla, ako aj 
pribli¾nú dµ¾ku hovorov (slu¾ba siete).

Telefón registruje volania, iba ak tieto funkcie podporuje sie» a ak je zapnutý a nachádza sa 
v oblasti pokrytej sie»ou.

Keï v menu Neprijaté hovory, Prijaté hovory a Volané èísla stlaèíte tlaèidlo Voåby, budete si m
dátum a èas volania, upravi» alebo vymaza» telefónne èíslo zo zoznamu, ulo¾i» èíslo do adresá
alebo odosla» na èíslo správu. Ak chcete zoznamy posledných hovorov vymaza», vyberte mo¾n
zoznamy posled. hovorov.

Zoznamy posledných hovorov
Vyberte Menu > Register a príslu¹ný zoznam.

Neprijaté hovory – zobrazuje zoznam telefónnych èísel, z ktorých sa vám niekto pokú¹al dovo
Èíslo pred menom alebo telefónnym èíslom informuje o poète volaní od príslu¹ného volajúceh

Tip: Keï sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, stlaèením tlaèidla Zoz
zoznam telefónnych èísel. Prejdite na èíslo, na ktoré chcete zavola», a stlaète tlaèidlo H

Prijaté hovory – zobrazuje zoznam posledných prijatých alebo odmietnutých hovorov (slu¾ba

Volané èísla – zobrazuje zoznam naposledy volaných èísel.
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Tip: Ak v pohotovostnom re¾ime stlaèíte tlaèidlo Hovor, zobrazí sa zoznam volaných è
po¾adované èíslo alebo meno a stlaèením tlaèidla Hovor ho zavolajte.

Zmaza» zoznamy posled. hovorov – ak chcete vymaza» zoznamy posledných hovorov. Vyberte
vymaza» v¹etky telefónne èísla, alebo iba èísla v urèitom zozname. Túto operáciu nemo¾no vr

Poèítadlá a meraèe
Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a slu¾by fakturova» vá¹ poskytovateå slu¾ieb, mô
v závislosti od funkcií siete, zaokrúhåovania pri fakturácii, daní a pod.

Ak chcete získa» pribli¾ný prehåad o svojej poslednej komunikácii, vyberte Menu > Register a 
Poèítadlo paketových dát alebo Meraè èasu paket. dát. spojenia.

Lokalizaèné informácie (slu¾ba siete)
Niektoré siete poskytujú lokalizaèné slu¾by. Funkcia Urèenie polohy vám umo¾òuje zobrazi» ¾
o lokalizáciu od operátora siete. Ak si chcete aktivova» lokalizaènú slu¾bu alebo povoli» posky
informácií o mieste, kde sa nachádzate, obrá»te sa na operátora siete alebo poskytovateåa slu

Vyberte Menu > Register > Urèenie polohy:

pomocou príkazu Denník polôh zobrazíte zoznam prijatých ¾iadostí o lokalizáciu. 

■ Kontakty
Mená a telefónne èísla (kontakty) si mô¾ete uklada» do pamäte telefónu a do pamäte SIM 
karty.

Do pamäte telefónu mo¾no uklada» kontakty s telefónnymi èíslami a textovými polo¾kami. 

Mená a telefónne èísla ulo¾ené v pamäti SIM karty sú oznaèené symbolom .
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Vyhåadávanie kontaktov
Vyberte Menu > Kontakty > Mená > Voåby > Håadaj. Vyhåadajte kontakt posúvaním zoznamu
prvé písmeno håadaného mena.

Ukladanie mien a telefónnych èísel
Mená a telefónne èísla sa ukladajú do pou¾ívanej pamäte. Vyberte Menu > Kontakty > Mená
nový kont.. Zadajte meno a telefónne èíslo.

Pridanie údajov o kontaktoch
Do pamäte kontaktov telefónu si s ka¾dým menom mô¾ete ulo¾i» rozlièné typy telefónnych èí
textových polo¾iek.

Prvé ulo¾ené telefónne èíslo sa automaticky nastaví ako predvolené a oznaèuje ho rámik okol
èísla. Pri výbere mena sa pou¾ije predvolené èíslo (pokiaå nevyberiete iné èíslo).

1. Skontrolujte, ¾e pou¾ívaná pamä» je buï Telefón alebo Telefón a SIM. 

2. Prejdite k menu, ku ktorému chcete ulo¾i» nové èíslo alebo textovú polo¾ku, a vyberte Det
Prida» detail.

3. Ak chcete prida» èíslo, vyberte Èíslo a typ èísla.

Ak chcete zmeni» typ èísla, prejdite na príslu¹né èíslo a vyberte Voåby > Zmeni» typ. Ak chc
vybrané èíslo ako predvolené, vyberte Predvoli».

Ak chcete prida» ïal¹í detail, vyberte niektorú z mo¾ností: E-mail, Webová adresa, Po¹tová
Poznámka.

4. Zadajte èíslo alebo textovú polo¾ku a vyberte OK, ak chcete údaj ulo¾i».

5. Ak sa chcete vráti» do pohotovostného re¾imu, vyberte Spä» > Ukonèi.
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Kopírovanie kontaktov
Vyhåadajte kontakt, ktorý chcete kopírova», a vyberte Voåby > Kopírova». Mená a telefónne èí
kopírova» z pamäte telefónu do pamäte SIM karty a naopak. Pamä» SIM karty uchováva mená
telefónnym èíslom.

Úprava údajov kontaktu
Vyhåadajte kontakt, ktorý chcete upravi», vyberte Detaily a prejdite na po¾adované meno, èís
polo¾ku alebo obrázok.

Ak chcete zmeni» meno, èíslo alebo textovú polo¾ku, vyberte Voåby > Upravi» meno, Upravi» è
detail.

Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch
Ak chcete z pamäte telefónu alebo SIM karty vymaza» v¹etky kontakty aj s údajmi, ktoré s nim
zaznamenané, vyberte Menu > Kontakty > Vymaza» v¹etky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM
zmenu zadaním bezpeènostného kódu.

Ak chcete vymaza» niektorý kontakt, vyhåadajte ho a vyberte Voåby > Vymaza».

Ak chcete vymaza» èíslo alebo textovú polo¾ku kontaktu, vyhåadajte príslu¹ný kontakt a vybe
Prejdite na po¾adovaný údaj a vyberte Voåby > Vymaza» > Vymaza» èíslo alebo Vymaza» deta

Vizitky
Osobné kontaktné údaje mô¾ete vo forme vizitiek prijíma» a odosiela» na kompatibilné zariad
podporujú ¹tandard vCard.

Ak chcete posla» vizitku, vyhåadajte kontakt, ktorého údaje chcete odosla», a vyberte Voåby >
Cez multimédiá alebo Ako text. správu.
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Po prijatí vizitky vyberte Uká¾ > Ulo¾. Vizitka sa ulo¾í do pamäte telefónu. Ak chcete prijatú v
stlaète Ukonèi > Áno.

Nastavenia
Vyberte Menu > Kontakty > Nastavenia a vyberte si z nasledujúcich volieb: Voåba pamäti – u
pre ukladanie kontaktov pamä» SIM karty alebo telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne
v oboch pamätiach, vyberte Telefón a SIM. Mená a telefónne èísla sa v tomto prípade budú uk
telefónu. Ak chcete nastavi», ako sa budú zobrazova» mená a èísla v adresári, vyberte Zobraze
Ak chcete zobrazi» veåkos» voånej a obsadenej pamäte, vyberte Stav pamäti.

Skupiny
Ak chcete mená a telefónne èísla ulo¾ené v pamäti usporiada» do skupín s odli¹nými tónmi zv
Menu > Kontakty > Skupiny osôb.

