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Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón 

ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento 

návod na použitie Vášho telefónu. 
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Bezpečnostné pokyny 

 Nezapínajte a nepoužívajte telefón 

v miestach, kde je to zakázané. 

 Nepoužívajte telefón počas šoférovania 

vozidla. 

 Vypnite telefón v blízkosti citlivých 

zdravotníckych zariadení. 

 Vypnite telefón v lietadle. 

 Nepoužívajte telefón u čerpacej stanice 

pohonných hmôt. 

 Vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín. 

 Vždy používajte len originálnu batériu 

dodanú výrobcom. Hrozí nebezpečenstvo 

zničenia telefónu či dokonca explózie. 

 POZOR! Váš telefón nie je vodotesný! 
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Časť I. – Začíname 

Uvedenie telefónu do 

prevádzky 

Vloženie batérie 

 

1. Zložte kryt batérie v smere šípky na 

obrázku 
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2. Vložte batériu. Tri kovové kontakty musia 

smerovať ku spodnej časti telefónu. 

 

 

 

3. Nasaďte naspäť kryt batérie. 

Ak chcete batériu vybrať, postupujte v opačnom 

poradí. 

 

POZOR! Vypnite telefón a odpojte nabíjačku 

pri akejkoľvek manipulácii s batériou. 

Používajte len originálne batérie dodávané 

výrobcom telefónu! 
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Vloženie SIM karty 

1. Vypnite telefón a vyberte batériu.  

 

2. Vsuňte SIM kartu tak, ako vidíte na 

obrázku. 
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Vybratie SIM karty 

1. Vypnite telefón a vyberte batériu 

 

2. Zdvihnite okraj SIM karty a prstom ju 

vysuňte z držiaka von, podľa obrázku. 

 

 

 

 

POZOR! SIM karta môže byť ľahko zničená, 

ak dôjde k poškrabaniu kontaktov alebo ich 

ohnutiu. 
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Vloženie pamäťovej karty 

Telefón umožňuje pracovať s pamäťovou 

kartou typu T-Flash / MicroSD. Na tuto kartu 

potom môžete ukladať snímky z fotoaparátu, 

zvukové záznamy, obrázky apod. 

 

  
 

Držiak pamäťovej karty sa nachádza na pravo 

vedľa držiaku SIM karty. Posuňte plechový kryt 

v smere šípky na obrázku a odklopte ho 

smerom nahor. Vložte pamäťovú kartu, sklopte 

kryt naspäť a posuňte ho späť na miesto proti 

smeru šípky. 
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Nabíjanie batérie 

Uistite sa, že batéria je vložená v telefóne. 

Pripojte nabíjačku. Nabíjanie sa spustí 

automaticky. Telefón je možné nabíjať 

v zapnutom i vypnutom stave.  

 

 

 

Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke 

telefónu. 

 

Batéria vybitá Plne nabitá 
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Po plnom nabití batérie nabíjačku odpojte. 

 

 

 

 

Telefón Vás upozorní zvukovým signálom a 

správou na obrazovke, keď je batéria takmer 

vybitá. V tom prípade ju čo najrýchlejšie nabite. 
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Zapnutie a vypnutie telefónu 

 

 

 
 

 

Kvôli zapnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, 

pokým sa telefón nezapne. (Po zapnutí prístroja 

môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je 

zapnutá ochrana PIN kódom) 

 

 

Kvôli vypnutiu stlačte a držte červené tlačidlo, 

pokým sa telefón nevypne. 

 

 

Pred zapnutím sa uistite, či je vložená batéria a 

či je nabitá. 

 

Červené tlačidlo 
vypnúť / zapnúť 
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Obrazovka telefónu 

 

 

 

 

Ikony na obrazovke 

    Stav nabitia batérie 

     Intenzita signálu 

 Budík aktívny 

 Neprečítaná SMS správa  

 Neprečítaná MMS správa 

 Zvonenie zapnuté 

 Vibrácia zapnutá 

Signál 

Názov 
operátora 

Dátum 

Ľavé 
tlačidlo 

Pravé 
tlačidlo 

Hodiny 

Batéria 

Ikony 
funkcií 
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 Presmerovanie hovoru  

 Zmeškané hovory 

 
Slúchadlá a náhlavná 
súprava pripojená 

 Klávesnica zamknutá 

 Klávesnica odomknutá 

  
Nová SMS správa pri 
zamknutej klávesnici  

  
Zmeškané hovory pri 
zamknutej klávesnici 

  

Nové správy a zmeškané 
hovory pri zamknutej 
klávesnici 
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Základy ovládania telefónu 

Popis ovládacích prvkov telefónu 

 

 
 

 

 

Modré 
tlačidlo 
skratky 

Svetelný 
indikátor 
zvonenia 
/ vybitia 
batérie 

Tlačidlo 
hore / dole 

Pravé 
tlačidlo  

Červené 
tlačidlo  

Ľavé 
tlačidlo  

Zelené 
tlačidlo  

Rýchle 
zosilnenie 
hlasitosti 

Tichý 
profil 
dlhým 
stlačením 
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Fotoaparát 

SOS 
tlačidlo 
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Pokiaľ je telefón zapnutý a vy netelefonujete 

alebo nerobíte žiadnu operáciu, nachádza sa 

v tzv. pohotovostnom režime. Na obrazovke sú 

v tomto režime zobrazené hodiny a na 

spodnom okraji nápisy Správy a Foto 

označujúce, že pri stlačení tlačidla pod týmto 

nápisom (pravé alebo ľavé tlačidlo) spustíte 

príslušnú funkciu. 

Svietidlo 

Zámok 
klávesnice 

Ovládanie 
hlasitosti 
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Funkcia tlačidiel 

 

Tlačidlo Funkcia 

Ľavé tlačidlo 

-V pohotovostnom režime 

zobrazí podmenu Správy 

-V menu telefónu slúži ako 

potvrdenie výberu alebo 

aktivácia vybranej funkcie 

(OK) 

-Ďalšie funkcie podľa 

kontextu (aktuálna funkcia 

sa zobrazuje na displeji nad 

tlačidlom) 

Pravé tlačidlo 

-V pohotovostnom režime 

spustí fotoaparát 

-Návrat z menu alebo 

ukončenie prebiehajúcej 

funkcie 

-Ďalšie funkcie podľa 

kontextu (aktuálna funkcia 

sa zobrazuje na displeji nad 

tlačidlom) 
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Zelené 

tlačidlo 

-Prijatie hovoru stlačením 

tlačidla 

-V pohotovostnom režime 

zobrazí históriu volania 

Červené 

tlačidlo 

-Zap./vyp. telefónu dlhým 

stlačením 

-Ukončenie alebo odmietnutie 

hovoru 

-Návrat z menu do 

pohotovostného režimu alebo 

ukončenie prebiehajúcej 

funkcie 

Navigačné 

tlačidlo hore 

-V pohotovostnom režime 

zobrazí menu telefónu. 

-Pohyb v ponukách a tel. 

zozname 

Navigační 

tlačidlo dole 

-V pohotovostnom režime 

zobrazí telefónny zoznam. 

-Pohyb v ponukách a tel. 

zázname 
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Tlačidlá 1-9 

- Písanie číslic pri zadávaní 

čísel 

- Písanie znakov v režime 

vkladania textov 

- Rýchla voľba dlhým 

stlačením v pohotovostnom 

režime 

Tlačidlo # 

-Zapnutie „Tichého“ profilu 

dlhým stlačením 

v pohotovostnom režime 

(zvuky sú stlmené 

a vyzváňanie prepnuté len na 

vibráciu) 

-V režime písania textu 

prepína spôsob vkladania 

znakov 

Tlačidlo * 

- Zobrazenie prehľadu 

rýchlych volieb dlhým 

stlačením v pohotovostnom 

režime 

- V režime písania textu 

umožňuje vložiť špeciálne 

znaky 
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Rýchle 

zvýšenie 

hlasitosti 

Dlhým stlačením tlačidla 0 sa 

rýchlo zvýši hlasitosť na 

prednastavenú úroveň 

Tlačidla 

hlasitosti 

 + / - 

Stlačením + alebo – sa 

reguluje hlasitosť reproduktora 

pri hovore alebo pri počúvaní 

rádia. 

Vypínač 

zámku 

klávesnice 

Zapnutím sa aktivuje zámok 

klávesnice. Nemôže tak dôjsť 

k nechcenému stlačeniu 

tlačidla napr. pri nosení vo 

vrecku. 

Vypínač 

svietidla 

Zapnutím sa aktivuje svietidlo 

na hornej hrane telefónu. 

Funguje i pri vypnutom 

telefóne. 

Vypínač SOS 

Ak je aktivovaná funkcia 

núdzového volania, telefón po 

zapnutí vypínača SOS 

automaticky odošle na 

prednastavené čísla vopred 

zadanú SMS a potom na 

prednastavené čísla zavolá. 

Pri odosielaní SMS sa spustí 



 

28 

 

hlasný zvukový alarm. 

V tomto režime je automaticky 

zvýšená hlasitosť 

reproduktora na úroveň 

odpovedajúcu funkcii 

handsfree. 
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Pohyb v menu telefónu 

 

Menu telefónu sa aktivuje stlačením 

navigačného tlačidla hore.  

 

Medzi jednotlivými položkami sa potom vždy 

pohybujete pomocou navigačných tlačidiel 

hore/dole. 

 

Potvrdenie voľby, aktivácia funkcie či vstup do 

podmenu sa uskutoční stlačením ľavého 

tlačidla. 

 

Zrušenie voľby alebo návrat späť o jednu 

úroveň menu uskutočníte stlačením pravého 

tlačidla. 

 

Stlačením červeného tlačidla sa dá spravidla 

vyskočiť z menu a vrátiť sa späť do 

pohotovostného režimu. 

 

Väčšina položiek v menu je očíslovaných. 

Stlačením príslušného čísla môžete vybrať 

priamo položku s týmto číslom. Čísla položiek 

sú uvádzané i v tomto návode. 

 

POZOR! Pre zjednodušenie orientácie je 

vždy nad ľavým a pravým tlačidlom 
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napísaný na obrazovke ich momentálny 

význam. V tomto návode v spojitosti zo 

ľavým alebo pravým tlačidlom vždy 

uvádzame i ich význam, ktorý nájdete na 

obrazovke. 

Vkladanie textu 

Klávesnica telefónu umožňuje nielen zadávanie 

číslic, ale i znakov.  

V prípade vkladania znakov je ku každému 

tlačidlu priradených niekoľko písmen. Napríklad 

pre tlačidlo 2, sú to písmena A, B, C – tie sú 

tiež na tlačidle vytlačené. Medzera sa vloží 

stlačením tlačidla 0. Vloženie písmena sa 

uskutoční opakovaným stlačením tlačidla 

niekoľkokrát rýchlo za sebou, pokým sa na 

obrazovke neobjaví správne písmeno. Napr. 

písmeno A je prvé v poradí, tlačidlo 2 teda 

stlačíme raz. Písmeno C je tretie v poradí, 

tlačidlo teda stlačíme trikrát rýchlo za sebou. 

Režimy písania 

Pomocou tlačidla # je možné pri písaní textov 

prepínať režim vkladania znakov. Sú možnosti:  

 ABC – všetky písmena veľké 

 Abc – prvé písmeno veľké 

 abc – všetky písmena malé 

 123 – písanie čísel 
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Špeciálne znaky 

1. Stlačíte tlačidlo *. Objaví sa tabuľka so 

špeciálnymi znakmi  

2. V tabuľke je možné pohybovať sa hore a 

dole pomocou navigačných tlačidiel alebo 

pomocou tlačidiel 2 a 8. Pomocou tlačidiel 4 

a 6 sa pohybujete doľava a doprava. 

3. Vyberte príslušný znak a potvrďte ľavým 

tlačidlom. Znak sa vloží do textu. 

Zámok klávesnice 

Telefón je vybavený zámkom klávesnice, ktorý 

zabraňuje nechcenému stlačeniu tlačidla napr. 

pri nosení vo vrecku. 

 
Zámok klávesnice sa zapína a vypína 

posunutím vypínača na boku telefónu. 

. 

Zámek 
klávesnice 
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Telefonovanie 

Vytáčanie čísel 

 

Pomocou klávesnice telefónu zadajte 

požadované číslo a potom stlačte zelené 

tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vytočí zadané 

číslo. 

 

Ak ste sa pri zadávaní splietli, stačí stlačiť 

pravé tlačidlo „Zmazať“ a posledná číslica sa 

vymaže. 

Ak chcete zmazať celé číslo, stlačte červené 

tlačidlo a celé číslo sa vymaže. 

Prijatie / odmietnutie hovoru 

Ak sa Vám snaží niekto dovolať, zobrazí sa 

jeho telefónne číslo na displeji telefónu. Ak je 

jeho číslo uložené v zozname kontaktov, 

zobrazí sa jeho meno (funkcia zobrazenia čísla 

volajúceho nemusí byť vždy dostupná). 

Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte ľavé  

alebo zelené tlačidlo.  

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte pravé alebo 

červené tlačidlo. 
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Vytáčanie čísel zo zoznamu  

 

Stlačte navigačné tlačidlo smerom dole. Tak 

môžete pomocou navigačných tlačidiel hore a 

dole listovať v zozname uložených čísiel. 

