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Úvod  

Děkujeme Vám za zakoupeni mobilního 

telefonu Blaupunkt. Výrobek je určený pro 

mobilní sítě standardu GSM a splňuje 

nejpřísnější evropské normy. 

Mobilní telefon lze využít na nejrůznějších 

mezinárodních sítích, jejich použití je závislé na 

pravidlech roamingu poskytovatele služeb. 

Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě 

a mohou vyžadovat objednání služby u 

poskytovatelů služeb.  

Návod k použití vyhotovil výrobce. Za tiskové 

chyby a změny výrobce neručí, změny v 

zařízení může vykonat bez ohlášení.  

Ochranné známky a autorská práva zmíněné v 

tomto dokumentu jsou vlastnictvím svých 

příslušných vlastníků. Kopírováni a distribuce 

obsahu tohoto dokumentu je bez výslovného 

dovolení vlastníka autorských práv zakázána. 
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Prosíme, prostudujte si pečlivě tento návod k 

použití Vašeho zařízení, v zájmu bezpečného a 

správného používání tohoto přístroje. 

1 Bezpečnost 
Seznamte se s bezpečnostními pravidly 
používání mobilního telefonu. Jejich 
nedodržování může být nebezpečné nebo 
dokonce protizákonné.  
Majitel přistroje nese odpovědnost za správné 
použití mobilního telefonu. Nezapínejte telefon 
v místech kde je používání Mobilních telefonů 
zakázáno. Telefon muže zasahovat do chodu 
některých elektronických zařízení. Neotevírejte 
zařízení jinak, než jak je uvedeno v pokynech. 
Použití přistroje je limitováno bezpečnostními 
předpisy v zajmu ochrany spotřebitele a 
prostředí. 
Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte 
telefon vlhkému prostředí (koupelna, bazén 
atd.). Neponechávejte zařízení ve vysokých 
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teplotách nebo v extrémním chladu (pod 
-20 °C nebo nad 55 °C). V důsledku fyzikálních 
a chemických procesu může při nabíjeni 
baterie docházet k zahřívání přistroje. Váš 
telefon disponuje automatickou ochranou 
baterie při extrémních teplotách. Uchovávejte 
zařízení mimo dosah malých dětí, protože 
obsahuje male součástí.   
Použití nabíječky  
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou 
pouze kvalifikované osoby, aby se předešlo 
poškození. Aby nedošlo ke zranění nabíječka 
nesmí byt použita osobami s nenesou žádnou 
odpovědnost za 
poškození způsobené používáním jiných 
nabíječek může byt důvodem zániku záruky. 
napětí v síťové zásuvce musí přesně odpovídat  
údajům, které jsou uvedeny na výrobním štítku 
nabíječky. 
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V letadle 
Při cestě letadlem telefon vypněte, budete-li k 
tomu vyzváni posádkou nebo postupujte podle 
souvisejících předpisů. Použití mobilního 
telefonu na palubě letadla může být 
nebezpečné  z hlediska provozu, a způsobit 
rušení řídicích přístrojů. Použití přistroje 
navzdory zákazu může s sebou nést negativní 
právní následky. 
 
Prostředí s rizikem výbuchu nebo jiným 
omezením 
Vypněte přistroj v prostředí s rizikem výbuchu. 
Dodržujte pravidla a nařízení platná v rizikovém 
prostředí. V prostředí s nebezpečím výbuchu 
může vznik jiskry iniciovat výbuch nebo požár, s 
rizikem vážného či dokonce smrtelného 
zranění. 
Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v 
blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo 
na kterémkoliv místě, kde se manipuluje 
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pohonnými hmotami. Důsledně dodržujte 
příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, 
chemických závodech nebo v jakémkoli jiném 
potenciálně výbušném prostředí. 
 
Elektronické přistroje 
Aby se předešlo demagnetizaci, nenechávejte 
přistroj delší dobu v blízkosti elektronických 
zařízení. 
 
Elektronické lékařské přístroje 
Telefon, je radiový přijímač, který může rušit 
lékařskou techniku nebo implantáty, jako jsou 
naslouchací přistroje, kardiostimulátory, 
inzulinové pumpy atd. Doporučujeme 
minimální vzdálenost 15 cm od implantátů a 
přístrojů.  Nikdy nenoste přistroj v náprsní 
kapse. Dodržujte pokyny výrobce lékařských 
přístrojů. V případě, že disponujete zdravotním 
implantátem a máte jakékoliv otázky týkající se 
působení mobilních zařízení, informujte se u 
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Vašeho lékaře.  
 