Rýchla voåba
Ak chcete niektorému tlaèidlu rýchlej voåby priradi» èíslo, vyberte Menu > Kontakty > Rýchla
na po¾adované tlaèidlo rýchlej voåby.

Vyberte Prideå. Ak u¾ má tlaèidlo priradené èíslo, vyberte Voåby > Zmeni». Vyberte Håadaj a po
chcete priradi». Ak je funkcia Rýchla voåba vypnutá, telefón sa spýta, èi ju chcete aktivova». Po
funkcie Rýchla voåba v èasti Nastavenia hovoru, 45.

O volaní pomocou tlaèidiel rýchlej voåby sa dozviete v èasti Rýchla voåba telefónneho èísla, 23

Ïal¹ie funkcie v adresári Kontakty
Vyberte Menu > Kontakty, a získate prístup k nasledujúcim funkciám:

• Info èísla – táto funkcia umo¾òuje vola» na èísla informaèných slu¾ieb vá¹ho poskytovate
máte ulo¾ené na svojej SIM karte (slu¾ba siete).
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• Servisné èísla – táto funkcia umo¾òuje vola» na servisné èísla vá¹ho poskytovateåa slu¾ieb
ulo¾ené na svojej SIM karte (slu¾ba siete).

• Moje èísla – táto funkcia umo¾òuje zobrazi» telefónne èísla pridelené va¹ej SIM karte, ak 
(slu¾ba siete).

■  Nastavenia

Profily
Vá¹ telefón má niekoåko skupín nastavení – profilov, v ktorých si mô¾ete prispôsobi» tóny 
zvonenia pre rôzne okolnosti a prostredia. Profily si mô¾ete upravi» podåa vlastných potrieb. A
profil pou¾i», aktivujte ho. K dispozícii sú profily Normál, Tichý, Schôdzka, Vonku, Môj ¹týl 1 a

Vyberte Menu > Nastavenia > Profily. Prejdite na po¾adovaný profil a stlaète Zvoå.
• Ak chcete zvolený profil aktivova», vyberte Aktivova».

• Ak si profil chcete upravi», vyberte Prispôsobi». Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeni», a
po¾adované zmeny. 

• Ak chcete profil aktivova» na istý èas nepresahujúci 24 hodín, vyberte Naèasova» a nastav
bude profil nastavený. Po uplynutí nastaveného èasu sa aktivuje predchádzajúci profil, kto
naèasovaný.

Tip: Ak chcete v pohotovostnom re¾ime rýchlo zmeni» profil, stlaète vypínaè, prejdite 
chcete aktivova», a stlaète Zvoå.

Témy
Téma je balík, ktorý mô¾e obsahova» ¹etriè displeja, obrázok tapety, tón zvonenia a farebnú sc
prispôsobenie vá¹ho telefónu rôznym príle¾itostiam a prostrediam. Témy sú ulo¾ené v menu G
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Vyberte Menu > Nastavenia > Témy. Ak chcete aktivova» tému, vyberte Zvoli» tému > Témy. O
a prejdite na po¾adovanú tému. Pozri èas» Galéria, 50. Ak si chcete naèíta» nové témy, vybert
Pozri èas» Naèítanie (slu¾ba siete), 61.

Nastavenia tónov
Tu mô¾ete zmeni» nastavenia vybratého aktívneho profilu.

Vyberte Menu > Nastavenia > Nastavenia tónov a podåa potreby zmeòte nasledujúce mo¾no
prichádzajúceho hovoru, Tón zvonenia, Hlasitos» zvonenia, Hlásenie vibrovaním, Tón hlásenia
tlaèidiel a Výstra¾né tóny. Rovnaké nastavenia nájdete v menu Profily; pozrite si èas» Profily, 

Vyberte príkaz Hlásenie, ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych èísel pat
skupine osôb. Prejdite na skupinu, ktorú chcete vybra», alebo zvoåte Ka¾dý hovor > Oznaè.

Osobné skratky
Pomocou osobných skratiek mô¾ete získa» rýchly prístup k èasto pou¾ívaným funkciám telefó

Pravé výberové tlaèidlo
Ak chcete z preddefinovaného zoznamu vybra» niektorú funkciu telefónu a priradi» ju pravém
tlaèidlu, vyberte Menu > Nastavenia > Osobné skratky > Pravé výberové tlaèidlo. Pozri aj èas»
re¾im, 19. V závislosti od operátora toto menu nemusí by» dostupné.

Smerové tlaèidlo
Ak chcete smerovému tlaèidlu priradi» funkcie, vyberte Menu > Nastavenia > Osobné skratky
tlaèidlo. Prejdite na po¾adované smerové tlaèidlo, vyberte Zmeò a zvoåte niektorú funkciu zo
Ak chcete z niektorého tlaèidla priradenú funkciu odstráni», vyberte (prázdne). Ak chcete tlaèi
funkciu, vyberte Prideå.
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Nastavenia displeja
Vyberte Menu > Nastavenia > Nastavenia displeja. K dispozícii sú tieto nastavenia:

• Tapeta – ak chcete nastavi», aby telefón v pohotovostnom re¾ime zobrazoval na pozadí di
tapetu.

• ©etriè displeja > Snímka – vyberte ¹etriè z menu Galéria. Èasový limit – èas, po ktorom sa
displeja. Zapnuté – ak chcete aktivova» ¹etriè displeja.

• ©etriè energie > Zapnuté – ak chcete získa» urèitú úsporu energie batérie. Ak po istý èas n
funkciu telefónu, na displeji sa zobrazia digitálne hodiny. Pozri èas» Úspora energie, 20.

• Farebná ¹kála – ak chcete zmeni» farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov 
intenzity signálu a stavu batérie. 

• Zobrazenie menu – ak chcete nastavi», ako má telefón zobrazova» hlavné menu.

• Logo operátora – ak chcete nastavi», aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

• Kontrast displeja – ak chcete zmeni» úroveò kontrastu displeja. Úroveò kontrastu zmeníte
doåava alebo doprava.

Nastavenie dátumu a èasu
Vyberte Menu > Nastavenia > Nastavenia èasu a dátumu.

Ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazovali hodiny, a ak chcete nastavi
èasové pásmo a formát èasu, vyberte menu Hodiny.

Ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazoval dátum, a ak chcete nastavi»
formát a oddeåovaè dátumu, vyberte menu Dátum.

Vyberte Auto aktualizácia dátumu a èasu (slu¾ba siete), ak chcete, aby telefón automaticky a
a dátum podåa èasového pásma, v ktorom sa nachádzate.
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Nastavenia hovoru
Vyberte Menu > Nastavenia > Nastavenia hovoru a podåa potreby zmeòte nasledujúce mo¾n

• Presmerovanie hovoru (slu¾ba siete) – ak chcete presmerova» prichádzajúce hovory. Podro
informujte u svojho poskytovateåa slu¾ieb.

• Príjem ka¾dým tlaèidlom > Zapnutý – ak chcete prijíma» hovory krátkym stlaèením åubovo
okrem vypínaèa, výberových tlaèidiel a ukonèovacieho tlaèidla.

• Automatické opakovanie > Zapnuté – ak chcete, aby telefón po neúspe¹nom pokuse o spo
vykonal desa» ïal¹ích pokusov.

• Rýchla voåba > Zapnutá – ak chcete tlaèidlám rýchlej voåby (2 – 9) prideli» telefónne èísla
budete môc» voli» stlaèením a podr¾aním príslu¹ného tlaèidla rýchlej voåby.

• Slu¾ba èakania na hovor > Aktivova» – ak chcete, aby vás sie» upozoròovala na prichádzaj
v èase, keï máte na telefóne iný hovor (slu¾ba siete). Pozri èas» Slu¾ba èakania na hovor (s

• Súhrnné info po hovore > Zapnuté – telefón po ka¾dom hovore krátko zobrazí pribli¾nú dµ¾
(slu¾ba siete).

