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Ovládací prvky telefonu 
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Uvedení do provozu 

 

Nejprve je třeba do telefonu vložit 

SIM kartu a baterii. 

 

1. Sejměte kryt baterie na zadní 

straně telefonu a vložte SIM kartu 

podle obrázku: 
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2. Vložte baterii podle obrázku. 

Výřezy baterie musí zapadnout 

do výstupků na telefonu: 

 

 

 

 
 

 

 

3. Nasaďte zpátky kryt baterie. Nyní 

je telefon připraven k použití. 
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Zapnutí a vypnutí telefonu 

 

 
 

 

 

Pro zapnutí stiskněte a držte 

červené tlačítko, dokud se telefon 

nezapne. (Po zapnutí přístroje 

můžete být vyzváni k zadání kódu 

PIN, je-li zapnuta ochrana PIN 

kódem) 

 

Pro vypnutí stiskněte a držte 

červené tlačítko, dokud se telefon 

nevypne. 

 

 

Před zapnutím se ujistěte, že je 

vložena baterie a že baterie je nabitá. 
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Nabíjení telefonu 

Ujistěte se, že baterie je vložena 

v telefonu. Připojte nabíječku. 

Nabíjení se spustí automaticky. 

Telefon lze nabíjet v zapnutém i 

vypnutém stavu. 

 

Stav nabití baterie je indikován na 

obrazovce telefonu: 

 

Baterie vybitá Plně nabito 

              
 

 

Po plném nabití baterie nabíječku 

odpojte. 

 

Telefon Vás sám upozorní zvukovým 

signálem a zprávou na obrazovce, 

když je baterie téměř vybitá. 

V takovém případě ji co nejrychleji 

nabijte. 
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Nouzové volání 

Jste-li v nebezpečí nebo potřebujete-

li pomoc svých blízkých či lékaře, 

stiskněte a držte po dobu několika 

vteřin SOS tlačítko na zadní straně 

telefonu: 

 
Telefon začne automaticky vytáčet 

přednastavená čísla a odešle na ně 

nouzovou SMS textovou zprávu. 

 

POZOR! Tato funkce se musí nejprve 

zapnout v nastavení telefonu. Je také 

třeba nastavit telefonní čísla, na která 

má telefon v případě nouze volat. 

Pokud neprovedete nastavení, 

tlačítko SOS nebude správě 

pracovat. Více informací naleznete 

v návodu k použití. 
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Telefonování 

Vytáčení čísel 

Pomocí klávesnice telefonu zadejte 

požadované číslo a po té stiskněte 

zelené tlačítko. Po jeho stisku telefon 

vytočí zadané číslo. 

 

Pokud jste se při zadávání spletli, 

stačí stisknout červené tlačítko a 

poslední číslice se vymaže. 

Pokud chcete smazat celé číslo, 

stiskněte a držte červené tlačítko, 

dokud se celé číslo nevymaže. 

Přijetí / odmítnutí hovoru 

Snaží-li se Vám někdo dovolat, 

zobrazí se jeho telefonní číslo na 

displeji telefonu. Pokud je jeho číslo 

uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí 

se jeho jméno (funkce zobrazení 

čísla volajícího nemusí být vždy 

dostupná). 

Pro přijetí příchozího hovoru 

stiskněte zelené tlačítko.  

Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte 

červené tlačítko. 
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Rychlé zvýšení hlasitosti 

 

Pokud během hovoru špatně slyšíte, 

můžete rychle zvýšit hlasitost. Stačí 

stisknout a několik sekund držet 

tlačítko 0:  

 

 

 
 

Hlasitost se zvýší na přednastavenou 

úroveň. 

 

 

Úroveň, na kterou se má hlasitost 

zvýšit se upravuje v nastavení 

telefonu. Více informací naleznete 

v návodu k použití. 
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Rychlá volba 

Váš telefon umožňuje jednotlivým 

tlačítkům klávesnice přiřadit vždy 

jedno číslo ze seznamu kontaktů. 

Toto číslo lze potom rychle vytočit 

prostým přidržením příslušného 

tlačítka. Rychlou volbu lze přiřadit 

tlačítkům 2-9 , * a #.  

 

 
Pro lepší zapamatování jsou na 

tlačítkách * a # vytištěny obrázky 

ženy a muže. Můžete je tak snadno 

použít např. pro volání dceři či 

synovi. 

Více informací jak nastavit telefonní 

čísla pro jednotlivá tlačítka naleznete 

v návodu k použití. 
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Rádio 

Váš telefon je vybaven 

radiopřijímačem pro pásmo FM. 