Môžete hľadať pomocou zadania časti mena – 

stačí zadať príslušný text a telefón preskočí na 

prvé meno v zozname začínajúce zadaným 

písmenom. 

Rýchla voľba 

 

Váš telefón umožňuje jednotlivým tlačidlám 

klávesnice priradiť vždy jedno číslo zo zoznamu 

kontaktov. Toto číslo je možné potom rýchlo 

vytočiť prostým pridržaním príslušného tlačidla. 

Rýchlu voľbu možno priradiť tlačidlám 2-9.  

Rýchla voľba pre tlačidlo 1 je vyhradená na 

volanie do hlasovej schránky. 

Prehľad nastavenia rýchlej voľby získate dlhým 

stlačením tlačidla „*“ alebo stlačením 

navigačného tlačidla hore pri zamknutej 

klávesnici. 

Viac informácii o nastavení nájdete v kapitole 

Zoznam kontaktov. 

Nastavenie hlasitosti hovoru 
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Hlasitosť môžete upraviť pomocou tlačidiel + a -

ovládača hlasitosti na boku telefónu.  

Ak chcete rýchlo zvýšiť hlasitosť na predvolenú 

úroveň, pridržte tlačidlo „0-rychlé zvýšenie 

hlasitosti“. 

Funkcie dostupné počas hovoru 

 

Ak stlačíte počas hovoru ľavé tlačidlo, zobrazí 

sa ponuka s niekoľkými funkciami (medzi 

funkciami možno prepínať stlačením tlačidiel 

hore/dole, pre aktiváciu vybrané funkcie stlačíte 

ľavé tlačidlo): 

 

1. Pridržať hovor 

2. Ukončiť hovor 

3. Nový hovor 

4. Kontakty 

5. Správy 

6. Diktafón 

7. Vypnúť mikrofón 

8. Vypnúť/ Zapnúť funkciu handsfree 

9. DTMF (tónová voľba) 

 

Stlačením pravého tlačidla ZapRep / VypRep 

zapnete alebo vypnete funkciu Handsfree. 
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Núdzové volanie a SMS 

Tato funkcia je dostupná iba ak sú nastavene 

telefónne čísla, na ktoré má telefón automaticky 

odoslať správu a zavolať. 

Spustenie núdzového volania a SMS 

Stlačte tlačidlo SOS na zadnej strane telefónu 

smerom dole. Spustí sa zvukový alarm a 

telefón odošle na prednastavené čísla SMS 

správu s prednastaveným textom. Potom začne 

postupne automaticky vytáčať prednastavené 

čísla. 

 

Pokým sa telefónu nepodarí dovolať na 

predvolené číslo, pokúsi sa volať na ďalšie číslo 

zo zoznamu predvolených čísiel. Telefón 

zopakuje volanie na všetky čísla celkom 

maximálne 3x.  

 

Pokiaľ sa telefón nedovolá na žiadne 

z prednastavených čísel, zostane v tzv. 

núdzovom režime. V tomto režime telefón 

automaticky príjme prichádzajúci hovor a 

aktivuje funkciu handsfree – hlasný odposluch.  

Pokiaľ nie sú prednastavené žiadne čísla, 

prejde telefón priamo do núdzového režimu 

ihneď po zapnutí vypínačom SOS. 
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Núdzový režim je ukončený až prijatím hovoru 

alebo vypnutím a zapnutím telefónu. 

Nastavenie núdzových čísel 

Vloženie nového čísla: 

1. Zvoľte v menu: 

Kontakty->8 Tiesňové čísla 

Zobrazí sa zoznam pre päť 

prednastavených čísel. Prázdna pozícia pre 

číslo je označená nápisom <Prázdny>. 

Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole 

zvoľte pozíciu 1-5, do ktorej chcete vložiť 

číslo a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“. 

2. Zobrazí sa pole pre zadanie čísla. 

3. Teraz môžete vybrať zo zoznamu kontaktov 

príslušné číslo. Pomocou navigačných 

tlačidiel vyberte kontakt a potvrďte ľavým 

tlačidlom „OK“. 

4. Na obrazovke sa potom opäť zobrazí 

zoznam prednastavených čísel. 

5. Ukončite menu pomocou pravého tlačidla 

„Späť“. 

 

Zmena a zmazanie čísla: 

1. Zvoľte v menu: 

Kontakty->8 Tiesňové čísla 
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2. Navigačnými tlačidlami hore/dole zvoľte 

číslo, ktoré chcete zmeniť a potvrďte ľavým 

tlačidlom „Ďalšie“ 

3. Potom zvoľte jednu z možností „Upraviť“ 

alebo „Zmazať“ a potvrďte ľavým tlačidlom 

„Ok“. 

4. Na obrazovke sa potom zobrazí zoznam 

prednastavených čísel. Ukončite menu 

pomocou pravého tlačidla „Späť“. 

 

Nastavení núdzovej SMS správy 

 

1. Zvoľte v menu: Správy->11 Tiesňová SMS 

2. Objaví sa prednastavený text správy. Na 

zobrazenie celého textu použite navigačne 

tlačidla hore/dole. Štandardná správa znie: 

“Núdzové volanie! Zavolajte mi prosím!“ 

3. Ak chcete text zmeniť, môžete ho prepísať 

pomocou klávesnice. Znaky môžete mazať 

stlačením pravého tlačidla „Zmazať“. Ak 

chcete zmazať celý text, stlačte a držte 

pravé tlačidlo „Zmazať“ tak dlho, pokým sa 

celý text nevymaže. 

4. Na uloženie upraveného textu stlačte pravé 

tlačidlo „Ďalšie“, zvoľte „Uložiť“ a potvrďte 

tlačidlom OK. 
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5. Ak text nechcete uložiť, stlačte a držte 

červené tlačidlo na návrat do 

pohotovostného režimu. 
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Fotoaparát 

Váš telefón ALIGATOR A800 je vybavený 

fotoaparátom s max. rozlíšením 2MPix. 

Na zadnej strane telefónu je umiestnená 

šošovka fotoaparátu. Fotoaparát aktivujete 

stlačením pravého tlačidla „Foto“ 

v pohotovostnom režime. 

 

Po aktivácii fotoaparátu je možné snímky robiť 

stlačením zeleného tlačidla. 

 

Nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke. 

Ak chcete pokračovať vo fotografovaní stlačte 

pravé tlačidlo „Späť“. 

 

Stlačením ľavého tlačidla „Ďalší“ ju môžete buď 

zmazať alebo odoslať pomocou MMS či 

Bluetooth. 

 

Kvôli ukončeniu fotoaparátu stlačte červené 

tlačidlo. 

Tipy ako používať fotoaparát 

Rozlíšenie (veľkosť) výsledného snímku je 

možné voliť v nastavení fotoaparátu. Podľa 

toho, ako chcete snímok použiť, máte na výber 

možnosti: 
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 XS, S – vhodné na posielanie v MMS a 

uchovávanie v telefóne, zaberá najmenej 

miesta v pamäti 

 M, L – vhodné na prezeranie na obrazovke 

počítača 

 XL – vhodné na prezeranie v počítači alebo 

na tlačenie fotografie (zaberá najviac 

miesta, použite pamäťovú kartu) 

Ako správne fotografovať 

 

1. Uchopte pevne telefón, namierte na scénu 

a potom stlačte spúšť (zelené tlačidlo). 

2. Ozve sa zvuk spúšte, ktorý oznamuje 

zahájenie snímania a objaví nápis „Spúšť“. 

3. Keď skončí snímanie, objaví sa nápis 

„Ukladanie“. 

 

POZOR! Ak máte nastavené vyššie rozlíšenie 

(L, XL), snímanie môže chvíľu trvať, preto 

vydržte po stlačení spúšte nehybne asi pol 

sekundy, až sa objaví nápis „Ukladanie“. 

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k 

rozmazaniu snímku. 

 

Snímky je možné ukladať do pamäti telefónu 

alebo na pamäťovú kartu. Ak budete používať 

vyššie rozlíšenie (L, XL),  je nutné použiť 
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pamäťovú kartu, lebo do pamäti telefónu sa 

vojde len veľmi málo snímkov. 

Rádio 

Váš telefón je vybavený rádioprijímačom pre 

pásmo FM. Aby ste mohli počúvať rádio, je 

nutné pripojiť dodávané slúchadlá. 

 

 

 

1. Zvoľte v menu: Multimédiá->3 FM Rádio 

2. Zobrazí sa nastavená frekvencia.  

3. Frekvenciu môžete zvyšovať či znižovať 

pomocou tlačidiel hore / dole. Telefón bude 

po stlačení navigačných tlačidiel hore/dole 

automaticky vyhľadávať najbližšiu stanicu 

s vyššou / nižšou frekvenciou. 

4. Stlačením pravého tlačidla „Stop“ posluch 

ukončíte. 

5. Hlasitosť rádia je možné regulovať 

tlačidlom hlasitosti na boku prístroja. 

 

Nastavenie FM rádia 

 

Po zapnutí FM rádia stlačte ľavé tlačidlo „Ďalší“. 

Zobrazí sa ponuka FM rádia: 
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1. Zoznam staníc – zobrazí predvoľby staníc 

– je možné uložiť až 30 predvolieb 

obsahujúcich frekvenciu a názov stanice.  

2. Ručné ladenie – Umožní nastaviť ručne 

stanicu priamym zadaním frekvencie. 

3. Auto ladenie – Prehľadá automaticky celé 

pásmo a uloží do predvoľby všetky nájdené 

stanice. 

4. Nastavenie – umožňuje zapnúť 

„prehľadávanie na pozadí“ (rádio zostane 

zapnuté i po návrate do pohotovostného 

režimu) a hlasný posluch z reproduktora 

telefónu (štandardne je zvuk rádia 

prehrávaný len zo slúchadiel). 

  

Svietidlo 

Váš telefón je vybavený svietidlom na hornej 

strane telefónu 

 

Svietidlo 
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Svietidlo zapnete pomocou vypínača na pravej 

strane telefónu. Svietidlo môžete zapnúť i 

v prípade, že je telefón vypnutý! 

 

Svietidlo je vybavené veľmi úsporným zdrojom 

svetla typu LED. Môžete ho preto kedykoľvek 

použiť bez strachu, že príliš zaťažujete batériu 

telefónu. 

 

POZOR!! Nezabudnite vždy svietidlo vypnúť. 

Ak necháte dlhodobo svietidlo zapnuté, 

i keď je batéria telefónu vybitá, môže sa 

stať, že batériu po pripojení nabíjačky 

nebude možné nabiť. V takom prípade 

nechajte telefón pripojený k nabíjačke tak 

dlho, pokým sa nespustí nabíjanie. To môže 

trvať i niekoľko hodín. 
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Budík 

Zapnutie budíka 

1. Zvoľte v menu: Organizér->1 Budík 

2. Zobrazí zoznam štyroch možných budíkov. 

3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte, 

ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé 

tlačidlo „Upraviť“. 

4. Zobrazí sa voľba zapnutia/vypnutia budíka. 

Stlačením ľavého tlačidla „OK“ 

zapnete/vypnete upravovaný budík.  

5. Stlačte navigačné tlačidlo dole. Zobrazí sa 

nastavenie času budíka. Kvôli zmene 

nastavenia stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ a 

zadajte čas z klávesnice telefónu.  

6. Potvrďte pravým tlačidlom „Hotovo“. 

7. Telefón sa opýta, či chcete zmeny 

nastavenia uložiť, potvrďte ľavým tlačidlom 

„Áno“. 

8. Nastavenie budíku je uložené. Budík 

zazvoní v nastavený čas. 

 

Ďalšie možnosti nastavenia budíku nájdete 

v kapitole Budík – nastavenie►. 
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Kalkulačka 

 

Telefón obsahuje jednoduchú a praktičku 

kalkulačku. 

Ovládanie 

Pomocou klávesnice sa zadávajú čísla, 

desatinná čiarka sa zadáva stlačením tlačidla #. 

Pomocou navigačných tlačidiel sa vyberá 

požadovaná operácia +,-,/,x,=. 

Príklad: 

Spočítajte 100 + 200 

 

1. Zvoľte v menu: Kalkulačka 

2. Zadajte na klávesnici 100 

3. Pomocou navigačných tlačidiel zvoľte 

symbol + a stlačte ľavé tlačidlo “Ok” 

4. Zadajte na klávesnici 200 

5. Pomocou navigačných tlačidiel zvoľte 

symbol = a stlačte ľavé tlačidlo “Ok” 

6. Zobrazí sa výsledok 

 

Kalkulačku ukončíte stlačením červeného 

tlačidla. 
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Časť II. – Pre pokročilých 

Výpis volania 

Váš telefón uchováva v pamäti výpis 

posledných 20 odchádzajúcich, prijatých a 

zmeškaných hovorov. 

 

Zobrazenie výpisov 

 

Rýchle zobrazenie výpisu všetkých hovorov 

 

V pohotovostnom režime stlačte zelené tlačidlo. 

Zobrazí sa zoznam všetkých posledných 

hovorov. Prijaté hovory sú označené zelenou 

šípkou smerujúcou do telefónu, odchádzajúce 

hovory žltou šípkou smerujúcou  od telefónu, 

zmeškané hovory modrým otáznikom. 

 

Ak chcete niektoré číslo v histórii vytočiť, 

vyberte ho pomocou navigačných tlačidiel 

a stlačte zelené tlačidlo.  