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

• Linka pre odchádzajúce (slu¾ba siete) – ak chcete pre volanie nastavi» linku 1 alebo 2. Tát
zobrazuje iba v prípade, ¾e ju podporuje va¹a SIM karta.

Nastavenia telefónu
Vyberte Menu > Nastavenia > Nastavenia telefónu a podåa potreby zmeòte nasledujúce mo¾

• Jazyk telefónu – ak chcete nastavi» jazyk textov na displeji telefónu. Ak vyberiete mo¾nos
telefón nastaví jazyk podåa informácií na SIM karte.

• Stav pamäti – ak si chcete pozrie», koåko miesta je k dispozícii v pamäti telefónu.
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• Auto ochrana tlaèidiel – ak chcete, aby sa tlaèidlá automaticky zablokovali po uplynutí pr
èasu, keï bol telefón v pohotovostnom re¾ime a nebola pou¾itá ¾iadna funkcia telefónu. V
Zapnutá a nastavte èas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Aj keï sú tlaèidlá zablokované, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo. Zadajte tiesò
tlaèidlo Hovor.

• Ochrana tlaèidiel – ak chcete, aby telefón na odblokovanie tlaèidiel vy¾adoval bezpeènost
bezpeènostný kód a vyberte mo¾nos» Zapnutá.

• Zobrazenie informácií MCN > Zapnutá – ak chcete od siete dostáva» informácie o bunke s
nachádzate (slu¾ba siete).

• Osobné uvítanie – ak chcete zada» správu, ktorá sa krátko zobrazí v¾dy po zapnutí telefón
ulo¾íte stlaèením tlaèidla Ulo¾.

• Voåba operátora > Automatická – ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulár
v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení Ruèná si mô¾ete vybra» sie», ktorá má roamingo
s operátorom va¹ej domovskej siete (slu¾ba siete).

• Potvrdenie slu¾by SIM – pozri èas» Slu¾by SIM, 65.

• Aktivácia pomocných textov – ak chcete nastavi», èi má telefón zobrazova» vysvetåujúce t

• Tón pri zapnutí – ak chcete nastavi», èi má telefón pri zapnutí vyda» zvukový signál.

Pripojiteånos»

GPRS (slu¾ba siete)
GPRS (General Packet Radio Service – univerzálna paketová rádiová slu¾ba) je slu¾ba siete, k
vyu¾íva» mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sie» vyu¾ívajúcu internetový protok
dátový nosiè, ktorý umo¾òuje bezdrôtový prístup k dátovým sie»am, ako je Internet.

Technológia GPRS sa vyu¾íva pri výmene správ MMS, prehliadaní a naèítavaní Java aplikácií.
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Ak chcete zaèa» pou¾íva» technológiu GPRS, informujte sa u svojho operátora alebo poskytov
o dostupnosti a mo¾nostiach aktivácie slu¾ieb GPRS. Nastavenia GPRS si ulo¾te pre ka¾dú ap
technológiu pou¾íva. O cene slu¾by sa informujte u operátora va¹ej siete alebo u poskytovate

Spojenie GPRS
Vyberte Menu > Nastavenia > Pripojiteånos» > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie. 

• Vyberte V¾dy online, ak chcete, aby sa telefón v¾dy po zapnutí automaticky zaregistroval v

• Ak vyberiete mo¾nos» Ak je to nutné, registrácia a spojenie GPRS sa vytvoria, keï si to vy¾a
aplikácia, a ukonèia sa, keï ukonèíte aplikáciu.

Nastavenia doplnkov
Menu nastavenia doplnkov sa zobrazí, iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilném
mobilného telefónu.

Vyberte Menu > Nastavenia > Nastavenia doplnkov. Menu doplnku mô¾ete otvori», iba ak prí
alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od konkrétneho doplnku si mô¾ete vybra» niektoré
volieb: 

• Predvolený profil – ak chcete nastavi» profil, ktorý sa má automaticky aktivova» po pripoje
doplnku. Keï je doplnok pripojený, mô¾ete si vybra» iný profil.

• Automatický príjem – ak chcete nastavi», aby telefón prijímal prichádzajúce hovory autom
5 sekundách. Ak je Hlásenie prichádzajúceho hovoru nastavené na Pípne raz alebo Vypnut
príjem sa nepou¾ije.

• Ak chcete, aby sa telefón automaticky vypínal pribli¾ne 20 sekúnd po vypnutí zapaåovania
pripojený ku kompletnej automobilovej súprave, vyberte Detektor zapaåovania > Zapnú».
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Konfiguraèné nastavenia
Niektoré slu¾by siete vy¾adujú, aby boli na va¹om telefóne definované správne konfiguraèné 
nastavenia získate zo svojej SIM karty, od poskytovateåa slu¾ieb v konfiguraènej správe, alebo
vlastné nastavenia manuálne. V telefóne si mô¾ete uklada» konfiguraèné nastavenia a¾ od de
poskytovateåov slu¾ieb a mô¾ete ich v tomto menu spravova».

Vyberte Menu > Nastavenia > Konfiguraèné nastavenia. K dispozícii sú nasledujúce voåby:

• Predvolené konf. nastavenia – ak chcete zobrazi» zoznam poskytovateåov slu¾ieb ulo¾ený
(¹tandardný poskytovateå je zvýraznený). V tomto menu mô¾ete nastavi» ako ¹tandardnéh
poskytovateåa slu¾ieb. Prejdite na po¾adovaného poskytovateåa a stlaète Detaily, ak chcet
zoznam podporovaných aplikácií. Ak chcete niektorého poskytovateåa slu¾ieb zo zoznamu
Voåby > Vymaza».

• Aktivova» predv. vo v¹. aplikáciách – ak chcete, aby v¹etky aplikácie pou¾ívali nastavenia ¹
poskytovateåa slu¾ieb.

• Prednostné miesto spojenia – ak chcete vybra» iné prístupové miesto. Spravidla sa odporú
prístupové miesto vá¹ho preferovaného operátora siete.

• Spoji» sa s podporou posk. slu¾ieb – ak chcete naèíta» konfiguraèné nastavenia od poskyto

Manuálne zadanie nastavení
Ak chcete manuálne zada» alebo upravi» nastavenia, alebo si nastavenia pozrie», vyberte Men
Konfiguraèné nastavenia > Osobné konfiguraèné nastavenia.

Ak chcete vytvori» novú konfiguráciu, vyberte Pridaj alebo vyberte Voåby > Prida» nové. Vybe
niektorý typ aplikácie a zadajte v¹etky potrebné nastavenia. Ak chcete nastavenia aktivova», v
Aktivova».

Ak chcete zobrazi» alebo upravi» nastavenia definované pou¾ívateåom, vyberte aplikáciu, ktor
zaujímajú, a potom nastavenie, ktoré chcete zmeni».
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Ochranné nastavenia
Aj keï sú aktivované bezpeènostné funkcie obmedzujúce mo¾nosti volania, napríklad blokovanie hovoro
u¾ívateåov alebo pevný zoznam, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo naprogramované v prístroji

Vyberte Menu > Nastavenia > Ochranné nastavenia. 

• Ochrana PIN kódom – ak chcete nastavi», aby telefón v¾dy po zapnutí vy¾adoval PIN kód. 
karty neumo¾òujú ochranu PIN kódom vypnú».

• Slu¾ba blokovania hovorov (slu¾ba siete) – ak chcete obmedzi» prichádzajúce a odchádza
svojho telefónu. Na pou¾itie tejto funkcie sa vy¾aduje blokovacie heslo.

Funkcie blokovania a presmerovania hovorov nemô¾u by» aktívne súèasne. 