 

 
 

1. Zapněte rádio vypínačem na 

levém boku telefonu 

2. Zobrazí se políčka pro zadání 

frekvence. Frekvenci můžete 

zvyšovat či snižovat pomocí 

tlačítek nahoru / dolů. Po 

nastavení hodnoty je třeba 

stisknout zelené tlačítko. Po 

zadání celých jednotek a desetin 

MHz je spuštěn poslech rádia na 

zvolené frekvenci. 

3. Pro automatické vyhledávání 

stanic stiskněte tlačítko *. Telefon 

bude automaticky hledat stanice. 
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Automatické hledání můžete 

přerušit stiskem červeného 

tlačítka. Nalezne-li telefon nějako 

stanici zeptá se, zda chcete 

pokračovat ve vyhledávání. Pro 

pokračování stiskněte zelené 

tlačítko, pro ukončení stiskněte 

červené tlačítko. 

4. Opakovaným stiskem červeného 

tlačítka během poslechu můžete 

vypnout/ zapnout zvuk. 

5. Hlasitost poslechu rádia lze 

regulovat tlačítkem hlasitosti na 

boku přístroje. 

6. Jsou-li k telefonu připojena 

sluchátka, je reproduktor 

automaticky vypnut poslech je 

přepnut do sluchátek. Chcete-li 

přesto reproduktor zapnout, 

stiskněte a držte tlačítko zvýšení 

hlasitosti +. Pro vypnutí 

reproduktoru stiskněte a držte 

tlačítko snížení hlasitosti -. 
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Svítilna 

Váš telefon je vybaven svítilnou na 

horní straně telefonu. 

 

 
 

Svítilnu zapnete pomocí vypínače na 

pravé straně telefonu. 

 

 

Svítilna je vybavena velice úsporným 

zdrojem světla typu LED. Můžete ji 

proto kdykoli použít beze strachu, že 

příliš vybíjíte baterii telefonu. 

 

Svítilnu můžete zapnout i 

v případě, že je telefon vypnutý!!! 

Stačí, aby byla nabitá baterie vložena 

v telefonu. 
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Zámek klávesnice 

Telefon je vybaven zámkem 

klávesnice, který zabraňuje 

nechtěnému stisku tlačítka např. při 

nošení v kapse. 

 

 
 

Zámek klávesnice se zapíná a vypíná 

posunutím vypínače na boku 

telefonu. 
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Bezpečnostní pokyny 

 Nezapínejte a nepoužívejte 

telefon v místech, kde je to 

zakázáno 

 Nepoužívejte telefon během 

řízení vozidla 

 Vypněte telefon v blízkosti 

citlivých zdravotnických zařízení. 

 Vypněte telefon v letadle 

 Nepoužívejte telefon u čerpací 

stanice pohonných hmot 

 Vždy vypněte telefon v blízkosti 

výbušnin. 

 Vždy používejte jen originální 

baterie dodané výrobcem. 

Nebezpečí zničení telefonu či 

dokonce exploze 

 POZOR! Váš telefon není 

vodotěsný! 
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Použitá elektrozařízení 

 

Telefon je elektro-

spotřebič. To znamená, 

že s ním nelze zacházet 

jako s běžným domovním 

odpadem.  

 

Vysloužilý telefon nikdy 

nevyhazujte do běžného 

komunálního odpadu!!! 

Po ukončení používání musí být 

předán na příslušné sběrné místo, 

kde zajistí jeho recyklaci či 

ekologickou likvidaci. 

Nedodržování těchto pokynů je 

nezákonné. 

Tento výrobek může obsahovat látky 

nebezpečné pro životní prostředí  - 

správné nakládání je důležité pro 

jeho ochranu. 

Pro získání podrobnějších informací 

jak zacházet s použitým výrobkem se 

obraťte na Vašeho prodejce nebo 

obecní úřad. 



18 

 

Likvidace baterie 

 

Vysloužilé baterie a 

akumulátory nepatří do 

běžného komunálního 

odpadu!!! 

 

Mohou obsahovat látky, škodlivé 

životnímu prostředí. Baterii 

odevzdejte na příslušném sběrném 

místě, kde zajistí její ekologickou 

likvidaci. Informujte se u svého 

prodejce či na obecním úřadě, kde se 

takové místo nachází. Popř. můžete 

baterii odevzdat přímo prodejci nebo 

na některé z poboček ADART 

COMPUTERS s.r.o..  

 

Nakládání s použitými bateriemi 

v rozporu s uvedenými pokyny je 

nezákonné!  

 

0700 

 
Dovozce: 

www.aligator.cz 

 