 

Stlačením ľavého tlačidla „Ďalší“ zobrazíte 

ponuku nasledujúcich funkcií: 

 

1. Poslať SMS – odošle SMS na vybrané 

telefónne číslo 



 

47 

 

2. Vytočiť - vytočí vybrané telefónne číslo  

3. Zobraziť– zobrazí detailný výpis o 

vybranom telefónnom čísle : telefónne 

číslo, meno kontaktu, čas, dátum a počet 

volaní  

4. Uložiť kontakt – uloží číslo do zoznamu 

kontaktov 

5. Pridať na blacklist – umožňuje číslo 

zapísať do zoznamu čísel, ktoré budú 

neskôr ignorované (tzv. blacklist) 

6. Upraviť pred volaním – umožní číslo pred 

vytočením upraviť 

7. Zmazať– zmaže vybraný záznam z výpisu 

volania 

 

Výpis zmeškaných hovorov 

 

Zvoľte v menu:  

Register hovorov->1 Zmeškané  

Zobrazí sa zoznam zmeškaných hovorov.  

Postupujte rovnako ako u výpisov všetkých 

hovorov, viď vyššie. 

Výpis odchádzajúcich (volaných) hovorov 

 

Zvoľte v menu:  

Register hovorov->2 Volané. 



 

48 

 

Zobrazí sa zoznam odchádzajúcich hovorov.  

Postupujte rovnako ako u výpisov všetkých 

hovorov, viď vyššie. 

Výpis prijatých hovorov 

 

Zvoľte v menu:  

Register hovorov->3 Prijaté. 

Zobrazí sa zoznam prijatých hovorov.  

Postupujte rovnako ako u výpisov všetkých 

hovorov, viď vyššie. 

 

Zmazanie výpisov 

 

Aktiváciou tejto voľby vymažete výpisy hovorov. 

 

Zvoľte v menu:  

Register hovorov->4 Zmazať výpisy. 

Zobrazí sa ponuka výpisov, ktoré chcete 

zmazať. Navigačnými tlačidlami hore/dole 

vyberte, ktorú z položiek chcete zmazať: 

 

1. Zmeškané 

2. Volané 

3. Prijaté 

4. Zrušiť všetko 
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Potvrďte ľavým tlačidlom „Ok“. Telefón zobrazí 

výzvu „Zmazať?“. Potvrďte stlačením ľavého 

tlačidla „Áno“. 

 

Doba hovoru 

 

Telefón obsahuje počítadlo, ktoré počíta dobu 

jednotlivých hovorov. 

 

Zvoľte v menu: Register hovorov->5 Doba 

hovoru. 

 

Zobrazí sa ponuka funkcií: 

1. Posledný – dĺžka posledného hovoru 

2. Volané – celková doba všetkých 

odchádzajúcich hovorov 

3. Prijaté – celková doba všetkých prijatých 

hovorov 

4. Zmazať všetky – vymaže všetky počítadlá 

 



 

50 

 

Textové správy SMS 

Váš telefón môže prijímať a odosielať textové 

správy SMS. Na novu správu, ktorú dostanete, 

budete upozornený symbolom  na obrazovke 

telefónu. 

Vytvorenie a odoslanie SMS správy 

 

1. Stlačte v pohotovostnom režime ľavé 

tlačidlo „Správy“ alebo zvoľte v menu: 

Správy->Napísať správu 

2. Objaví sa okno na zadanie textu správy. 

Pomocou tlačidla # môžete prepínať medzi 

režimami vkladania (malé písmena/veľké 

písmena/číslice), pomocou tlačidla * potom 

môžete zadať špeciálne symboly. 

3. Po zadaní textu pokračujte stlačením 

ľavého tlačidla „Ďalšie“. 

4. Objaví sa možnosť odoslania, zvoľte 1 

Odoslať a potvrďte ľavým tlačidlom „Ok“. 

5. Objaví sa okno pre zadanie telefónneho 

čísla. Zvoľte jednu z možností „Zadať tel. 

číslo“ (ručné zadanie) alebo „Vybrať 

kontakt“ (vyberie kontakt zo zoznamu) Po 

zadaní alebo vybraní telefónneho čísla zo 

zoznamu potvrďte stlačením ľavého tlačidla 

„Ok“. Vybrané číslo sa vloží do zoznamu 
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príjemcov. (Môžete zadať viac než jedného 

príjemcu opakovaním kroku 5.) 

6. Pokračujte stlačením ľavého tlačidla 

„Ďalšie“.  

7. Zvoľte „1 Odoslať a uložiť“ a správa sa 

odošle a jej kópia sa uloží v zložke 

„Odoslané“. Ak nechcete uchovať kópiu, 

zvoľte voľbu „2 Poslať“ a kópia nebude 

uložená. 

 

V priebehu písania textu správy môžete 

stlačením ľavého tlačidla „Ďalšie“ zobraziť 

ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie: 

 

1. Odoslať – ukončí zadávanie textu správy, 

umožní zadať telefónne číslo či vybrať 

kontakt, a odošle správu na vybrané číslo 

2. Spôsob písania - umožňuje vybrať režim 

zadávania znakov (ABC, abc, 123), čoho 

docielite stlačením tlačidla # v priebehu 

zadávania textu správy 

3. Vložiť šablónu – zobrazí zoznam šablón a 

umožní do textu správy vložiť text vybranej 

šablóny 

4. Ďalšie funkcie – umožní do textu správy 

vložiť telefónne číslo alebo meno zo 

zoznamu kontaktov 
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5. Uložiť do Konceptov – uloží doteraz 

napísaný text správy do zložky Koncepty a 

ukončí zadávanie textu správy 

Čítanie správ 

 

Ak máte novú, doposiaľ neprečítanú správu, 

objaví sa na obrazovke symbol . Ak si chcete 

správu priamo otvoriť, stačí stlačiť ľavé tlačidlo 

„Čítať“ a zobrazí sa ponuka čítania 

prichádzajúcich správ. Ak chcete čítanie správy 

ponechať na neskôr, stlačte červené tlačidlo. 

Ponuku čítania prichádzajúcich SMS správ 

môžete neskôr kedykoľvek vyvolať v menu 

telefónu: 

 

Správy->3 Prijaté 

 

Navigačnými tlačidlami hore/dole si môžete 

vyberať medzi jednotlivými prichádzajúcimi 

správami. Ak si chcete prečítať obsah zvolenej 

správy, stlačte ľavé tlačidlo „Ok“. 

Neprečítaná správa je označená obrázkom 

uzavretej obálky, prečítaná správa je označená 

symbolom otvorenej obálky. 
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Pri prezeraní správy môžete stlačením ľavého 

tlačidla „Ďalšie“ zobraziť ponuku obsahujúcu 

nasledujúce funkcie: 

 

1. Odpovedať – otvorí okno na zadanie textu 

odpovedi. Po zadaní textu už nemusíte 

vyplňovať číslo adresáta – je automaticky 

prevzaté číslo odosielateľa prijatej správy. 

 

2. Volať číslo – vytočí automaticky číslo z 

ktorého ste dostali SMS správu. 

 

3. Preposlať – umožňuje preposlať text 

správy inému adresátovi. Otvorí okno 

písania správy, do ktorého je už vložený 

celý text prezeranej správy. Potom je 

možné pokračovať rovnako ako pri 

odosielaní bežnej správy výberom 

adresáta. 

 

4. Zmazať – vymaže prezeranú správu 

z pamäte telefónu. 

 

5. Zrušiť všetko – vymaže všetky prijaté 

správy z pamäte telefónu. 

 

6. Použiť číslo – ak sú v texte správy 

telefónne čísla, telefón ich automaticky 

rozpozná a pomocou tejto voľby zobrazíte 
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ich zoznam. Ako jedno z čísel je vždy 

zobrazené číslo odosielateľa správy. Po 

stlačení ľavého tlačidla „Ďalší“ je možné 

vybrané číslo zo zobrazeného zoznamu 

vytočiť, uložiť to kontaktov alebo naň 

odoslať SMS správu. 

Zložky správ 

 

Správy sú v telefóne rozčlenené podľa druhu do 

niekoľkých zložiek. Okrem prijatých správ 

telefón obsahuje ešte zložky: 

 

Odoslané – tu sú uložené Vami vytvorené 

a odoslané správy 

Zvoľte: Správy->4 Odoslané 

 

Koncepty – tu sú dosiaľ neodoslané správy 

uložené k neskoršiemu použitiu.  

Zvoľte: Správy->5 Koncepty 

 

Šablóny – tu sú uložene šablóny textov, ktoré 

často používate (napr. „Budem ihneď späť“). 

Nemusíte tak text zakaždým zadávať znovu. 

Zvoľte: Správy->6 Šablóny 

Pamäť správ a jej preplnenie 
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Správy SMS sú ukladané do pamäti telefónu a 

na SIM kartu. Do pamäti telefónu sa vojde až 

100 správ, na SIM kartu spravidla ďalších 10. 

Ak však dôjde k zaplneniu pamäti telefónu i SIM 

karty, nie je možné prijímať ďalšie správy.  

V takom prípade zmažte aspoň niektoré správy 

z pamäti. 
 

Stav zaplnenia pamäte môžete ľahko zistiť. 

Zvoľte: Správy->12 Úložisko 

Mazanie správ 

Jednotlivé správy je možné mazať pri ich 

prezeraní zvolením funkcie „Zmazať správu“ , 

ako bolo opísané v predchádzajúcej časti. 

Ak však chcete zmazať viac správ naraz, 

telefón vám umožňuje pohodlnejšie riešenie - 

zvoľte:  

Správy->7 Zmazať 

 

Objaví sa ponuka s niekoľkými možnosťami: 

 

1. Všetky – zmaže všetky SMS 

2. Prijaté – zmaže SMS zo zložky Prijaté  

3. Odoslané – zmaže SMS zo zložky 

Odoslané 

4. Koncepty – zmaže SMS zo zložky 

Koncepty 
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SMS centrum 

Aby mohol telefón odosielať a prijímať SMS 

správy, je potrebné, aby bolo zadané servisne 

telefónne číslo tzv. SMS centra. To je telefónne 

číslo, prostredníctvom ktorého sú SMS správy 

odosielané. 

 

Toto číslo je spravidla prednastavené GSM 

operátorom, ktorý vydal Vašu SIM kartu a 

väčšinou nie je potrebné ho nastavovať ručne.  

Nastavenie SMS centra však skontrolujte 

v prípade, že nefunguje odosielanie a prijímanie 

SMS správ. 

Správne telefónne číslo SMS centra Vám 

oznámi Váš GSM operátor. 

 

1. Zvoľte v menu: 

Správy->13 Číslo SC 

2. Zobrazí sa pole pre vyplnenie čísla SMS 

centra. 

3.  Vyplnené číslo potvrďte ľavým tlačidlom 

„Ok“.  
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Hlasové správy 
Tato inovatívna funkcia Vám umožňuje 

odosielať a prijímať krátke hlasové správy, 

ktoré môžete sami nahrať napr. namiesto 

písania SMS správy. Hlasová správa je 

v skutočnosti špeciálnym prípadom MMS 

správy, avšak jej vytvorenie a odoslanie je 

oproti  tvorbe MMS správy podstatne 

zjednodušené. Je možné ju vytvoriť bez 

nutnosti podrobnej znalosti problematiky MMS 

správ. (Viac informácii nájdete v kapitole MMS 

správy) 

 

1. Zvoľte:Správy->2 Hlasová správa 

2. Stlačte ľavé tlačidlo „Štart“. 

3. Spustí sa nahrávanie správy. Nahovorte 

správu do mikrofónu telefónu. Nahrávanie 

zastavíte stlačením ľavého tlačidla „Pauza“. 

V nahrávaní môžete pokračovať opätovným 

stlačením ľavého tlačidla „Pokr.“. 

4. Ak chcete po ukončení nahrávania správu 

odoslať, stlačte pravé tlačidlo „Odposlať“. 

5. Zobrazí sa pole na vyplnenie príjemcov 

správy. Stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ a 

zvoľte „Pridať číslo“ a potvrďte ľavým 

tlačidlom „Ok“.  
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6. Teraz už môžete buď priamo zadať číslo, 

alebo vybrať z kontaktov stlačením ľavého 

tlačidla „Hľadať“. 

7. Potvrďte výber alebo zadanie príjemcov 

stlačením ľavého tlačidla „Ok“  

8. Ak chcete pridať ďalších príjemcov, 

opakujte postup podľa bodov 5. až 7. 

9. Ak sú všetky čísla zadané, stlačte pravé 

tlačidlo „Hotové“, čísla príjemcov sa uložia. 

8. Stlačte znovu tlačidlo „Hotové“ a zvoľte 

možnosť „1 Odoslať a uložiť“ a správa sa 

odošle a jej kópia sa uloží v zložke „ 

Odoslané“. Ak nechcete uchovať kópiu, 

zvoľte voľbu „2 Poslať“ a kópia nebude 

uložená. 

10. Odosielanie hlasovej správy môžete 

kedykoľvek zrušiť stlačením červeného 

tlačidla. 

Príjem hlasových a MMS správ 

Ako už bolo povedané, hlasové správy sú 

zvláštna forma MMS správ. Ich príjem je teda 

rovnaký ako príjem MMS správ. Viac informácií 

nájdete v kapitole MMS správy. 
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MMS správy 

MMS je moderná technológia umožňujúca 

odosielať multimediálne správy obsahujúce 

okrem textu tiež obrázky, zvuky či dokonca 

videa až do celkovej veľkosti 90kB. 