Aj keï sú hovory blokované, na niektoré oficiálne tiesòové èísla sa dá vola».

• Pevný zoznam – ak chcete z telefónu povoli» volania iba na vybrané telefónne èísla a va¹a
funkciu podporuje.

Aj keï je aktivovaný pevný zoznam, mô¾e sa da» vola» na oficiálne tiesòové èíslo naprogra
v prístroji.

• Uzavretá skupina u¾ívateåov (slu¾ba siete) – ak chcete definova» skupinu åudí, ktorým mô
mô¾u vola» vám (slu¾ba siete).

Aj keï sú hovory obmedzené iba na uzavretú skupinu u¾ívateåov, mô¾e sa da» vola» na ofic
èíslo naprogramované v prístroji.

• Úroveò ochrany – vyberte Telefón, ak chcete, aby telefón vy¾adoval bezpeènostný kód v¾d
SIM karty.

Ak vyberiete mo¾nos» Pamä», telefón bude vy¾adova» bezpeènostný kód, keï budete chcie
pou¾ívanú pamä», ak je vybratá pamä» SIM karty.

• Prístupové kódy – ak chcete zmeni» bezpeènostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovaci

• Voåba kódu – ak chcete definova», èi má by» aktívny PIN alebo UPIN kód.
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Obnovenie pôvodných nastavení
Ak chcete nastavi» niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte Menu > Nast
pôvodné nastavenia.

Menu operátora
Toto menu vám umo¾òuje prístup k portálu slu¾ieb zabezpeèovaných operátorom va¹ej siete.
menu závisí od operátora. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ïal¹ie informácie si vy¾ia
od operátora svojej siete.

Operátor mô¾e toto menu aktualizova» servisnými správami. Ïal¹ie informácie nájdete v èast
správy (slu¾ba siete), 61.

■ Galéria
V tomto menu mô¾ete spravova» témy, obrázky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do 
zlo¾iek.

Vá¹ telefón podporuje systém správy digitálnych práv (Digital Rights Management, DRM), 
ktorý chráni prevzatý obsah. Jednotlivé polo¾ky obsahu, napríklad tón zvonenia, mô¾u by» chr
by» pridelené urèité pravidlá pou¾ívania, napríklad poèet pou¾ití a obdobie, poèas ktorého ich
Pravidlá sú definované v aktivaènom kåúèi obsahu, ktorý v závislosti od poskytovateåa slu¾by 
buï spolu s obsahom alebo osobitne. Aktivaèné kåúèe spravidla mo¾no aktualizova». V¾dy si o
podmienky akéhokoåvek obsahu a aktivaèného kåúèa, kým ich prevezmete, preto¾e mô¾u by» 
s poplatkami.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázk
a iného obsahu.

1. Vyberte Menu > Galéria. Zobrazí sa zoznam zlo¾iek. Zlo¾ky Témy, Grafika, Tóny a Prij. súbo
systémové zlo¾ky v telefóne.
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2. Prejdite na po¾adovanú zlo¾ku a vyberte Otvor. Zobrazí sa zoznam súborov v zlo¾ke. Ak vy
Voåby, zobrazia sa nasledujúce voåby:

Naèítania, Vymaza» zlo¾ku, Presunú», Premenova», Naèítania, Detaily, Typ zobrazenia, Trie
Stav pamäti a Zozn. akt. kåúèov.

3. Ak ste otvorili niektorú zlo¾ku, vyberte súbor, ktorý si chcete pozrie», a vyberte Otvor.
Vyberte niektorý súbor a otvorte ho, alebo vyberte Voåby a pou¾ite jednu z nasledujúcich f
vybraný súbor:

Naèítania, Vymaza», Posla», Upravi» snímku, Presunú», Premenova», Da» ako tapetu, Da» ak
ako tón zvon., Pou¾i» tému, Detaily, Typ zobrazenia, Triedi», Vymaza» v¹etky, Otvori» po por
Stav pamäte a Zozn. akt. kåúèov.

4. V¹etky prijaté súbory zo slu¾by OTA sa automaticky ukladajú do zlo¾ky Prijaté súbory. V te
prijaté súbory zobrazova», resp. spú¹»a». Medzi prijaté súbory patria Súbory galérie, Zálo¾k

■ Rádio
FM rádio pou¾íva anténu, ktorá je nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Ak má FM rádio správne fu
prístroja zapojený kompatibilný headset alebo iný doplnok.

Výstraha: Poèúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám
sluch. Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te prístroj pri uchu, preto¾e hlasitos» mô¾e by» veåmi v

Poèúvanie rádia
1. Vyberte Menu > Rádio. Zobrazí sa èíslo kanálovej predvoåby a názov rozhlasovej stanice (a

ulo¾ili) a frekvencia rozhlasovej stanice.

2. Ak u¾ máte ulo¾ené rozhlasové kanály, vyberte ten, ktorý chcete poèúva».

Predvoåbu mô¾ete zvoli» aj krátkym stlaèením zodpovedajúceho èíselného tlaèidla.
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Naladenie rozhlasového kanála
1. Zapnite rádio a vyberte  alebo  – rádio zaène prechádza» frekvenèným pásmom v

krokoch. Ak vyberiete a podr¾íte  alebo , spustí sa vyhåadávanie staníc. Vyhåadávan
rádio nájde rozhlasovú stanicu.

2. Ak chcete príslu¹ný kanál ulo¾i» do niektorej z predvolieb 1 a¾ 9, stlaète a podr¾te príslu¹n
tlaèidlo.

Ak chcete kanál ulo¾i» na niektorú z predvolieb 10 a¾ 20, krátko stlaète 1 alebo 2 a potom
príslu¹né èíslicové tlaèidlo 0 a¾ 9.

3. Zadajte názov stanice a stlaète OK.

Základné funkcie rádia
Keï je rádio zapnuté:

• Ak chcete rádio vypnú», vyberte Voåby > Vypnú».

• Ak chcete upravi» hlasitos» rádia, vyberte Hlasit..

• Ak chcete ulo¾i» stanicu, ktorú ste na¹li, vyberte Voåby > Ulo¾i» kanál. Pozri èas» Naladeni
kanála, 52. Na ulo¾enie staníc máte k dispozícii 20 predvolieb.

• Ak si chcete zobrazi» zoznam predvolieb, vyberte Voåby > Kanály. Ak chcete niektorý kaná
premenova», prejdite na po¾adovaný kanál a vyberte Voåby > Vymaza» kanál alebo Preme

• Ak chcete zada» frekvenciu po¾adovanej rozhlasovej stanice, vyberte Voåby > Nastavi» fre

• Ak chcete poèúva» rádio cez reproduktor alebo headset, vyberte Voåby > Reproduktor, res
Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblik headsetu slú¾i ako rádiová anténa

Keï poèúvate rádio, mô¾ete obvyklým spôsobom nadviaza» alebo prija» hovor. Poèas hovoru s
vypne.

Keï aplikácia pou¾ívajúca spojenie GPRS prijíma alebo odosiela dáta, mô¾e dochádza» k ru¹e
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■ Organizér

Budík
Telefón mô¾ete nastavi», aby vás v po¾adovanom èase upozornil tónom budíka. Vyberte Menu
Budík. 

Ak chcete nastavi» budík, vyberte Èas budenia a zadajte po¾adovaný èas. Ak je èas aktivácie b
a chcete ho zmeni», vyberte Zapnutý. Vyberte Opakova» alarm, ak chcete, aby vás telefón bud
v tý¾dni.

Vyberte Tón budenia a vyberte ¹tandardný tón budíka alebo vlastný tón budíka zo zoznamu tó
alebo z Galérie.

Ak chcete nastavi» èas opakovania signálu budíka, vyberte Odklad opätovného budenia a nast
èas.

