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ČESKY  

 

SOS volání a SMS 

Spuštění nouzového volání a SMS 

Stiskněte a držte tlačítko “*” na klávesnici telefonu. Spustí se 

zvukový alarm a telefon začne postupně automaticky vytáčet 

přednastavená čísla ze seznamu, dokud se mu nepodaří na 

některé dovolat. Telefon zopakuje volání na všechna čísla 

celkem maximálně 4x.  

Telefon také odešle na přednastavená čísla SMS zprávu 

s přednastaveným textem (pro nastavení zvolte v menu 

Organizér->SOS nastavení->SOS SMS).  

 

Chcete-li spuštěné SOS volání a alarm po stisku SOS tlačítka 

deaktivovat, stačí jen stisknout tlačítko Vyp.(8).  

 

SOS funkce je dostupná jen, je-li povolena v nastavení a jsou-

li nastavena telefonní čísla, na která má telefon automaticky 

odeslat zprávu a zavolat.  

Pro nastavení stavu (zapnout/vypnout/SOS locator) zvolte v 

menu:  Organizér-> SOS nastavení -> Stav. 

 

Pro nastavení čísle na bude telefon po stisku SOS tlačítka 

vola a odesílat SMS zprávy zvolte v menu: 

Organizér-> SOS nastavení -> SOS čísla. 

 

Důležité! Pokud chcete, aby byly všechny funkce plně aktivní, 

je třeba zadat tel. čísla v mezinárodním formátu, tedy např. 

+420xxxxxxxxx. 
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SOS Locator – funkce určení polohy 

Váš telefon je vybaven speciální funkcí, která umožňuje určit 

polohu telefonu po stisku SOS tlačítka a odeslat jí příjemcům 

pomocí SMS v podobě odkazu na zobrazení v mapě – pokud 

tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým 

prohlížečem, stačí jen „kliknout“ na tento odkaz a zobrazí se 

mu mapa s vyznačením polohy telefonu. 

 

Poloha je určována na základě zaměření v síti operátora, 

přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. 

ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až 

několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla 

přesnost zaměření klesá.  

 

Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní 

nebezpečí uživatele a správnost výsledků ani dostupnost 

služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, 

operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů a 

poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv 

ukončeno. 

 

Nastavení služby  

Pro aktivaci funkce SOS Locator je třeba tuto funkci povolit 

v nastavení SOS volání.  

 

Zvolte v menu: 

Organizér-> SOS nastavení ->Stav -> SOS locator 

 

Zpráva SMS s polohou pak bude odeslána jako další SMS 

zpráva po odeslání zprávy z předdefinovaným textem. Dle 
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situace v síti Vašeho operátora může doručení SMS zprávy 

s polohou trvat až několik minut. 

 

Vzdálené vyžádání polohy 

Pomocí speciální ovládací SMS mohou Vaši blízcí na dálku 

zjistit Vaši polohu. 

 

Stačí, aby na Váš telefon ALIGATOR odeslali příkaz pomocí 

SMS zprávy s textem SOSLOCATOR. Váš telefon 

ALIGATOR jim po té odpoví odesláním Vaší aktuální polohy 

pomocí SMS zprávy. 

 

Důležité: Váš telefon bude odpovídat a zasílat polohu pouze 

na SMS zprávy odeslané z čísel, která jsou uložena pro 

nouzové volání a to jen tehdy pokud jsou čísla uložena 

v mezinárodním formátu, tedy např. +420xxxxxxxxx. 

  

SOS nastavení 

Zvolte v menu: Organizér -> SOS nastavení 

Umožňuje nastavit a zapnout/vypnout SOS funkce telefonu: 

 

1. Stav –Zapne/vypne SOS funkci nebo nastaví režim SOS 

locator (SOS funkce rozšířená o odeslání polohy 

telefonu) 

2. SOS čísla – nastaví až pět čísel, na která telefon po 

aktivaci SOS tlačítka odešle nouzovou SMS a pokusí se 

na ně dovolat. 

3. SOS SMS – nastavení textu nouzové SMS 
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PO SLOVENSKY 

 

SOS volanie a SMS 

Spúšťanie núdzového volania a SMS 

Stlačte tlačidlo * na klávesnici telefónu. Spustí sa zvukový 

alarm a telefón začne postupne automaticky vytáčať 

prednastavené čísla zo zoznamu, dokým sa mu nepodarí na 

niektoré dovolať. Telefón zopakuje volanie na všetky čísla 

celkom maximálne 4x.  