Vytvorenie a odoslanie MMS správy 

 

1. Zvoľte v menu: 

Správy->8 MMS->1 Napísať správu 

2. Objaví sa okno na zadanie hlavičky 

a príjemcov správy.  

3. Pomocou navigačných tlačidiel zvoľte 

jednotlivé položky a vyplňte čísla príjemcov 

správy. Môžete zvoliť položky:  

 Pre: – hlavný príjemca správy 

 Kópia – adresát kópie správy 

 Slepá kópia – adresát kópie 

správy, ktorý nebude 

zverejnený 

 Predmet – predmet správy 

4. Po vyplnení príjemcov správy, viď. kapitola 

„Hlasové správy“ (je potrebné vyplniť aspoň 

položku Pre) zvoľte „upraviť obsah/ 0 

snímok“ a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“ 

5. Otvorí sa okno editácie snímku správy.  
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6. Upravte text a vložte požadované objekty – 

viď ďalej Úprava a tvorba MMS správy. 

7. Po dokončení úprav správy pokračujte 

stlačením ľavého tlačidla „Ďalšie“. 

8. Zvoľte položku „1 Hotovo“.  

9. Objaví sa opäť hlavička správy, stlačte 

tlačidlo „Hotovo“ a objavia sa možnosti 

odoslania. Zvoľte, či chcete správu „1 

Uložiť a odoslať“ (kópia správy bude 

uložená do Zložky Odoslané) alebo „2 

Odoslať“ (do Zložky Odoslané nebude 

zložená kópia správy) a stlačte tlačidlo OK. 

(Ak chcete správu odoslať až neskôr, 

môžete zvoliť „3 Uložiť do konceptov“ –  

spáva bude uložená v zložke koncepty. 

10. Správa sa odošle. 

 

Úprava a tvorba MMS správy 

 

V priebehu vytvárania či úpravy obsahu MMS 

správy môžete stlačením ľavého tlačidla 

„Ďalšie“ zobraziť ponuku obsahujúcu 

nasledujúce funkcie: 

 

1. Hotové – ukončí úpravu obsahu správy a 

prejde späť na hlavičku 
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2. Režim písania – umožňuje vybrať režim 

zadávania znakov (ABC, abc, 123), čoho 

docielite stlačením tlačidla # v priebehu 

zadávania textu správy 

3. Pridať obraz – vloží do správy obrázok  

4. Upraviť obraz 

5. Odobrať obraz – zmaže aktuálny snímok 

6. Pridať audio – vloží do správy zvuk či 

melódiu 

7. Pridať video – vloží do správy 

videosekvenciu 

8. Pridať prílohu – vloží do správy iný typ 

súboru 

9. Nový sním. pred – vloží tzv. snímok alebo 

stránku správy pred aktuálnu stránku 

10. Nový sním. za– vloží tzv. snímok alebo 

stránku správy za aktuálnu stránku 

11. Pridať web. záložku – pridá webovú 

záložku 

12. Náhľad – zobrazí náhľad MMS správy 

13. Doba snímku – nastaví ako dlho sa 

aktuálny slide (stránka) bude pri prehrávaní 

MMS správy na obrazovke zobrazovať.  
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Čítanie MMS správ 

 

Ak máte novú, doteraz neprečítanú správu, 

objaví sa na obrazovke upozornenie. Ak si 

chcete správu priamo pozrieť, stačí stlačiť ľavé 

tlačidlo a správa sa zobrazí. Ak chcete 

prezeranie správy nechať na neskôr, stlačte 

tlačidlo „Späť“. 

Ponuku čítania prijatých MMS správ môžete 

neskoršie kedykoľvek vyvolať v menu telefónu: 

 

Správy->MMS->2 Prijaté 

. 

Pomocou šípok hore/dole si môžete vyberať 

medzi jednotlivými prichádzajúcimi správami. 

Ak si chcete prečítať obsah zvolenej správy, 

stlačte tlačidlo „Ďalšie“ a zvoľte „1 Zobraziť. 

 

Neprečítaná správa je označená obrázkom 

zatvorenej obálky, prečítaná správa je 

označená symbolom otvorenej obálky. 

 

Pri prezeraní zoznamu MMS správ môžete 

stlačením ľavého tlačidla „Ďalšie“ zobraziť 

ponuku obsahujúcu nasledujúce funkcie: 

 

1. Zobraziť – zobrazí vybranú správu. 
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2. Odpovedať – otvorí okno pre vytvorenie 

odpovede pomocou MMS správy. Už 

nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je 

automaticky prevzaté číslo odosielateľa 

prichádzajúcej správy 

3. Odpovedať SMS– otvorí okno pre 

vytvorenie odpovede pomocí SMS správy. 

Už nemusíte vyplňovať číslo adresáta – je 

automaticky prevzaté číslo odosielateľa 

prichádzajúcej správy 

4. Odpovedať všetkým – rovnaké ako 

Odpovedať, iba sú ako adresáti vyplnené 

všetky kontakty obsiahnuté v hlavičke 

správy. 

5. Preposlať – umožňuje preposlať správu 

inému adresátovi.  

6. Zmazať – vymaže prezeranú správu 

z pamäti telefónu 

7. Zmazať všetko – zmaže všetky správy zo 

zložky 

8. Vlastnosti– zobrazí informácie o správe 

9. Použiť detaily - ak text správy obsahuje 

telefónne čísla, telefón ich automaticky 

rozpozná a pomocou tejto voľby zobrazíte 

ich zoznam. Ako jedno z čísel je vždy 

zobrazené číslo odosielateľa správy. Po 

stlačení ľavého tlačidla „Ďalší“ je možné 

vybrané číslo zo zobrazeného zoznamu 
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vytočiť, uložiť do kontaktov alebo naň 

odoslať správu.. 

Zložky správ MMS 

 

Správy MMS sú v telefóne rozčlenené podľa 

druhu do niekoľkých zložiek. Okrem Prijatých 

správ MMS telefón obsahuje ešte zložky: 

 

Odoslané – tu sú uložené, Vami vytvorené 

správy 

Zvoľte: Správy->MMS->3 Odoslané 

 

Koncepty – tu sú zatiaľ neodoslané správy 

uložené a neskoršie použitie. 

Zvoľte: Správy->MMS->4 Koncepty 

 

Nastavenie MMS správ 

Pre správnu funkciu MMS správ je potrebné 

mať telefón správne nastavený. 

Uistite sa, že Váš GSM operátor podporuje 

službu MMS správ, že je tato služba aktivovaná 

pre Vaše telefónne číslo a že máte správne 

nastavený profil pre odosielanie a príjem 

hlasových správ. 

 

1. Zvoľte v menu: 
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Správy->MMS->5 Nastavenie správ->1 

Upraviť profil 

2. Otvorí sa zoznam profilov. 

3. Tu je možné zo zoznamu vybrať správny 

profil pre odosielanie hlasových správ.  

4. Vyberte pomocou smerových šípok  

požadovaný profil a stlačte tlačidlo OK. 

5. Zvoľte „1 Aktivovať“ kvôli výberu profilu 

6. Zvoľte „2 Upraviť“, ak chcete upraviť 

nastavenie profilu na základe informácií 

poskytnutých od Vášho GSM operátora. 

 

Telefón je dodávaný s prednastavenými profilmi 

pre GSM operátorov bežne dostupných 

v Českej a Slovenskej republike. Je teda iba 

nutné vybrať si zo zoznamu správny profil 

s názvom Vášho GSM operátora, popr. správny 

dátový účet a nie je nutné robiť ďalšie 

nastavenie týchto profilov. 

Konfiguračná SMS od Vášho GSM operátora 

  

Ak máte problémy s výberom správneho profilu, 

je možné obdržať nastavenie automaticky 

pomocou tzv. konfiguračnej SMS správy, ktorú 

Vám na vyžiadanie zašle Váš operátor.   
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V takom prípade postupujte podľa pokynov 

operátora, kde a ako si zaslanie takej správy 

objednať 

Po prijatí konfigurační SMS správy sa na 

obrazovke objaví: 

 

„Nové nastavenie“ 

 

1. Stlačte ľavé tlačidlo „Inštalovať“ 

2. Vložte PIN, ak budete k jeho zadaniu 

vyzvaný. PIN Vám oznámi Váš operátor. 

Často býva nastavený ako „12345“. 

3. Objaví sa nápis „Nastavenie pre: Dátový 

účet,...“ 

4. Stlačte ľavé tlačidlo „Inštalovať“ 

5. Postupne sa budú objavovať nápisy 

odpovedajúce jednotlivým nastaveniam, 

napr. : „Dátový účet Profil…..“ 

6. Vždy potvrďte ľavým tlačidlom „Inštalovať“ 

7. Po dokončení inštalácie potvrďte ľavým 

tlačidlom „OK“. 

8. Telefón je teraz pripravený k odosielaniu a 

prijímaniu MMS a hlasových správ. 
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Zoznam kontaktov 

 

Váš telefón je vybavený zoznamom kontaktov, 

do ktorého môžete uložiť telefónne čísla a 

priradiť k nim mená. Uložené čísla potom 

môžete priamo vytáčať alebo ich použiť 

napríklad pri písaní SMS správy. 

Kontakty môžu byť uložené buď na SIM karte 

alebo v pamäti telefónu.  

Pri prezeraní zoznamu sa u každého kontaktu 

objaví ikona telefónu , ak je kontakt uložený 

v pamäti telefónu. Ak je uložený na SIM karte, 

objaví sa ikona karty . 

Zobrazenie zoznamu kontaktov 

 

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia 

zoznamu, je stlačenie navigačného tlačidla 

dole. Vtedy okamžite naskočí zoznam 

kontaktov, zoradený abecedne podľa mena. 

Ďalším spôsobom je zobrazenie pomocou 

menu telefónu: 

Kontakty->1 Hľadať  
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Pomocou navigačných tlačidiel môžete vybrať 

požadovaný kontakt. Keď stlačíte ľavé tlačidlo 

„Ďalšie“, objaví sa ponuka s nasledujúcimi 

funkciami: 

 

1. Odoslať SMS – odošle SMS správu na 

vybraný kontakt 

2. Vytočiť – vytočí telefónne číslo vybraného 

kontaktu 

3. Zobraziť – zobrazí detail kontaktu 

4. Upraviť –vykonáva úpravu mena alebo tel. 

čísla kontaktu, popr. výber skupiny 

volajúcich 

5. Zmazať – zmaže vybraný kontakt 

6. Kopírovať – umožní prekopírovať kontakt 

zo SIM karty do pamäti telefónu alebo 

naopak 

7. Presunúť – umožní presunúť kontakt zo 

SIM karty do pamäte telefónu alebo naopak 

8.  Pridať na blacklist – pridá kontakt na tzv. 

„Blacklist“, teda zoznam čísel, ktoré budú 

naďalej ignorované 

9. Skupina – pridá kontakt do niektorej zo 

skupín kontaktov 
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Hľadanie v zozname 

Pri prezeraní zoznamu kontaktov môžete 

hľadať pomocou zadaného textu – zobrazí sa 

prvé meno v zozname začínajúce zadaným 

textom. 

Práca s kontaktmi 

Pridanie kontaktu 

1. Zvoľte v menu:Kontakty->2 Nový kontakt 

2. Zvoľte, či chcete kontakt pridať na SIM 

kartu alebo do telefónu (iba ak sú zapnuté 

oba úložiská). 

3. Vyberte položku Meno a stlačte ľavé 

tlačidlo „Upraviť“ - zobrazí pole na 

vkladanie textu. Zapíšte meno, stlačte ľavé 

tlačidlo „Ďalší“ a zvoľte 1 Hotovo.  

4. Vyberte položku číslo, stlačte ľavé tlačidlo 

„Upraviť“ a zadajte telefónne číslo. Potvrďte 

ľavým tlačidlom „Ok“. 

5. Pokiaľ kontakt ukladáte do telefónu, môžete 

nastaviť ešte ďalšie údaje: 

 Dátum narodenia 

 Obrázok   (zobrazí sa pri 

prichádzajúcom hovore) 

 Zvonenie (priradí špeciálne 

vyzváňanie pre tento kontakt) 
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 Skupina (pridá kontakt do vybranej 

skupiny) 

6. Úpravu kontaktov ukončíte stlačením 

červeného tlačidla „Hotovo“. 

7. Zobrazí sa dotaz „Uložiť?“, potvrďte ľavým 

tlačidlom „ Áno“. 