Keï nastane èas nastavený pre budík
Telefón zaène zvoni» tónom budíka a na displeji zaène blika» nápis Budík!  a aktuálny èas, a to
telefón vypnutý. Stlaèením tlaèidla Stop zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu
stlaèíte tlaèidlo 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 
tlaèidlo Stop, prístroj sa opýta, èí ho chcete aktivova» pre hovory. Stlaète Nie, ak chcete prístroj vypnú», r
vola» a prijíma» hovory. Nestláèajte Áno, ak by pou¾itie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobi» ru¹enie al
nebezpeèenstvo.

Kalendár
Vyberte Menu > Organizér > Kalendár. 

Aktuálny deò je oznaèený rámikom. Dni, pre ktoré máte poznaèené záznamy, sú oznaèené hru
Ak si chcete pozrie» záznamy pre vybraný deò, vyberte Uká¾. Jednotlivé záznamy zobrazíte st
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Ïal¹ie voåby v zobrazení kalendára zahàòajú voåby pre vytvorenie nového záznamu, pre vymaz
presun a opakovanie záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dòa, alebo pre odoslanie z
do kalendára iného kompatibilného telefónu, alebo v textovej èi multimediálnej správe. V sub
mô¾ete nastavi» dátum, èas, formát dátumu a èasu a prvý deò tý¾dòa. Voåba Automaticky vym
vám umo¾òuje nastavi», aby telefón po uplynutí zadaného èasu automaticky vymazával staré

Ak chcete z kalendára vymaza» v¹etky záznamy, vyberte zobrazenie mesiaca a vyberte Voåby 
poznám.

Pridanie záznamu do kalendára
Vyberte Menu > Organizér > Kalendár. Prejdite na po¾adovaný dátum, stlaète Voåby > Pozna
si vybra» jeden z nasledujúcich typov záznamov: Schôdzka, Zavola», Narodeniny, Memo alebo

Upozornenie na záznam v kalendári
Telefón zapípa a zobrazí príslu¹ný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor, 
zobrazené èíslo zavola» stlaèením tlaèidla Hovor. Ak chcete zastavi» zvukovú signalizáciu a pr
záznamu, vyberte Uká¾. Ak vyberiete Spánok, telefón zaène znova zvoni» o 10 minút. Ak chce
bez zobrazenia textu záznamu, vyberte Ukonèi.

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

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

Vyberte Menu > Organizér > Kalkulaèka. Keï sa na displeji objaví „0", zadajte prvé èíslo výpo
èiarku vlo¾íte stlaèením tlaèidla #. Vyberte Voåby > Sèítanie, Odèítanie, Násobenie, Delenie, D
Odmocnina alebo Zmeni» znamienko. Zadajte druhé èíslo. Odpoveï získate stlaèením Rovná 
zaèa» nový výpoèet, stlaète a podr¾te Vyma¾.
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Ako vykonáva» menové prevody
Vyberte Menu > Organizér > Kalkulaèka. Ak chcete ulo¾i» výmenný kurz, vyberte Voåby > Vým
Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz (stlaèením # mô¾ete vlo¾i» des
a stlaète OK. Výmenný kurz zostane ulo¾ený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Keï c
vlastný menový prevod, zadajte èiastku, ktorú chcete previes», a vyberte Voåby > V domácej a

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

■ Aplikácie

Hry a aplikácie
Softvér vá¹ho telefónu mô¾e obsahova» niekoåko hier a Java aplikácií vytvorených ¹peciálne p
Nokia.

Spustenie hry alebo aplikácie
Vyberte Menu > Aplikácie > Hry alebo Zbierka. Prejdite na niektorú hru alebo aplikáciu a vyb

Pre hry a aplikácie máte k dispozícii nasledujúce voåby: 

• Vymaza» – umo¾òuje vymaza» hru alebo aplikáciu z telefónu.

• Presunú» – ak chcete presunú» hru alebo aplikáciu do inej zlo¾ky.

• Detaily – ak vás zaujímajú ïal¹ie informácie o hre alebo aplikácii.

• Aktualizov. verziu – ak chcete skontrolova», èi je k dispozícii nová verzia na naèítaniu zo s
siete).

• Web stránka – ak vás zaujímajú ïal¹ie informácie alebo doplòujúce dáta z internetovej st
funkciu musí podporova» sie».
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• Prístup k aplikácii – umo¾òuje obmedzi» prístup hry alebo aplikácie k sieti, aby vám nedop
nechcené výdavky. V ka¾dej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení: ®iada» v¾dy,
V¾dy povolený, Nie je povolený.

Naèítanie hier a aplikácií
Vá¹ telefón podporuje J2METM Java aplikácie. Pred naèítaním aplikácie skontrolujte, èi je kom
s telefónom.

Vyberte Menu > Aplikácie > Voåby > Naèítania > Naèítania hier alebo Naèítania aplikácií. Zo
dostupných zálo¾iek. Vyberte Viac zálo¾iek, ak chcete vstúpi» do zoznamu zálo¾iek v menu W
Zálo¾ky, 60).

Vyberte zálo¾ku pre spojenie s po¾adovanou slu¾bou. O dostupnosti rozlièných slu¾ieb, cenác
informujte u svojho poskytovateåa slu¾ieb. 

Dôle¾ité: In¹talujte iba aplikácie zo zdrojov, ktoré zaruèujú adekvátnu ochranu pred ¹kodlivým s

Upozornenie: mô¾e sa sta», ¾e aplikácia sa po naèítaní ulo¾í v menu Hry namiesto menu Aplik

Nastavenia hier
Ak chcete nastavi» zvyky, osvetlenie a vibrácie pre hry, vyberte Menu > Aplikácie > Voåby > N

Stav pamäte pre hry a aplikácie
Ak chcete zobrazi» kapacitu pamäte na in¹taláciu hier a aplikácií, vyberte Menu > Aplikácie >
pamäte.

■ Web

Dôle¾ité: Pou¾ívajte iba slu¾by, ktorým dôverujete a ktoré ponúkajú adekvátnu bezpeènos» 
a ochranu pred ¹kodlivým softvérom.
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Pomocou prehliadaèa telefónu mô¾ete získa» prístup k rôznym slu¾bám mobilného Internetu.

O dostupnosti týchto slu¾ieb, cenách a tarifách sa informujte u operátora svojej siete alebo p
slu¾ieb.

Pomocou prehliadaèa telefónu si mô¾ete prehliada» slu¾by, ktoré na svojich stránkach pou¾ív
(Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (eXtensible HyperText Mark-up Language). Vzhåad
veåkosti displeja. Upozoròujeme, ¾e niektoré detaily internetových stránok sa nemusia zobraz

Prístup k slu¾bám
1. Ulo¾te si nastavenia, ktoré potrebujete na prístup k slu¾be, ktorú chcete pou¾i». Pozri èas»

slu¾ieb, 57.

2. Vytvorte spojenie s danou slu¾bou. Pozri èas» 
Pripojenie k slu¾be, 57.

3. Zaènite si prehliada» stránky slu¾by. Pozri èas» Prehliadanie stránok slu¾by, 58.

4. Po skonèení prehliadania ukonèite spojenie so slu¾bou. Pozri èas» Odpojenie od slu¾by, 59

Nastavenia slu¾ieb
Vo va¹om telefóne mô¾u by» ulo¾ené nastavenia niektorých slu¾ieb. Ïal¹ie nastavania mô¾ete
v konfiguraènej správe od poskytovateåa slu¾ieb, ktorý príslu¹nú slu¾bu ponúka. Informácie o
konfiguraènej správy nájdete v èasti Konfiguraèné nastavenia, 48.