 

Telefón tiež odošle na prednastavené čísla SMS správu 

s prednastaveným textom (pre nastavenie zvoľte v menu 

Organizér->SOS nastavenie-> SOS SMS).  

 

Ak chcete spustené SOS volanie a alarm po stlačení SOS 

tlačidla deaktivovať, stačí len stlačiť tlačidlo Vyp. (8). 

 

SOS funkcia je dostupná , iba ak je povolená v nastavení a sú 

tiež nastavené telefónne čísla, na ktoré má telefón 

automaticky odoslať správu a zavolať 

Pre nastavenie stavu (zapnúť / vypnúť / SOS locator) zvoľte v 

menu: 

Organizér -> SOS nastavenie -> Stav. 

 

Pre nastavenie čísle na bude telefón po stlačení SOS tlačidla 

vola a odosielať SMS správy zvoľte v menu: 

Organizér-> SOS nastavenie -> SOS čísla. 
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Dôležité! Ak chcete, aby boli všetky funkcie plne aktívna, je 

potrebné zadať telefónne čísla v medzinárodnom formáte, 

teda napr. +421xxxxxxxxx. 

 

 

 

SOS Locator – funkcia určenia polohy 

Váš telefón je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá umožňuje 

určiť polohu telefónu po stlačení SOS tlačidla a odoslať ju 

príjemcom pomocou SMS v podobe odkazu zobrazenia 

na mape – ak príjemca používa bežný telefón s internetovým 

prehliadačom, stačí iba „kliknúť“ na tento odkaz a zobrazí sa 

mu mapa s vyznačením polohy telefónu. 

 

Poloha je určovaná na základe zamerania v sieti operátora, 

presnosť je pritom závislá na hustote siete v danej polohe, 

napr. v mestách môže byť poloha určená s presnosťou na 

desiatky až niekoľko málo stoviek metrov, mimo zástavbu 

však spravidla presnosť zamerania klesá.  

 

Táto služba je poskytovaná úplne bez záruky, na vlastné 

nebezpečenstvo užívateľa a správnosť výsledkov ani 

dostupnosť služby nie je vôbec garantovaná 

dodávateľom telefónu, operátorom, ani poskytovateľom 

mapových podkladov a i poskytovanie služby môže byť i 

bez upozornenia kedykoľvek ukončené. 
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Nastavenie služby  

Pre aktiváciu funkcie SOS Locator je potrebné túto funkciu 

povoliť v nastavení SOS volanie. 

 

Zvolte v menu: 

Organizér-> SOS nastavenie ->Stav -> SOS locator 

 

Správa SMS s polohou potom bude odoslaná ako ďalšia SMS 

správa po odoslaní správy z preddefinovaným textom. Podľa 

situácie v sieti Vášho operátora môže doručenie SMS správy 

s polohou trvať až niekoľko minút. 

 

Vzdialené vyžiadanie polohy 

Pomocou špeciálnej ovládacej SMS môžu Vaši blízki na 

diaľku zistiť Vašu polohu. 

 

Stačí, aby na Váš telefón ALIGATOR odoslali príkaz pomocou 

SMS správy s textom SOSLOCATOR. Váš telefón 

ALIGATOR im potom odpovie odoslaním Vašej aktuálnej 

polohy pomocou SMS správy. 

 

Dôležité: Váš telefón bude odpovedať a zasielať polohu iba 

na SMS správy odoslané z čísel, ktoré sú uložené pre 

núdzové volania a to len vtedy ak sú uložené v 

medzinárodnom formáte, teda napr. +421xxxxxxxxx. 

 

SOS nastavenie 

Zvoľte v menu: Organizér -> SOS nastavenie 

Umožňuje nastaviť a zapnúť/vypnúť SOS funkcie telefónu: 
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1. Stav – Zapne/vypne SOS funkciu alebo nastaví režim 

SOS locator (SOS funkcia rozšírená o odoslaní polohy 

telefónu) 

2. SOS čísla – nastaví až päť čísel, na ktoré telefón po 

aktivácii SOS tlačidla odošle núdzovú SMS a pokúsi sa 

na ne dovolať. 

3. SOS SMS – nastavenie textu núdzovej SMS 
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