 

Zmena kontaktu 

Vyhľadajte kontakt v zozname kontaktov:  

Kontakty-> 1 Hľadať  

 

1. Vyberte kontakt 

2. Stlačte ľavé tlačidlo „4 Upraviť“ 

3. Postupujte rovnako ako pri vkladaní nového 

kontaktu a postupne upravte všetky položky 

kontaktu 

Mazanie jednotlivých kontaktov 

Ak chcete zmazať jeden kontakt, vyhľadajte ho 

v zozname kontaktov:  

Kontakty-> 1 Hľadať  

 

1. Vyberte kontakt 

2. Stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“ 

3. Vyberte funkciu „5 Zmazať“ 
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Zmazanie všetkých kontaktov 

Ak chcete zmazať všetky kontakty naraz, je 

možné to urobiť zvlášť na SIM karte a 

v telefóne. Kvôli mazaniu všetkých kontaktov 

v telefóne:  

1. Zvoľte Kontakty->3 Smazat->2 Z telefónu 

2. Potvrďte dotaz „Zmazať všetko z telefónu?“ 

stlačením ľavého tlačidla „Áno“ 

3. Kontakty v telefóne sa vymažú. 

 

Postup na vymazanie kontaktov zo SIM karty je 

identický, iba na začiatku operácie vyberáme 

z menu: 

Kontakty->3 Zmazat->1 Zo SIM 

Kopírovanie / presunutie kontaktov 

Pomocou funkcie kopírovania / presunutia 

môžete kopírovať / presúvať kontakty z pamäti 

telefónu na SIM kartu a naopak. Opäť je možné 

kopírovať / presúvať kontakty jednotlivo alebo 

hromadne. Kvôli hromadnému kopírovaniu / 

presunutiu: 

 

1. Zvoľte v menu:  

Kontakty->4 Kopírovať / 5 Presunúť->1 

Zo SIM  

alebo 

Kontakty->4 Kopírovať / 5 Presunúť ->2 

Z telefónu  
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2. Potvrďte ľavým tlačidlom „OK“. 

3. Všetky kontakty zo SIM karty sú 

skopírované / presunuté do telefónu alebo 

naopak.  

 

Jednotlivý kontakt môžete kopírovať / presunúť 
pri prezeraní zoznamu kontaktov stlačením 
ľavého tlačidla „ Ďalšie“ a vybraním funkcie 6 
Kopírovať / 7 Presunúť. 
Ak je kontakt umiestený na SIM karte, skopíruje 
sa do pamäte telefónu a naopak. 

Skupiny kontaktov 

Skupiny kontaktov Vám umožňujú hromadne 

priradiť niektoré vlastnosti viacerým kontaktom 

naraz.  

 

POZOR!!! Do skupín je možné priraďovať 

iba kontakty uložené v telefóne! 

 

Priradenie kontaktu ku skupine 

1. Zvoľte v menu: Kontakty->6 Skupina 

2. Zobrazí sa zoznam skupín. Vyberte 

požadovanú skupinu pomocou navigačných 

tlačidiel a stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“. 

3. Zvoľte „1 Zoznam členov“ 
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4. Stlačte ľavé tlačidlo „Pridať“ a vyberte 

požadovaný kontakt zo zoznamu (zobrazia 

sa iba kontakty uložené v telefóne). 

5. Potvrďte opäť ľavým tlačidlom „Pridať“. 

Kontakt je priradený do skupiny. 

6. Akciu môžete opakovať kvôli pridaniu 

ďalších kontaktov do skupiny. 

Nastavenie skupiny 

1. Zvoľte v menu: Kontakty->6 Skupina 

2. Zobrazí sa zoznam skupín. Vyberte 

požadovanú skupinu pomocou navigačných 

tlačidiel a stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“. 

3. Zvoľte „Nastavenia“ 

4. Teraz už môžete podobne ako u 

jednotlivých kontaktov nastaviť nasledujúce 

parametre: 

 Názov skupiny (zmena názvu) 

 Zvonenie (priradí špeciálne vyzváňanie 

na tento kontakt) 

 Obrázok (zobrazí sa pri 

prichádzajúcom hovore) 
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Hromadné odoslanie SMS skupine 

Všetkým členom skupiny môžete jednoducho 

odoslať hromadnú SMS správu. 

 

Pozor! SMS pre každého člena skupiny je 

účtovaná zvlášť. 

 

1. Zvoľte v menu: Kontakty->6 Skupina 

2. Zobrazí sa zoznam skupín. Vyberte 

požadovanú skupinu pomocou navigačných 

tlačidiel a stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“. 

3. Zvoľte „2 Poslať SMS“ 

4. Ďalej postupujte rovnako ako pri už budú 

do zoznamu príjemcov automaticky 

vyplnené kontakty zo skupiny. 

Rýchla voľba 

 

Váš telefón umožňuje jednotlivým tlačidlám 

klávesnice priradiť vždy jedno číslo zo zoznamu 

kontaktov. Toto číslo je možné potom rýchlo 

vytočiť prostým pridržaním príslušného tlačidla. 

Rýchlu voľbu možno priradiť tlačidlám 2-9. 

Rýchla voľba pre tlačidlo 1 je vyhradená pre 

volanie do hlasovej schránky. 
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Zapnutie / vypnutie rýchlej voľby 

Ak chcete rýchlu voľbu využívať, musíte tuto 

funkciu najskôr povoliť. 

1. Zvoľte v menu: Kontakty->7 Rýchla volba-

>1 Stav 

2. Potom zvoľte Zap. pre zapnutie či Vyp. pre 

vypnutie funkcie rýchlej voľby.  

 

Rýchla voľba pre tlačidlo 1, určená pre volanie 

do hlasovej schránky, je zapnutá vždy. 

Nastavenie čísel rýchlej voľby 

Kvôli priradeniu kontaktov k jednotlivým 

tlačidlám postupujte nasledovne: 

 

1. Zvoľte v menu:  

Kontakty->7 Rýchla volba->2 Nastaviť 

čísla 

2. Zobrazí sa zoznam rýchlych volieb. Na 

začiatku každého záznamu je vždy názov 

tlačidla, nasleduje meno priradeného 

kontaktu. 

3. Ak nie je kontakt ku tlačidlu priradený, 

zobrazí sa text „Prázdny“. 

4. Ak chcete priradiť nebo zmeniť kontakt, 

stlačte ľavé tlačidlo a vyberte funkciu 

Upraviť. Potom vyberte požadovaný 

kontakt z telefónneho zoznamu. Ak nie je 

ešte nastavený žiadny kontakt, zobrazí sa 
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zoznam kontaktov hneď po stlačení ľavého 

tlačidla. 

5. Ak chcete zmazať priradený kontakt, stlačte 

ľavé tlačidlo „Ďalší“ a zvoľte funkciu 

Zmazať. 

Zobrazení prehľadu čísel rýchlej voľby 

Pre rýchle zobrazenie prehľadu čísel rýchlej 

voľby na displeji, stlačte dlhšie tlačidlo „*“. 

Pokiaľ je klávesnice zamknutá, zobrazíte tento 

prehľad stlačením navigačného tlačidla Hore. 

Výber úložiska kontaktov. 

 

Váš telefón umožňuje nastaviť, či sa majú nové 

kontakty prednostne ukladať na SIM kartu 

alebo do pamäte telefónu. Pokiaľ zvolíte obe 

úložiská, telefón sa Vás vždy opýta, ktoré 

chcete použiť. Postupujte nasledovne: 

 

1. Zvoľte v menu:  

Kontakty->9 Nastaveníe->1 Úložisko 

2. Vyberte SIM, Telefón alebo Obe 

3. Potvrďte ľavým tlačidlom „Ok“ 
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Stav pamäti 

 

Telefón umožňuje uložiť do vnútornej pamäti 

500 kontaktov. Na SIM kartu je spravidla možné 

uložiť 100 až 250 kontaktov. Presné číslo závisí 

na typu SIM karty a operátorovi, ktorý SIM kartu 

vystavil. 

 

Na zistenie stavu zaplnenia pamäte telefónu i 

SIM karty voľte v menu: 

Kontakty->9 Nastaveníe->2 Stav pamäti 

 

Zobrazí sa počet uložených kontaktov a za 

lomítkom celkový možný počet kontaktov 

v pamäti telefónu a na SIM karte. 
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Budík – nastavenie 

 

Telefón je vybavený možnosťami až štyroch 

nezávislých budíkov, z nich každý môže byť 

nastavený samostatne. U budíka je možné 

nastaviť opakovanie, je možné definovať 

konkrétne dni, kedy má zvoniť apod. 

 

1. Zvoľte v menu: Organizér->Budík 

2. Zobrazí zoznam štyroch možných budíkov. 

3. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte, 

ktorý budík chcete upraviť a stlačte ľavé 

tlačidlo „Upraviť“. 

 

Potom sa zobrazia možnosti nastavenia budíku. 

Medzi jednotlivými ponukami je možné prepínať 

pomocou navigačných tlačidiel hore/dole. 

Nastavenie ukončíte stlačením červeného 

tlačidla „Späť“.  

Význam jednotlivých nastavení budíka viď 

tabuľka: 
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Funkcia Voľby nastavenia 

Stav 

Vyp. – budík vypnutý 

Zap. – budík zapnutý 

 

Pre zmenu nastavenia stlačte 

opakovane ľavé tlačidlo „OK“ 

Čas 

Čas budíka 

Pre vloženie stlačte tlačidlo 

„Hotové“ 

Opakovať 

 Jedenkrát – budík zazvoní 

raz 

 Každý deň – zazvoní každý 

deň v nastavený čas 

 Dni – umožní vybrať, ktoré 

dni v týždni bude budík 

zvoniť 

 

Pre zmenu nastavenia stlačte 

opakovane ľavé tlačidlo „Zvoliť“. 

 

Vibrácia a 

zvonenie 

Umožňuje nastavenie typu 

zvonenia: 

 

 Vibrácia a zvonenie 
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 Zvonenie 

 Iba vibrácie 

 

Pre zmenu nastavenia stlačte 

opakovane ľavé tlačidlo „Zvoliť“ 

Narodeniny 
Váš telefón umožňuje nastaviť pripomienku 
narodenín Vašich blízkych nebo akéhokoľvek 
iného pravidelného výročia. 
  
Zvoľte v menu: 
Organizér->2 Narodeniny 
 
Zobrazí sa zoznam pripomienok. Ak nie je 
nastavená žiadna pripomienka, je zoznam 
prázdny. 
 
Stlačte ľavé tlačidlo a zvoľte možnosť „Pridať“ 

(v prípade, že je zoznam prázdny, zobrazí sa 

po stlačení priamo zadanie novej pripomienky) 

a zobrazia sa možnosti nastavenia 

pripomienky. Medzi jednotlivými parametrami je 

možné prepínať pomocou navigačných tlačidiel 

hore/dole. Nastavení ukončíte stlačením 

pravého tlačidla „Hotové“. Ak došlo ku zmene 

nastavenia, telefón Vás vyzve k uloženiu zmien. 
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Význam jednotlivých nastavení viď tabuľka: 

Funkcia Voľby nastavenia 

Meno 

Meno oslávenca alebo názov 

výročia. 

Pre vloženie stlačte ľavé 

tlačidlo tlačidlo „Upraviť“.  

Potom vložte text podobne 

ako u SMS správy. 

Narodeniny 

Nastavenie dáta narodenín 

alebo výročia 

Pre zmenu nastavenia stlačte 

ľavé tlačidlo „Upraviť“. 

Pripomienka 

Umožňuje nastaviť čas budíku 

v deň výročia. 

Pre zmenu nastavenia stlačte 

ľavé tlačidlo „Upraviť“. 

Budík 

Budík pri oznámení 

pripomienky: 

 

 Vyp. – budík vypnutý 

 Zap. – budík zapnutý 

 5 min pred 

 15 min pred 

 30 min pred 
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Pre zmenu nastavenia stlačte 

ľavé tlačidlo „Zvoliť“, vyberte 

možnosť zo zoznamu a 

potvrďte ľavým tlačidlom „OK“. 

 

Kalendár 

Telefón je vybavený jednoduchým kalendárom, 

ktorý zobrazuje rozložené dni v mesiaci, 

aktuálny deň a čísla týždňov. Zvoľte v menu: 

Organizér->4 Kalendár 

 

Diktafón 

V multimediálnej výbave telefónu nechýba ani 

jednoduchý diktafón.  

Obstaranie záznamu 

1. Zvoľte v menu: Organizér->5 Diktafón 

2. Stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“ a zvoľte „1 

Nový záznam“ 

3. Spustí sa nahrávanie nového záznamu.  

4. Nahrávanie môžete pozastaviť či obnoviť 

opätovným stlačením ľavého tlačidla. 
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5. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte pravé 

tlačidlo „Stop“ 

6. Telefón sa opýta, či chcete záznam uložiť, 

potvrďte ľavým tlačidlom „Áno“ 

7. Pokiaľ chcete ešte dodatočne k záznamu 

pridať ďalšiu nahrávku, stlačte ľavé tlačidlo 

„Ďalšie“ a zvoľte „3 Pridať“. Záznam sa 

znova spustí. 

8. Diktafón ukončíte stlačením pravého 

tlačidla „Späť“ 

Posluch záznamu  

Záznamy obstarané diktafónom sú uložené 

v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte a 

môžete si ich kedykoľvek prehrať. 

 

1. Zvoľte v menu: Organizér->5 Diktafón 

2. Stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“ a zvoľte „2 

Zoznam“ 

3. Zobrazí sa zoznam záznamov. Záznamy sú 

pomenované číslicami tak podľa dáta a 

času nahrania tak, že prvé dvojčíslie 

znamená mesiac, druhé deň, tretí hodinu a 

štvrté minúty. 