Ïal¹ie informácie a informácie o nastaveniach si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Pripojenie k slu¾be
Presvedète sa, ¾e máte aktivované nastavenia slu¾by, ktorú chcete pou¾i». Ak chcete nastaven
vyberte Menu > Web > Nastavenia > Konfiguraèné nastavenia. Vyberte Konfigurácia a potom
konfiguraèný súbor, ktorých sa má aktivova».
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K slu¾be sa pripojíte jedným z nasledujúcich spôsobov:

• Otvorte úvodnú stránku, napr. domovskú stránku poskytovateåa slu¾ieb: vyberte Menu > W
stránka, alebo v pohotovostnom re¾ime stlaète a podr¾te tlaèidlo 0.

• Vyberte zálo¾ku slu¾by: vyberte Menu > Web > Zálo¾ky a potom príslu¹nú zálo¾ku. Ak zál
s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste 

• Vrá»te sa na poslednú nav¹tívenú adresu URL: vyberte Menu > Web > Posled. adresa

• Zadajte adresu slu¾by: vyberte Menu > Web > Ís» na adresu. Zadajte adresu slu¾by a vyber

Prehliadanie stránok slu¾by
Po pripojení k slu¾be si mô¾ete prehliada» jej stránky. Funkcia tlaèidiel telefónu mô¾e by» v ro
rôzna. Riaïte sa pomocnými textami na displeji telefónu. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od s
poskytovateåa slu¾ieb.

Poznámka: ak je ako dátový nosiè nastavené GPRS, poèas prehliadania sa v hornej åavej èasti d
indikátor . Ak poèas GPRS spojenia prijmete hovor alebo textovú správu, alebo ak nadvia¾
sa v åavom hornom rohu displeja indikátor  oznamujúci, ¾e GPRS spojenie bolo pozastaven
Po ukonèení hovoru sa telefón pokúsi obnovi» GPRS spojenie.

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

Vyberte Voåby a mô¾ete získa» prístup k nasledujúcim voåbám: Poskytovateå slu¾by mô¾e pon
Skratky, Dom. stránka, Prida» zálo¾ku, Zálo¾ky, História, Odkazy pre naèít., Ulo¾i» do zlo¾ky, Ïa
naèíta», Zastavi».

Pamä» prehliadaèa je oblas» pamäti, ktorá slú¾i na doèasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali
pristupova» k dôverným informáciám, kde sa vy¾adovalo zadanie hesla, po ka¾dom takomto p
prehliadaèa vyprázdnite. Do pamäte prehliadaèa sa ukladajú informácie alebo slu¾by, ku ktor
pristupovali. Informácie o vyprázdnení pamäte prehliadaèa získate v èasti Pamä» prehliadaèa
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Priame volanie
Prehliadaè podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup poèas prehliadania. Mô¾ete zaèa» hlaso
hovoru odosiela» DTMF tóny a ulo¾i» si meno a telefónne èíslo zo stránky.

Odpojenie od slu¾by
Ak chcete ukonèi» prehliadanie a zavrie» spojenie, vyberte Voåby > Zastavi». Na otázku Zastav
odpovedzte stlaèením Áno.

Ïal¹ou mo¾nos»ou je dvakrát stlaèi» ukonèovacie tlaèidlo alebo ho stlaèi» a podr¾a».

Nastavenie vzhåadu prehliadaèa
Poèas prehliadania vyberte Voåby > Ïal¹ie voåby > Nastav. vzhåadu. Ak ste v pohotovostnom 
Menu > Web > Nastavenia > Nastavenia vzhåadu a vyberte jednu z nasledujúcich mo¾ností:

• Zalomenie textu. Ak vyberiete mo¾nos» Zapnuté, text dlhých riadkov bude pokraèova» na n
riadku. Ak vyberiete mo¾nos» Vypnuté, text dlhých riadkov sa zobrazí neúplne.

• Pomocou príkazu Veåkos» fontu mô¾ete zmeni» veåkos» písma.

• Ukáza» snímky. Ak vyberiete mo¾nos» Nie, obrázky nachádzajúce sa na stránke sa nezobra

• Hlásenia. Ak chcete, aby vás telefón poèas prehliadania upozornil, keï sa chránené spojen
nechránené, vyberte Hlásenie nechráneného spojenia > Áno. Ak chcete, aby vás telefón up
bezpeèná stránka obsahuje nezabezpeèenú polo¾ku, vyberte Hlásenie nechránených polo¾
výstrahy nie sú zárukou bezpeèného spojenia. Ïal¹ie informácie nájdete v èasti Bezpeènos

• Kódovanie znakov. Vyberte znakovú sadu, ktorá sa má pou¾íva» na zobrazovanie stránok p
neobsahujú informácie o kódovej stránke, prípadne vyberte, èi má telefón pri odosielaní w
kompatibilný telefón v¾dy pou¾íva» kódovanie UTF-8.
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Cookies
Cookies sú dáta, ktoré slu¾by ukladajú do pamäte prehliadaèa vo va¹om telefóne. Patria sem n
informácie o vás ako pou¾ívateåovi alebo va¹e nastavenia prehliadania. Cookies zostávajú ulo
nevyma¾ete pamä» prehliadaèa (pozri èas» Pamä» prehliadaèa, 62).

Poèas prehliadania vyberte Voåby > Ïal¹ie voåby > Ochrana > Nastav. cookies. V pohotovostn
vyberte Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Cookies. Vyberte Povoli» alebo O
chcete telefónu povoli» alebo zakáza» prijímanie cookies.

Zálo¾ky
Do pamäti telefónu mô¾ete uklada» adresy stránok ako zálo¾ky.

1. Poèas prehliadania vyberte Voåby > Zálo¾ky;

v pohotovostnom re¾ime vyberte Menu > Web > Zálo¾ky.

2. Prejdite na zálo¾ku, ktorú chcete pou¾i», a vyberte ju, ak sa chcete pripoji» na stránku, na k
odkazuje.

Ak si chcete pozrie», upravi» alebo odosla» údaje, názov a adresu vybranej zálo¾ky, upravi»
posla» ju priamo na iný telefón ako zálo¾ku alebo ako textovú správu alebo vytvori» novú z
Voåby.

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

Prijímanie zálo¾iek
Po prijatí zálo¾ky sa na displeji zobrazí hlásenie 1 zálo¾ka prijatá. Stlaète Uká¾, ak chcete zálo
chcete zálo¾ku ulo¾i», vyberte Ulo¾ > Voåby > Ukáza» (zobrazia sa detaily). Ak chcete zálo¾ku 
mo¾nos» Vymaza».
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Naèítanie (slu¾ba siete)
Ak si chcete do telefónu prevzia» viac tónov, obrázkov, hier, videoklipov, tém alebo aplikácií, v
Web > Odkazy pre naèít. a vyberte po¾adovaný typ: Naèítania tónov, Naèítania grafiky, Naèít
Naèítania tém alebo Naèítania aplikácií.

Dôle¾ité: In¹talujte a pou¾ívajte aplikácie a softvér iba zo zdrojov, ktoré zaruèujú adekvátnu bez
pred ¹kodlivým softvérom.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti rôznych slu¾ieb, cenách a tarifách, obrá»te sa na ope
poskytovateåa slu¾ieb. 

Prijaté servisné správy (slu¾ba siete)
Telefón umo¾òuje prijíma» servisné správy (automatické správy) od poskytovateåa slu¾ieb. Se
rôzne upozornenia, napríklad titulky správ, a mô¾u obsahova» textové oznámenie alebo adres

Ak si chcete servisnú správu preèíta», stlaète Uká¾. Ak vyberiete Ukonèi, správa sa presunie do
servisné. Keï chcete neskôr vstúpi» do zlo¾ky Prijaté servisné, vyberte Menu > Web > Prijaté 

Ak chcete otvori» menu Prijaté servisné poèas prehliadania, vyberte Voåby > Ïal¹ie voåby > Pr
Prejdite na po¾adovanú správu a vyberte mo¾nos» Vyber, ak chcete aktivova» prehliadaè a na
obsah. Ak chcete zobrazi» podrobné údaje o servisnej správe, vyberte Voåby > Detaily. Ak chce
vymaza», vyberte Vymaza».