4. Zvoľte požadovaný záznam v zozname 

pomocou navigačných tlačidiel a stlačte 

ľavé tlačidlo „Ďalšie“. Tak môžete zvoliť 

jednu z možností: 
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 Hrať (prehrá záznam) 

 Pripojiť (pripojí ďalšiu nahrávku) 

 Premenovať (premenuje názov 

súboru) 

 Zmazať (zmaže súbor so záznamom) 

 Zmazať všetky (zmaže všetky 

záznamy) 

 Použiť ako (umožní pridať záznam do 

zoznamu možných vyzváňaní) 

 Poslať (odošle záznam ako MMS 

správu alebo cez Bluetooth) 

 

Nastavenie diktafónu 

1. Zvoľte v menu: Organizér->5 Diktafón 

2. Stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“ a zvoľte „3 

Nastavenie“ 

3. Teraz môžete zvoliť úložisko (Telefón alebo 

Pamäťová karta) a dátový formát 

nahrávania záznamu (AMR nebo WAV) 

Bluetooth 

Bluetooth je moderná bezdátová technológia 

umožňujúca prepájať medzi sebou rôzne druhy 

zariadení. V mobilnej telefónii sa najviac 

uplatňujú tzv. bluetooth handsfree, teda 
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zariadenie na prenos zvuku (slúchadlo, či 

inštalačný set), ktoré je k telefónu bezdrôtovo 

pripojené pomocou Bluetooth štandardu. 

Bluetooth však môžete použiť tiež pre 

odosielanie súborov medzi Vaším telefónom a 

iným zariadením (napr. počítač či iný telefón). 

 

Zvoľte v menu: 

Organizér->6 Bluetooth 

 

Potom zvoľte jednu z funkcií k nastaveniu: 

 

1. Bluetooth– Zapne či vypne Bluetooth 

prijímač v telefóne 

2. Viditeľnosť – umožní ostatným 

zariadeniam v okolí, aby mohli Váš telefón 

vyhľadať. 

3. Moje zariadenia - zobrazí zoznam tzv. 

„spárovaných zariadení“. V priebehu 

párovania je väčšinou potrebné na oboch 

zariadeniach zadať kód, ktorý je rovnaký 

pre obe párované zariadenia. Spárované 

zariadenia potom môžu medzi sebou 

komunikovať. 

4. Hľadať zariadenie – vyhľadá handsfree a 

ďalšie Bluetooth zariadenia v okolí telefónu 

5. Moje meno – nastaví pod akým menom 

Váš telefón vyhľadajú ostatné zariadenia. 
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6. Pokročilé – zobrazí rôzne nastavenia 

Bluetooth: 

 Zvuk hovoru (určuje, či bude zvuk 

telefónneho hovoru reprodukovaný cez 

Bluetooth handsfree, alebo či zostane v 

telefóne) 

 Úložisko (určuje, či súbory prenášané 

cez Bluetooth budú ukladané do 

telefónu alebo na pamäťovú kartu) 

 Zdieľanie (určuje, či bude mať 

pripojené zariadenie prístup k súborom 

v telefóne) 

 Moja adresa (zobrazí číselnú adresu 

Bluetooth vysielača Vášho telefónu) 

 

Multimédia 

Telefón je vybavený množstvom 

multimediálnych funkcií. 

Hudba 

Pomocou jednoduchého prehrávača môžete 

prehrávať obľúbené hudobné súbory, ktoré ste 

si predtým uložili na pamäťovú kartu alebo do 

pamäte telefónu. Zvoľte v menu: 

Multimédia->1 Hudba 
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Prehrávanie spustíte alebo pozastavíte 

stlačením tlačidla „5“, pomocou tlačidiel „4“ a 

„6“ môžete preskočiť na predchádzajúcu resp. 

ďalšiu skladbu. 

Zoznam skladieb 

Pre úspešné spustenie audio prehrávača 

postupujte nasledovne: 

 

1. Umiestnite hudobné súbory do zložky My 

Music na pamäťovú kartu (alebo do 

telefónu). Možno ju na pamäťovej karte 

budete musieť vytvoriť. 

2. Zapnite audio prehrávač Multimédia-

>1 Hudba. 

3. Stlačte ľavé tlačidlo „Zoznam“  

4. Stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“.  

5. Zvoľte položku „Nastavenie“ 

6. Zvoľte položku „Úložisko“ a zvoľte, či sú 

hudobne súbory na pamäťovej karte 

(doporučené) alebo v telefóne. 

7. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do 

hlavnej obrazovky audio prehrávača. 

 

Hudobné súbory budú automaticky pridane do 

zoznamu skladieb na prehrávanie.  
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Ručné vytvorenie zoznamu skladieb 

Ak chcete pridať do zoznamu prehrávania i 

ďalšie zložky, musíte najskôr vypnúť 

automatické vytváranie zoznamu skladieb:  

 

1. Stlačte tlačidlo „Zoznam“  

2. Stlačte tlačidlo „Ďalšie“.  

3. Zvoľte položku „Nastavenie“ 

4. Zvoľte položku „Autom. zoznam“. A 

môžete ľavým tlačidlom vypnúť alebo 

zapnúť automatické vytváranie zoznamu 

skladieb 

5. Pomocou tlačidla „Späť“ sa vráťte do 

hlavnej obrazovky audio prehrávača. 

 

Pre ručné pridávanie skladby do zoznamu 

stlačte: 

 

1. Stlačte tlačidlo „Zoznam“  

2. Stlačte tlačidlo „Ďalšie“.  

3. Zvoľte „Pridať“ 

4. Vyberte zložku nebo skladbu, ktorú chcete 

pridať, stlačte ľavé tlačidlo a zvoľte položku 

„Zvoliť“ (v prípade jednotlivej skladby len 

potvrďte ľavým tlačidlom „Ôk“) 

5. Pomocí tlačidla „Späť“ sa vráťte do hlavnej 

obrazovky audio prehrávača. 
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Nahranie skladieb do telefónu 

Ak chcete súbory nahrávať priamo do telefónu, 

pripojte telefón k počítaču priloženým USB 

káblom a zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové 

zariadenie“. Telefón sa objaví na počítači ako 

vymeniteľný disk. Ak je vložená pamäťová 

karta, objaví sa ako ďalší vymeniteľný disk. 

Viac informácií nájdete v kapitole „Pripojenie 

k počítaču“. 

 

POZOR! Vyžaduje použitie operačného 

systému Windows 2000, XP, Vista a vyššie! 

Možnosti fotoaparátu 

Ak je spustený fotoaparát, môžete stlačením 

ľavého tlačidla aktivovať cely rad užitočných 

funkcií. 

Spusťte fotoaparát stlačením pravého tlačidla 

„Foto“ alebo zvoľte v menu Multimédia->2 

Fotoaparát. 

Nastavenie fotoaparátu 

 

Stlačte ľavé tlačidlo „…“. Zvoľte jednu 

z možností: 
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 Obecné nast. (zvuk uzávierky, EV číslo, 

Samospúšť, kompenzácia prúžkovania) 

 Nast. obrazu (nastavenie rozlíšenia a 

kvality fotografie) 

 Vyváženie bielej (prispôsobenie farieb 

podľa osvetlenia) 

 Scéna (automatický jas / Noc) 

 Efekty (čiernobiela, sépia apod.) 

 Úložisko (telefón alebo pamäťová karta) 

 Obnoviť štandardné nastavenie  

Prezeranie fotografií 

1. Stlačte ľavé tlačidlo „…“ a zvoľte položku 

„Moje foto“ 

2. Zobrazí sa zoznam fotografií. Stlačte ľavé 

tlačidlo „Ďalšie“ a zvoľte „Zobraziť“. 

Vybrané fotografie sa zobrazia. A teraz 

môžete pomocou navigačných tlačidiel 

prezerať ďalšie fotografie. 

 

 Pri prezeraní fotografií môžete pomocou 

tlačidiel „1“ a „2“ fotografie zväčšiť či zmenšiť, 

pomocou tlačidla „3“ fotografiu otočíte o 90° 
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Práca so súbormi 

Telefón je vybavený jednoduchým správcom 

súborov. Zvoľte v menu: Multimédia->4 Moje 

súbory 

 

Zobrazí sa prehľad zložiek a súborov. Zvoľte 

zložku alebo súbor pomocou navigačných 

tlačidiel a stlačte ľavé tlačidlo. Potom zvoľte 

jednu z možností: 

 

 Otvoriť - otvorí zložku 

 Prehrať – prehrá hudobný súbor  

 Zobraziť – zobrazí súbor s fotografiou 

alebo obrázkom 

 Nová zložka – vytvorí novu zložku 

 Premenovať – premenuje zložku alebo 

súbor 

 Zmazať – zmaže súbor alebo zložku 

 Triediť – nastaví spôsob triedenia súborov 

 Odoslať – odošle súbor ako MMS alebo 

cez Bluetooth 

 Použiť ako – umožní použiť súbor ako 

vyzváňanie, tapetu či obrázok u kontaktov. 
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Profily – prispôsobenie 

telefónu 

Telefón Vám umožňuje nastaviť rôzne druhy 

vyzváňania vrátane vibračného, rôzne melodie, 

zvuky a tiež hlasitosť týchto zvukov. To všetko 

je možné v rámci tzv. užívateľských profilov. 

 

Profily prinášajú veľmi užitočnú možnosť rýchlej 

zmeny nastavenia telefónu pri rôznych 

situáciách. Napríklad pri rokovaní či v čakárni u 

lekára nechceme, aby prítomných rušilo 

prípadné hlasné zvonenie telefónu. Stačí teda 

telefón prepnúť do príslušného profilu a 

automaticky sa zmenia všetky potrebné 

nastavenia, ako je napríklad hlasitosť 

vyzváňania a hovoru, spôsob prijatia  hovoru, 

funkcia vibračného vyzváňania, vyzváňacia 

melódia, zvuk klávesnice a ďalšie nastavenia.   

 

Telefón ponúka štyri  možné užívateľské profily, 

ktoré sa nazývajú takto: 

 

 Štandardné – základný profil pre bežné 

použitie 



 

93 

 

 Tichý – profil, v ktorom sú všetky zvuky 

stíšené 

 Slúchadlá – profil, ktorý sa aktivuje po 

pripojení slúchadiel 

 Bluetooth – profil, ktorý sa aktivuje po 

pripojení zvukového zariadenia pomocou 

bezdrôtovej technológie Bluetooth (Napr. 

slúchadlá, handsfree sada a pod.)  

 

Všetky profily si môžete prispôsobiť a urobiť 

v nich vlastne nastavenie (s výnimkou profilu 

Tichý). Pokiaľ nepotrebujete často meniť 

nastavenie, vystačíte si pravdepodobne 

s profilom Štandardné. Ak chcete telefón 

rýchlo stíšiť, môžete použiť profil Tichý, ktorý 

má už z výroby nastavene vypnutie všetkých 

zvukov a aktiváciu vibračného vyzváňania. 

Profil Slúchadlá sa aktivuje automaticky vždy, 

keď pripojíte slúchadlá k telefónu. Profil 

Bluetooth sa aktivuje automaticky vždy, keď 

pripojíte slúchadla k telefónu. 

Výber profilu 

Ako sme už spomínali, zmenou aktívneho 

profilu urobíte rýchlu zmenu nastavenia 

telefónu. Obyčajne je aktivovaný profil 

Štandardné a v prípade pripojenia slúchadiel 

profil Slúchadlá. 
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Ak chcete zmeniť aktuálny profil: 

 

1. prejdite do menu Profily a navigačnými 

tlačidlami vyberte profil, ktorý chcete zvoliť 

2. stlačte ľavé tlačidlo „Ďalšie“ 

3. vyberte 1 Aktivovať a stlačte ľavé tlačidlo 

„Ok“ 

Nastavenie vyzváňania, 

zvukov a iné prispôsobenia 

Pre jednoduchosť budeme všetky nastavenia 

demonštrovať na profile Štandardné. Pre 

ostatne profily prebiehajú všetky nastavenia 

rovnako. 

Zvuky a upozornenia 

Umožňuje nastaviť zvukovú signalizáciu pre 

jednotlivé prípady: 

 

1. Prichádzajúci hovor (zvonenie) 

2. Budík 

3. Zapnutie 

4. Vypnutie 

5. Tón správy 

6. Tón klávesnica 

 

Zvoľte v menu: 
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Profily-> Štandardné ->2 Prispôsobiť ->1 

Zvuky 

 

1. Vyberte si zvuk, ktorý chcete nastaviť a 

stlačte ľavé tlačidlo „Ok“. 

2. Zobrazí sa zoznam možných zvukov, a ak 

chvíľku počkáte, vybraný zvuk sa začne 

automaticky prehrávať. U nastavení pre 

prichádzajúci hovor si môžete na pozície 

11. Až 15. Priradiť vlastný zvuk, napr. 

z hudobného súboru uloženého na 

pamäťovej karte – vyberte pozíciu, stlačte 

tlačidlo „Ďalšie“ a zvoľte „Zmeniť“. 