Nastavenia prijatých servisných správ
Vyberte Menu > Web > Nastavenia > Nastav. Prijatých servisných správ. Ak chcete nastavi», è
prijíma» alebo odmieta» servisné správy, vyberte Servisné správy > Zapnuté (alebo Vypnuté). 

Vyberte Filter správ > Zapnuté, ak chcete, aby telefón prijímal servisné správy iba od autorov 
poskytovateåom slu¾ieb. Ak chcete zobrazi» zoznam schválených autorov obsahu, vyberte Dôv
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Vyberte Automatické spojenie. Ak ste nastavili telefón, aby prijímal servisné správy, a vyberie
telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného re¾imu automaticky aktivuje prehliadaè.
Vypnú», telefón aktivuje prehliadaè, iba ak po prijatí servisnej správy vyberiete Vyber.

Pamä» prehliadaèa
Pamä» prehliadaèa je oblas» pamäte, ktorá slú¾i na doèasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa po
k dôverným informáciám, kde sa vy¾adovalo zadanie hesla, po ka¾dom takomto pou¾ití pamä» prehliadaè
pamäte prehliadaèa sa ukladajú informácie alebo slu¾by, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete pamä» vyp
prehliadania, vyberte Voåby > Ïal¹ie voåby > Vymaza» pamä». V pohotovostnom re¾ime vyberte Menu > 
pamä».

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

Bezpeènos» prehliadaèa
Bezpeènostné funkcie sa vy¾adujú pri pou¾ívaní niektorých slu¾ieb, napríklad bankových slu¾
nakupovaní on-line. Pre takéto spojenia potrebujete bezpeènostné certifikáty a prípadne bezp
ktorý sa mô¾e nachádza» na va¹ej SIM karte. Ïal¹ie informácie získate od svojho poskytovate

Ochranný modul
Ochranný modul mô¾e obsahova» certifikáty, ako aj tajné a verejné kåúèe. Ochranný modul sl
zdokonalenie bezpeènostných slu¾ieb pre aplikácie vy¾adujúce spojenie cez prehliadaè, a um
pou¾íva» digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateå slu¾ieb.

Vyberte Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Nastavenia ochranného modul
vybra» z nasledujúcich volieb:

• Detaily ochranného modulu – ak chcete zobrazi» produktové oznaèenie ochranného modu
výrobcu a sériové èíslo.
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• Ochrana modulu PIN kódom – ak chcete nastavi», aby si telefón vy¾iadal PIN kód modulu 
pou¾i» slu¾by poskytované ochranným modulom. Zadajte kód a vyberte Zapnutá. Ak chcet
ochranu PIN kódom, vyberte Vypnutá.

• Zmeni» PIN modulu – ak chcete zmeni» PIN modulu a ochranný modul to umo¾òuje. Zadaj
modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.

• Zmeni» PIN podpisu vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeni». Zadajte platný PIN kód, a 
sebou nový kód.

Pozri aj èas» Prístupové kódy, 12.

Certifikáty
Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizaèné certifikáty a pou¾ívateåské ce

• Telefón pou¾íva certifikáty serverov na vytvorenie bezpeènej¹ieho spojenia so serverom ob
prijme certifikát servera od poskytovateåa slu¾by pred vytvorením spojenia a platnos» cert
kontroluje pomocou autorizaèného certifikátu ulo¾eného v telefóne. Certifikáty serverov s

Indikátor ochrany spojenia sa zobrazuje poèas spojenia vtedy, keï je prenos dát medzi tele
a obsahovým serverom ¹ifrovaný.

Ikona bezpeèného spojenia neznamená, ¾e je bezpeèný aj prenos dát medzi bránou a serve
(alebo miestom, kde sa nachádza po¾adovaný zdroj). Bezpeènos» prenosu dát medzi bráno
obsahu zabezpeèuje poskytovateå slu¾ieb.

• Autorizaèné certifikáty sa vyu¾ívajú v rámci niektorých slu¾ieb, napríklad bankových slu¾i
platnosti iných certifikátov. Autorizaèné certifikáty mô¾e do ochranného modulu ulo¾i» po
alebo si ich mo¾no naèíta» zo siete, ak slu¾ba podporuje pou¾ívanie autorizaèných certifik

• Pou¾ívateåské certifikáty vydáva pou¾ívateåom certifikaèný úrad. Pou¾ívateåské certifikáty
napríklad na digitálne podpisovanie a spájajú pou¾ívateåa s konkrétnym tajným kåúèom v 
module.
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Dôle¾ité: Hoci pou¾ívanie certifikátov podstatne zni¾uje riziká pri vzdialených pripojeniach a in
výhody zvý¹enej bezpeènosti sa prejavia iba pri ich správnom pou¾ívaní. Existencia certifikátu sa
neposkytuje ¾iadnu ochranu; zvý¹enie bezpeènosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsah
autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zob
o uplynutí doby platnosti certifikátu alebo o neplatnosti certifikátu, hoci certifikát by mal by» pl
èi máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a èas.

Pred akoukoåvek zmenou nastavení certifikátu musíte ma» istotu, ¾e skutoène dôverujete vlastní
certifikát uvedenému vlastníkovi skutoène patrí.

Digitálny podpis
Ak má va¹a SIM karta ochranný modul, telefón umo¾òuje pou¾íva» digitálny podpis. Podpis vá
identifikuje prostredníctvom tajného kåúèa v ochrannom module a pou¾ívateåského certifikát
pou¾itý na podpísanie. Pou¾itie digitálneho podpisu mô¾e ma» rovnakú váhu, ako keï svojím 
úèet, zmluvu alebo iný dokument. 

Ak sa chcete digitálne podpísa», vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú s
a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísa» (mô¾e obsahova» sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, ¾e v záhlaví sa nachádza text Èíta» a ¾e je zobrazená ikona digitálneho podpisu 

Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, ¾e do¹lo k naru¹
a nesmiete vlo¾i» ¾iadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Preèítajte si celý text a potom vyberte Podpí¹.

Text sa nemusí zmesti» na jednu obrazovku. Dbajte na to, aby ste si prehliadli a preèítali celý t
podpí¹ete.

Vyberte pou¾ívateåský certifikát, ktorý chcete pou¾i». Zadajte podpisový PIN (pozri èas» V¹eob
12) a vyberte OK. Ikona digitálneho podpisu zmizne a slu¾ba mô¾e zobrazi» potvrdenie vá¹ho
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■ Slu¾by SIM
Okrem funkcií, ktoré poskytuje telefón, mô¾e va¹a SIM karta poskytova» ïal¹ie slu¾by, ku 
ktorým mô¾ete pristupova» cez toto menu. Menu sa zobrazuje, iba ak ho podporuje va¹a 
SIM karta. Názov a obsah menu tie¾ závisí od SIM karty.

Informácie o dostupnosti, cenách a pou¾ívaní SIM slu¾ieb si vy¾iadajte od predajcu SIM karty
poskytovateåa slu¾ieb alebo iného predajcu.

V závislosti od operátora mô¾ete nastavi», aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, 
so sie»ou pri pou¾ívaní slu¾ieb SIM. Vyberte Nastavenia telefónu > Potvrdenie slu¾by SIM > Á

Prístup k týmto slu¾bám si mô¾e vy¾adova» odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám o
úètova».
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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 
cykloch nabitia/vybitia. Batériu mô¾ete nabi» a vybi» niekoåkostokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keï sa
pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, vymeòte batériu za novú. Pou¾ívajte iba bat
spoloènos»ou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjaèkami, schválenými spoloènos»ou Nokia a urèenými pre

Keï nabíjaèku nepou¾ívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú
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
telefonova».