3. Potvrďte vybraný zvuk ľavým tlačidlom „Ok“ 

Hlasitosť 

Umožňuje nastaviť hlasitosť pre jednotlivé 

funkcie: 

 

1. Zvonenie – hlasitosť vyzváňania 

2. Klávesnica - úroveň hlasitosti zvukovej 

signalizácie pri stlačení tlačidla klávesnice 

 

Zvoľte v menu: 

Profily-> Štandardné ->2 Prispôsobiť ->2 

Hlasitosť 

Vyberte si zvuk, akého hlasitosť chcete nastaviť 

a urobte požadované zmeny. 
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Vibrácia a zvonenie 

Umožňuje nastaviť vibračné vyzváňanie a 

celkový spôsob, akým bude telefón vyzváňať: 

 

 Zvonenie 

 Iba vibrácie 

 Vibrovanie a zvonenie 

 Vibrácie, potom zvonenie 

 Tiché (žiadny zvuk ani vibrácia) 

 

Zvoľte v menu: 

Profily-> Štandardné ->2 Prispôsobiť ->3 

Vibrácia a zvonenia 

 

Vyberte si jednu z uvedených možností a 

potvrďte ľavým tlačidlom „Ok“ 

Typ zvonenia 

Umožňuje nastaviť, akým spôsobom telefón pri 

vyzváňaní prehráva nastavený zvuk alebo 

melódiu: 

 

 Jednoduché – zvuk sa prehrá len raz 

 Opakované – zvuk sa opakovane prehráva 

až do prijatia či odmietnutia hovoru 

 Rastúci – zvuk sa opakovane prehráva so 

vzrastajúcou hlasitosťou  
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Zvoľte v menu: 

Profily-> Štandardné ->2 Prispôsobiť ->4 

Typ zvonenia 

 

Vyberte si jednu z uvedených možností a 

potvrďte ľavým tlačidlom „Ok“ 

 

Ďalšie tóny a zvuky 

Umožňuje nastaviť, pri akých príležitostiach či 

oznámeniach telefón vydá varovné pípnutie: 

 

 Varovanie 

 Chyba 

 Čas vyčkávania 

 Pripojiť 

 
Zvoľte v menu: 

Profily-> Štandardné ->2 Prispôsobiť ->5 

Ďalšie tóny 

 

Jednotlivé možnosti je možné označiť a zapnúť 

pomocou ľavého tlačidla „Zap“ alebo „Vyp.“. Pre 

ukončenie stlačte pravé tlačidlo „Hotovo“. Ak 

ste zmenili niektorú z volieb, bude položená 

otázka, či sa zmeny majú uložiť. 



 

98 

 

Režim odpovedi 

Môžete si vybrať akým spôsobom chcete 

prijímať hovory. Štandardný hovor prijmete 

stlačením zeleného tlačidla. 

 

Váš telefón však môžete nastaviť tak, že hovor 

môžete prijať stlačením ľubovoľného tlačidla. 

V takom prípade je potrebne aktivovať režim 

odpovede všetkými klávesmi: 

 

Zvoľte v menu: 

Profily-> Štandardné ->2 Prispôsobiť ->6 

Režim odpovedi 

 
Kvôli zmene nastavenia stlačte ľavé tlačidlo 

„Zap“ alebo „Vyp.“.  

Voľbu ukončíte stlačením pravého tlačidla 

„Hotovo“. Ak ste zmenili nastavenie, bude 

položená otázka, či sa zmeny majú uložiť. 
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Nastavenie prístroja 

Všeobecné nastavenia telefónu 

Nastavenie dátumu a času 

Kvôli nastaveniu času zvoľte v menu: 

Nastavenie->1 Telefón->2 Čas a dátum 

->1 Nastav čas 

Nastavte požadovaný čas a potvrďte ľavým 

tlačidlom „Ok“. 

 

Kvôli nastaveniu dátumu zvoľte v menu: 

Nastavenie->1 Telefón->2 Čas a dátum 

->2 Nastaviť dátum 

Nastavte požadované dátum hodín telefónu 

(formát zadania je RRRR/MM/DD) a potvrďte 

ľavým tlačidlom „Ok“. 

 

Kvôli nastaveniu formátu zobrazenia dátumu 

zvoľte v menu: 

Nastavenie->1 Telefón->2 Čas a dátum 

->3 Formát dátumu 

Zvoľte požadovaný formát zobrazenia a 

potvrďte ľavým tlačidlom „Ok“. 
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Nastavení obrazovky 

Telefón umožňuje rôzne nastavenia zobrazení 

na displeji. Zvoľte v menu: 

Nastavení->1 Telefon->2 Displej 

 

Môžete nastaviť tieto parametre: 

 Tapeta (farebný podklad obrazovky) 

 Témy (schéma nastavení farieb) 

 Zobraziť čas (zapne/vypne zobrazení času 

na displeji) 

 Jas displeje (Nastavení jasu a času, po 

ktorom displej zhasne, pokiaľ nie je 

stlačené žiadne tlačidlo) 

Výber jazyka 

Zvoľte v menu: 

Nastavenie->1 Telefón->3 Jazyk 

Vyberte jazyk menu telefónu a potvrďte ľavým 

tlačidlom „Ok“. 

Plán zapínania 

Môžete si nastaviť až štyri rôzne časy, kedy sa 

telefón automaticky vypne alebo zapne. Zvoľte 

v menu: 

Nastaveníe->1 Telefon->4 Plán zapínania 

 

Vyberte jeden zo štyroch dostupných 

časovačov a stlačte ľavé tlačidlo „Upraviť“. Na 

každý z časovačov môžete nastaviť: 
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 Stav (Zapnutie / vypnutie časovača) 

 Akcia (či sa telefón v určený čas zapne 

alebo vypne) 

 Čas (nastavenie času) 

Modré tlačidlo 

Modré tlačidlo je veľmi užitočná funkcia 

telefónu, ktorá umožňuje priradiť Modrému 

tlačidlu nad obrazovkou telefónu niektorú z 

často používaných funkcií. Túto funkciu potom 

môžete jednoducho aktivovať stlačením 

Modrého tlačidla namiesto zdĺhavého 

prechádzania v menu. 

 

Zvoľte v menu: 

Nastaveníe->1 Telefon->5 Modré tlačidlo 

 

Vyberte si z ponuky funkcií jednu, ktorú chcete 

tlačidlu priradiť a potvrďte ľavým tlačidlom „Ok“ 

. Máte na výber nasledujúce funkcie: 

 

 Narodeniny 

 Kalkulačka 

 Kalendár 

 Bluetooth 

 Budík 

 FM rádio 
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Režim lietadlo 

Tento režim umožňuje používať telefón bez 

toho, aby bola zapnutá jeho vysielacia časť, 

teda napr. v lietadle alebo všade tam, kde sa 

nesmú používať mobilné telefóny. V tomto 

režime nie je možné telefonovať, ale môžete 

používať všetky ostatné funkcie telefónu 

(Budík, Kalkulačka, zoznam kontaktov apod.) 

 

Zvoľte v menu: 

Nastaveníe->1 Telefón->6 Režim lietadlo 

 

 Vyberte jednu z možností a potvrďte ľavým 

tlačidlom „Ok“. Máte na výber nasledujúce 

možnosti: 

 Normálny (štandardná plná funkcia 

telefónu) 

 Lietadlo (vysielacia časť je vypnutá) 

 Pýtať sa pri zapnutí (pri každom zapnutí 

sa telefón spýta, či chcete aktivovať režim 

lietadlo) 

Nastavenie hovoru 

V nastavení hovoru možno robiť mnoho 

nastavení funkcií, ktoré sú poskytované 

v závislosti na službách GSM operátora. Nie 
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všetky funkcie musia byť Vaším GSM 

operátorom ponúkané. V takom prípade ich nie 

je možné použiť. Informujte sa u Vášho GSM 

operátora, ktoré funkcie môžete využívať. 

Operátor tiež môže požadovať vloženie hesla 

na aktiváciu či deaktiváciu niektorých funkcií. 

Čakajúci hovor 

Ak je funkcia aktívna, umožní súčasný príjem 

dvoch hovorov. Pokiaľ sa Vám niekto snaží 

dovolať počas hovoru, ste na tuto skutočnosť 

upozornený zapípaním a na obrazovke sa 

objaví číslo alebo meno volajúceho. Môžete sa 

potom rozhodnúť či druhý hovor prijmete alebo 

nie. V prípade prijatia je pôvodný hovor 

podržaný. Medzi hovormi tak potom môžete 

prepínať. 

 

Ak je funkcia neaktívna, tak strana, ktorá sa 

Vám snaží dovolať počas hovoru, bude počuť 

obsadzovací tón. A vy nie ste upozornený na 

ďalšie volanie. 

 

Aktivácia: 

Nastavenie->2 Nast. hovoru->1 Čakajúci 

hovor  

->1 Aktivovať 

 

Dektivácia: 
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Nastavenie->2 Nast. hovoru ->1 Čakajúci 

hovor  

->2 Deaktivovať 

 

Zistenie stavu: 

Nastavenie->2 Nast. hovoru ->1 Čakajúci 

hovor  

->3 Overiť stav 

Presmerovanie hovoru 

 

Ak je funkcia aktívna, prichádzajúce hovory 

budú v rôznych situáciách presmerované na 

zvolené telefónne číslo. 

 

1. Zvoľte v menu:  

Nastavenie->2 Nast. hovoru ->2 

Presmerovanie  

2. Ďalej vyberte jednu z funkcií, ktoré sú 

popísané v tabuľke 
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Typ presmerovania Popis funkcie  

1 Všetky hovory 

Všetky prichádzajúce 

hovory sú 

presmerované na iné 

číslo 

2 Ak je nedostupný 

V prípade, že ste 

mimo signál alebo 

máte vypnutý telefón, 

hovor bude 

presmerovaný. 

3 Ak neodpovedá 

V prípade, že po 

dlhšom vyzváňaní 

nezodvihnete telefón, 

hovor bude 

presmerovaný. 

4 Ak je obsadené 

V prípade, že máte 

obsadené, hovor 

bude presmerovaný. 

5 Dátové volania  
Dátové volania sú 

presmerované 

6 Zrušiť všetky 
Zruší všetky 

presmerovania 

 

Blokovanie hovorov 

Ak je funkcia aktívna, je možné zakázať všetky 

alebo niektoré prichádzajúce či odchádzajúce 

hovory. 
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Blokovanie odchádzajúcich hovorov 

1. Zvoľte v menu:  

Nastaveníe->2 Nast. hovoru ->3 

Blokovanie hovorov->1 Odchádzajúce 

2. Ďalej vyberte jednu z funkcií, ktoré sú 

popísané v tabuľke 

 

Typ blokovania Popis funkcie  

1 Všetky  
Všetky odchádzajúce 

hovory sú blokované 

2 Medzinárodné  
Blokované sú len 

medzinárodne hovory. 

3 Medzinárodné 

mimo domácej 

siete 

Blokované sú 

medzinárodne hovory do 

cudzej siete. Medzinárodne 

hovory do vlastnej siete sú 

povolené.. 

Blokovanie prichádzajúcich hovorov 

 

1. Zvoľte v menu: 

2. Nastaveníe->2 Nast. hovoru ->3 

Blokovanie hovorov->2 Prichádzajúce 

3. Ďalej vyberte jednu z funkcií, ktoré sú 

popísané v tabuľke 

 

Typ blokovania Popis funkcie  
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Všetky hovory 
Všetky prichádzajúce 

hovory sú blokované 

Pri roamingu  
Prichádzajúce hovory sú 

blokované iba pri roamingu. 

Zrušenie blokovania hovorov 

Zvoľte v menu:  

Nastaveníe->2 Nast. hovoru ->3 Blokovanie 

hovorov->3 Zrušiť všetko 

Zmena hesla pre blokovanie hovorov: 

Zvoľte v menu:  

Nastaveníe->2 Nast. hovoru ->3 Blokovanie 

hovorov->4 Zmeniť blokovacie heslo 

 

Pokročilé nastavenie hovorov 

V rámci pokročilých nastavení je možné 

nastaviť niektoré špeciálne funkcie. Zvoľte 

v menu: 

Nastavenie->2 Nast. hovoru ->4 Pokročilé. 

 

A potom môžete vyberať jednu z možností: 

 

 Black List (zapne alebo vypne BlackList) 

 Automatické opätovné vytáčanie 

(automaticky vytáča číslo znovu, pokým sa 

Vám nepodarí dovolať) 
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 Zobraziť dobu volania (zobrazuje sa dĺžka 

hovoru) 

 

Black List 

Black list je špeciálna funkcia, ktorá umožní 

ignorovať niektoré čísla. Pokiaľ číslo priradíte 

na Black List, viď kapitola Zoznam kontaktov, 

potom telefón automaticky odmietne všetky 

hovory z tohto čísla. Volajúci počuje 

obsadzovací tón podobne, ako keď stlačíte 

červené tlačidlo počas zvonenia 

prichádzajúceho hovoru. 

 

Zabezpečenie 

Telefón umožňuje nastavenie niekoľkých 

rôznych zabezpečení.  

Nastavenie PIN kódu (zámok SIM) 

 

Môžete nastaviť, či bude telefón po zapnutí 

vyžadovať pin kód : 

Nastaveníe->3 Zabezpečeníe->1 Zámok SIM 

 

Stlačte ľavé tlačidlo pre zapnutí/vypnutí ochrany 

PIN. Budete vyzvaní k zadaniu PIN kódu. 
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Nastavenie zámku telefónu 

V prípade, že je zapnutý zámok telefónu, 

budete vždy po zapnutí telefónu vyzvaní 

k zadaniu hesla. Toto nastavenie je nezávislé 

na nastavení zámku SIM karty (PIN kódu). 

Pokiaľ sú zapnuté oba zámky, budete musieť 

po zapnutí zadať najskôr heslo zámku telefónu 

a potom i PIN. 

 

Heslo telefónu je z výroby nastavené na 1122. 

 

Zvoľte v menu: 

Nastaveníe->3 Zabezpečeníe->2 Zámok 

telefónu 

Stlačte ľavé tlačidlo pre zapnutie / vypnutie 

zámku telefónu. Budete vyzvaní k zadaniu 

hesla. 

 

Zmena hesiel 

Telefón Vám umožňuje zmeniť PIN kód  zámku 

SIM karty i heslo telefónu. 

 

Pre zmenu PIN kódu zvoľte: 

 

Nastaveníe->3 Zabezpečeníe->3 Zmeniť 

heslo->PIN (PIN2) 

Stlačte ľavé tlačidlo pre zmenu PIN (PIN2). 

Budete najskôr vyzvaní k zadaniu pôvodného 
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PIN kódu a potom k zadaniu nového PIN(PIN2) 

kódu. Nový kód je nutné pri zadaní dvakrát 

opakovať. 

 

Pre zmenu hesla zámku telefónu zvoľte: 

 

Nastavenie->3 Zabezpečenie->3 Zmeniť 

heslo->Heslo telefónu 

Stlačte ľavé tlačidlo pre zmenu hesla. Budete 

najskôr vyzvaní k zadaniu pôvodného hesla a 

potom k zadaniu nového hesla. Nové heslo je 

nutné pri zadaní dvakrát opakovať. 

Dátový účet 

Umožňuje konfigurovať nastavenie dátového 

pripojenia, ktoré je nutné pre prenos MMS 

správ. 

V pôvodnom nastavení sú preddefinované 

nastavenia domácich operátorov. Viac 

informácií nájdete v kapitole MMS správy. 

 

Nastavenie siete 

 

Môžete zvoliť, ku ktorej GSM sieti sa Váš 

telefón pripojí. Môžete nastaviť aby telefón 

vybral GSM sieť príslušného operátora 

automaticky a prihlásil sa do nej,: 
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Nastaveníe->5 Nastavenie síete->1 Voľba 

síete->1 Nové hľadanie 

 

Alebo môžete sieť vybrať ručne: 

Nastavenie->5 Nastavenie siete ->4 Voľba 

siete->2 Vybrať sieť? 

Zobrazí sa zoznam sietí. Domovská sieť je 
označená symbolom domčeka. Vyberte 
požadovanú sieť a stlačte ľavé tlačidlo „Ok“. 
Je možné tiež nastaviť, či sa sieť bude vyberať 

automaticky alebo ručne: 

Nastaveníe->5 Nastavenie siete ->1 Voľba 

síete->3 Režim voľby 

  

Tón klávesnice 

Umožňuje rýchle nastaviť tón klávesnice 

aktuálneho profilu bez nutnosti robiť nastavenie 

cez menu Profily. 

K dispozícií je výber niekoľkých zvukov, vrátane 

možnosti vyslovenia stlačenia tlačidla ľudským 

hlasom (pre tlačidla 0-9, *,#.) 

 

Zvýšenie hlasitosti 

Používa sa k nastaveniu hodnoty, na ktorú sa 

zvýši hlasitosť po stlačení tlačidla zvýšenia 

hlasitosti počas hovoru (dlhý stisk tlačidla „0“) 
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Zvoľte v menu: 

Nastaveníe->7 Zvýšenie hlasitosti 

Pomocou navigačných tlačidiel hore/dole 

nastavte požadovanú hlasitosť a potvrďte 

ľavým tlačidlom „Ok“. 

Nastavenie čísla hlasovej schránky 

Telefón umožňuje prednastaviť číslo hlasovej 

schránky tak, že telefón po dlhom stlačení  

tlačidla schránky „1“ automaticky vytočí číslo 

hlasovej schránky. 

Ak nie je číslo nastavené, pridržte tlačidlo „1“ a 

telefón Vás vyzve k nastaveniu čísla hlasovej 

schránky. Potvrďte ľavým tlačidlom „Áno“ a 

potom môžete vložiť číslo Vašej hlasovej 

schránky. 

 

Pri ďalšom dlhom stlačení tlačidla „1“ už bude 

telefón vytáčať číslo schránky. 

 

Pre neskoršie úpravy zvoľte v menu:  

Správy->10 Hlasová schránka 

Obnova pôvodného nastavenia 

Obnoviť nastavenie 

Zruší (resetuje) všetky uskutočnené nastavenia 

a obnoví nastavenie z výroby. 
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Zvoľte v menu: 

Nastavenie->8 Reset 

Telefón sa opýta na heslo. Zadajte heslo 1122. 
A nastavenie bude resetované. 
 

Pripojenie k počítaču 

Telefón je vybavený štandardným micro USB 

konektorom, ktorý slúži k nabíjaniu, ale aj 

k pripojeniu k osobnému počítaču. 

 

POZOR!  

Vyžaduje použitie operačného systému 

Windows 2000, XP, Vista a vyšší! 

V prípade použitia iných operačných 

systémov môže byť nutné použiť špeciálne 

ovládače. 

 

Prenos súborov  

Pokiaľ chcete nahrávať súbory do telefónu 

alebo na vloženú pamäťovú kartu, pripojte 

telefón k počítači priloženým USB káblom a 

zvoľte „Veľkokapacitné pamäťové 

zariadenie“. Pamäť telefónu sa objaví na 

počítači ako vymeniteľný disk. Ak je vložená 

pamäťová karta, objaví sa ako ďalší 

vymeniteľný disk. 
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Ďalšie režimy pripojenia 

 Ak chcete, aby sa telefón po pripojení 

k počítaču len nabíjal, stlačte po pripojení 

káblu a zobrazení ponuky pripojenia tlačidlo 

„Späť“. 
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Špecifikácia 

 

Parameter Popis 

Pásmo GSM 900/1800 MHz 

Rozmery 115 X 52 X 14.6 mm 

LCD 5 riadkový grafický 
farebný displej, 
s uhlopriečkou 2“, 
 

Výdrž 

v pohotovostnom 

režime 

 

150 -300 hodín 

Výdrž - hovor 100 - 300 minút 

Pamäť 100 SMS správ, 

500 telefónnych čísel 

Batéria Li-Ion, 1200 mAh 
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Bezpečnosť a ekológia 

Bezpečnostné pokyny 

 

 Zaobchádzajte s telefónom a 

príslušenstvom opatrne, chráňte ich pred 

mechanickým poškodením a nečistotami. 

 Telefón a príslušenstvo nie sú vodotesné, 

chráňte ich pred vlhkom a vodou. 

 Chráňte telefón a príslušenstvo pred 

extrémnymi teplotami. 

 Batériu nehádžte do ohňa ani ju 

nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí 

nebezpečenstvo výbuchu. 

 Chráňte telefón a príslušenstvo pred pádom 

na zem. 

 Nikdy telefón ani príslušenstvo 

nerozoberajte. 

 Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných 

alebo lekárskych či zdravotníckych 

zariadení, hoci budete mat potvrdenie, že 

rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich 

činnosť. 

 Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu 

kardiostimulátorov a iných implantovaných 

prístrojov. 
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 Pri telefonovaní prikladajte telefón na 

opačnú stranu tela ako je implantovaný 

kardiostimulátor alebo iný prístroj. Poraďte 

sa so svojim lekárom o prípadných rizikách 

rušenia. V prípade podozrenia z rušenia,  

telefón ihneď vypnite. 

 V lietadle telefón vždy vypnite. 

 Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušnín. 

 Nedávajte alebo neinštalujte telefón popr. 

jeho držiak ani príslušenstvo do priestoru 

nad airbagom v automobile. 

 Uchovajte mimo dosah deti a nedovoľte im, 

aby sa s ním hrali. Telefón obsahuje malé 

súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa 

môžu poraniť iným spôsobom. 

 Nikdy nepoužívajte telefón, keď šoférujete 

vozidlo. 

Použité 

elektrozariadenie 

Telefón je 

elektrospotrebič. To 

znamená, že s ním 

nemožno zaobchádzať 

ako s bežným domovým 

odpadom. 

Telefón, ktorý Vám 
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doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného 

komunálneho odpadu!!! 

Po ukončení používania musí byť odovzdaný 

na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho 

recyklácia či ekologická likvidácia. 

Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné. 

Tento výrobok môže obsahovať látky 

nebezpečné pre životné prostredie  - správne 

používanie je dôležité pre jeho ochranu. 

K získaniu podrobnejších informácii ako 

zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte 

na Vášho predajcu alebo obecný úrad. 
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Likvidácia batérie 

 

Batérie a akumulátory, 

ktoré Vám doslúžili, 

nepatria do bežného 

komunálneho odpadu!!! 

 

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému 

prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom 

zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická 

likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na 

obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. 

Popr. môžete batériu odovzdať priamo 

predajcovi alebo na niektorej z pobočiek 

ADART COMPUTERS s.r.o..  

 

Narábanie s použitými batériami v rozpore 

s uvedenými pokynmi je nezákonné!  

 

0678 
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Vyhlásenie o zhode č. 

01/08/2010 
Vydané v súlade so smernicou EU R&TTE Directive 1999/5/EC 

 

Výrobok:    Mobilný telefón pre sieť GSM 

Obchodné označenie:    ALIGATOR A800  

 

Dovozca:    ADART COMPUTERS s.r.o., 

Sokolovská 161,  

180 00 Praha 8, IČ 25074547 

Výrobca:   U.T.G. LTD  

Flat/RM B 6/F Teda Building 87 Wing 

Lok St. Hong Kong 
Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu 

GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. 

Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, 

bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané  kontrolné a iné opatrenia 

zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou 

dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované 

normy:: 

EN 60950-1:2001+A11:2004, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) 

EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008, EN 300 328 V1.7.1:2006 

EN 50360:2001, EN 60950-1:2006 

 

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba:  

EMCCert DR. RASEK GmbH,   

Stoernhofer Berg 15, 91364 Unterleinleiter 

Spolková republika Německo 

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0678 v súlade s predpismi 

Európskej únie. 

Posledné dvojčíslie roku kedy bolo vystavené vyhlásenie o zhode: 10 

 

Vystavené v Prahe, dňa 1.9.2010: 

 

………………………………………. 

ADART COMPUTERS s.r.o. 
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Záručný list – ALIGATOR 

A800  
 

 

IMEI:...…………………………………………………… 

 

 

 

Dátum predaja: 

……………………………………………………………. 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis 

predajcu:……………………………………………….. 

 

Záznamy o záručných opravách: 

1.oprava: 

 

 

 

2.oprava: 

 

 

 

3.oprava: 
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Záručné podmienky 
1. Záručná doba na výrobok trvá 24 mesiacov a začína plynúť dňom 

prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je výrobok dodávaný s akumulátorom, 

vzťahuje sa záruka i na akumulátor s tým, že obvyklá životnosť 

akumulátora je najmenej 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity 

alebo strata funkčnosti akumulátora po uplynutí tejto doby je 

posudzovaná ako prirodzený dôsledok obvyklého opotrebovania. 

Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku 

kúpe produktu viažu podľa zvláštnych právnych predpisov. 

2. Zodpovednosť za vady výrobku nie je možné  uplatniť pokiaľ: 

a) výrobok bol používaný v rozpore s pokynmi uvedenými v 

užívateľskej príručke, 

b) výrobok bol chybne uvedený do prevádzky či nesprávne 

inštalovaný, 

c) došlo k neoprávnenému zásahu do výrobku; za taký zásah je 

považované i otvorenie krytu inou, než oprávnenou osobou, 

d) do výrobku vnikla cudzia látka (napr. voda), 

e) výrobok bol poškodený vplyvom vyššej moci (napr. živelný zásah), 

f) užívateľ výrobok chybne skladoval, t.j. na nevhodnom mieste, 

najmä vo vlhku, prachu či inak agresívnom prostredí alebo mimo 

rozsah doporučených teplôt pre skladovanie (5-40°C ak nie je v 

užívateľskej príručke stanovené inak) 

g) výrobok je mechanicky poškodený, 

h) závada vznikla bežným opotrebovaním, 

i) výrobok bol opravovaný inou, než schválenou osobou, 

j) bolo použité nevhodné elektrické napájanie, najmä nevhodné typy 

batérií či akumulátorov, iný než doporučený nabíjač, apod., 

k) s výrobkom bolo použité iné, než výrobcom či dovozcom 

schválené príslušenstvo. 

3. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej 

ceny. 

4. Prípadná strata dát, najmä záznamov či užívateľského nastavenia nie je 

krytá zodpovednosťou výrobcu, dovozcu ani predajcu. Pre účely opravy 

sa má za to, že výrobok je v stave, v ktorom bol kupujúcemu pôvodne 

odovzdaný. S uloženými dátami a záznamami osobného charakteru 

bude nakladané podľa príslušných právnych predpisov na ich ochranu. 

5. Záručný list musí mať vyplnený typ výrobku, dátum predaja a podpis 

oprávneného pracovníka, predajcu. Predajca zaistí, aby záruční list 

obsahoval tieto údaje (môžu byť uvedené na pečiatke): meno a 

priezvisko, názov alebo obchodná firma predávajúceho, jeho 

identifikačné číslo, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide 

o fyzickú osobu. Pri uplatnení práv zo záruky je potrebné uviesť dôvoď 

reklamácie, najmä čo najpresnejšie popísať vadu a jej prejavy.
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Dovozca: 

www.aligator.cz 

 

Copyright © 2010, 2011 ADART COMPUTERS s.r.o. 

http://www.aligator.cz/