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

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

Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, naprík
aute v lete alebo v zime. Sna¾te sa batériu v¾dy udr¾iava» na teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). P
alebo studenou batériou mô¾e doèasne presta» pracova», a to aj v prípade, ¾e je batéria úplne nabitá. Výk
zvlá¹» obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzuje batérie do ohòa, mô¾u explodova». Batéria mô¾e explodova» aj keï je po¹kodená. Pou¾ité ba
v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich v¹ade, kde to je mo¾né. Neodhadzujte ich do kom
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■ Návod na autentizáciu batérií Nokia
V záujme vlastnej bezpeènosti v¾dy pou¾ívajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, ¾e dostanete orig
Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, ¾e na obale sa nachádza logo orig
Nokia, a skontrolujte holografický ¹títok nasledujúcim postupom:

Ani úspe¹né splnenie v¹etkých ¹tyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte 
domnieva» sa, ¾e va¹a batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepou¾ite a odneste ju d
autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam po¾
Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak aut
potvrdi», vrá»te batériu tam, kde ste ju kúpili. 

Autentizácia hologramu
1. Pri pohåade na holografický ¹títok by ste mali z jedného uhla vidie» sym
Nokia a pri pohåade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.

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

4. Overte, ¾e 20-ciferný kód je platný; riaïte sa návodom na stránke www
batterycheck.

Èo ak va¹a batéria nie je autentická?

Ak nemô¾ete potvrdi», ¾e va¹a batéria Nokia s hologramom na ¹títku je autentická batéria od spoloènosti 
ju. Odneste ju do najbli¾¹ieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a po¾iadajte
batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, mô¾e by» nebezpeèné a mô¾e spôsobi» zhor¹enie parametrov a 
prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto pou¾ití mô¾u navy¹e strati» platnos» v¹etky povolenia a záruky vz»
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

• 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 ÚDR®BA

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

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

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

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

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, mô¾
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 po
dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

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

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

• Pou¾ívajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo dopln
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 zachov
kontakty a záznamy v kalendári).

V¹etky tieto odporúèania sa vz»ahujú v rovnakej miere na vá¹ prístroj, batériu, nabíjaèku a v¹etky doplnky
z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému stredisku.
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ÏAL©IE 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, k
pou¾íva» alebo keï by jeho pou¾itie mohlo spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo. Pou¾ívajte prístroj iba
prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiofrekvenèným ¾iarením p
v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keï nosíte telefón upevnený
ochranného puzdra, závesu na opasok alebo dr¾iaka, tieto nesmú obsahova» kovy a musia medzi prístrojo
zabezpeèi» uvedenú minimálnu vzdialenos». Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj
sie»ou. V niektorých prípadoch mo¾no prenos dátových súborov alebo správ odlo¾i», kým takéto spojenie 
Dbajte na dodr¾anie vy¹¹ie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskonèí.

Niektoré súèasti prístroja sú magnetické. Prístroj mô¾e pri»ahova» kovové materiály, a osoby s naslúchac
pomôckami nesmú dr¾a» prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Neklaïte kreditné karty alebo iné m
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 
nedostatoène chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zisti», èi je zariadenie adekvátne chránen
rádiofrekvenènou energiou alebo ak máte iné otázky, poraïte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. V
v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemoc
zariadenia mô¾u vyu¾íva» zariadenia, ktoré by mohli by» citlivé na vonkaj¹ie rádiofrekvenèné zdroje.

Kardiostimulátory
Výrobcovia kardiostimulátorov odporúèajú dodr¾iava» medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátoro
vzdialenos» 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému ru¹eniu èinnosti kardiostimulátora. Tieto od
v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúèaniami organizácie Wireless Technology Research. 
s kardiostimulátorom by mali:
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• 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 ru¹eni

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

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

■ Vozidlá
Rádiofrekvenèné signály mô¾u ru¹i» nesprávne in¹talované alebo nedostatoène tienené elektronické syst
vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáèaniu
kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnej¹ie informá
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 ale
nebezpeèné a mô¾u spôsobi» neplatnos» v¹etkých záruk, vz»ahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontroluj
príslu¹enstvo bezdrôtového prístroja vo va¹om vozidle správne upevnené a funkèné. Neuchovávajte a ne
kvapaliny, plyny alebo výbu¹né materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súèasti alebo doplnky. A
vybavené airbagom, myslite na to, ¾e airbagy sa rozpínajú s veåkou silou. Neumiestòujte ¾iadne predmety
in¹talovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam s
je bezdrôtové zariadenie vo vozidle in¹talované nesprávne a airbag sa nafúkne, mô¾e dôjs» k vá¾nym zran

Pou¾ívanie vá¹ho prístroja poèas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Pou¾ívanie
teleprístrojov v lietadle mô¾e ohrozi» prevádzku lietadla, ru¹i» sie» bezdrôtových telefónov a mô¾e by» v r

■ Potenciálne explozívne prostredia
Vypnite svoj prístroj, keï sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbu¹nou atmosférou, a re¹pektujte v¹e
pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbu¹nou atmosférou patria priestory, kde sa be¾ne odporúèa vyp
Iskry v takýchto priestoroch mô¾u spôsobi» explóziu alebo po¾iar s následnými zraneniami, mo¾no i smrt
prístroj na èerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Re¹pektujt
pou¾ívanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a
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kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie v¾dy, jas
medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapal
(napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo èastice, napríklad zrno
prá¹ky.

■ Tiesòové volania
Dôle¾ité:
Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, pou¾ívajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenèné sig
siete, pozemné siete a funkcie, programované u¾ívateåmi. Preto nemo¾no zaruèi» spojenie za ka
Nikdy sa nespoliehajte na akékoåvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre ¾ivotne
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. Zadajte oficiálne tiesòové èíslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesòové èísla sa v rôznych oblas

4. Stlaète tlaèidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich mo¾no musie» vypnú», aby ste mohli uskutoèni» tiesòové
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 b
komunikaèným prostriedkom na mieste nehody. Neukonèujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ 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 lim
rádiofrekvenènou (RF) energiou, odporúèané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súèas
smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateåstvo. Smernice boli vypracované nezávislým
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organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých ¹túdií. V smerniciach je
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 absorb
Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 wattu na kilogra
SAR sa vykonávajú v ¹tandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvy¹¹ej cer
výkonovej úrovni vo v¹etkých skúmaných frekvenèných pásmach. Hoci sa SAR urèujte pri najvy¹¹om cert
mô¾e by» skutoèná hodnota SAR prístroja poèas prevádzky výrazne ni¾¹ia ne¾ maximálna hodnota. Je to 
kon¹truovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby pou¾íval iba výkon, potrebný pre zab
komunikácie so sie»ou. Vo v¹eobecnosti, èím bli¾¹ie sa nachádzate k základòovej stanici, tým men¹í je vý
prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvy¹¹ia hodnota SAR 0,70 W/kg.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sie»ou. V niektorých prí
prenos dátových súborov alebo správ odlo¾i», kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodr¾an
pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskonèí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, pou¾ívané verejnos»ou, je stanovený na 2,0 W/kg, prièom ide o priemer
10 gramov tkaniva. Smernice zahàòajú veåkú bezpeènostnú rezervu, aby sa zabezpeèila dodatoèná ochra
a zohåadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa mô¾u odli¹ova» v závislo
stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenèného pásma siete. Informácie o SAR v ïal¹ích oblasti
informáciami o produktoch na www.nokia.com.