Nemocnice 
V nemocnicích a jiných zdravotních zařízeních 
se mohou nacházet přistroje, které jsou 
mimořádně citlivé na rušení v radiových 
frekvencích. Vypněte Váš telefon, pokud Vás k 
tomu vyzývá značení, nebo Vás o to žádá 
personál nemocnice.  
 
Bezpečnost na silnicích 
Informujete se o místních zákonech a 
nařízeních ohledně používaní telefonu při 
řízení vozidla. Nepoužívejte telefon, pokud 
řídíte vozidlo. Používejte hlasitý odposlech 
nebo hands-free sadu.  V případě 
přicházejícího hovoru opusťte silnici, jestliže na 
to máte možnost. Radiový signál může rušit 
elektronická zařízení Vašeho vozidla, včetně 
audio systému nebo autoalarmu. Jestliže je 
Vaše vozidlo vybaveno airbagem, postarejte se 
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o to, aby telefon nebo hands-free sada 
nezabraňovala správné funkci airbagu. Můžete 
tak zabránit vážnému zranění.   
 
Uživatelské prostředí 
Zařízení nepřekračuje povolené limity 
vyzařování rádiových vln pokud je držen ve 
vzdálenosti min. 1.5 cm od ucha. Pokud nosíte 
telefon v pouzdře, nebo na opasku, 
dohlédněte na to, aby neobsahovali kovové 
součásti a aby telefon nebyl zcela u těla. V 
případě použití nesprávných doplňků není 
možné zaručit fungovaní ve shodě se směrnicí 
povolených limitů radiových vln. Pokud nemáte 
telefon v pouzdře nebo zrovna netelefonujete, 
držte zařízení alespoň 2.5 cm od těla, zejména 
v okamžiku přenosu dat. 
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2 Popis a technická specifikace 
zařízení 
Specifikace napájeni:: 

• Intrare: (AC), 100-240 V - 50/60 Hz – 0.1 A 

• Ieșire: (DC), 5 V - 500 mA 

Typ akumulátoru a napětí::  

Baterie Li-ion , 3.7 V, 1000 mAh 

Frekvenční pásmo:  

• GSM 900/1800 MHz  

Hodnota SAR: 

• 0.731 W/Kg (cap) 

• 0.626 W/Kg (corp) 

 

Poznámka: Skutečné hodnoty se od těchto 
příkladných mohou lišit závislosti od použité 
sítě, okolního prostředí a způsobu použití. 
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3 Tlačítka, součásti zařízení 

Funkce tlačítek 

 

Pravé funkční tlačítko 
V pohotovostním 
režimu spustí kontakty 
V menu návrat na 
domovskou obrazovku. 

 

Levé funkční tlačítko 
V pohotovostním režimu 
otevře hlavní menu, jinak 
slouží jako 
potvrzení výběru nebo 
aktivace vybrané 
funkce „OK”  

 

Tlačítko pro zahájení a 
příjem hovoru. 
Přijmutí hovoru 
stiskem tlačítka 
V pohotovostním režimu 
zobrazí historii 
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volání 

 

Ukončení nebo 
odmítnutí hovoru 
zapnutí/vypnutí telefonu 
dlouhým stiskem 

 
Navigační 
tlačítka 
nahoru/dolů 
V pohotovostním režimu lze 
programovat různé funkce. 

 

Svítilna vypnuti/zapnutí 

 
Tlačítko SOS Pro nouzové 
přivolaní pomoci. Telefon 
začne automaticky vytáčet 
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0-9 alfanumerická klávesnice: Vložte telefonní 
číslo pomocí číselných tlačítek, nebo zadejte 
text zprávy. Dvakrát stiskněte tlačítko * pro 
zobrazeni znaku mezinárodního voláni +. 

＊  (hvězdička) tlačítko: V pohotovostním 
režimu stiskněte dlouze tlačítko * pro 
zobrazeni znaku mezinárodního voláni +. V 
menu stiskněte krátce *  Pro ruční zamčení 
klávesnice.  

＃  (Křížek) tlačítko: Pro aktivaci/deaktivaci 

přednastavená čísla ze 
seznamu 

 

Regulace hlasitosti při 

hovoru. 
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tichého profilu v pohotovostním režimu 
stiskněte dlouze tlačítko #. 
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4 První 

4.1 Vložení SIM karty 

K provozu telefonu je zapotřebí vložit platnou 

SIM kartu, která umožní připojeni na GSM síť. 

Přistroj disponuje slotem na jednu SIM kartu. 

Nedotýkejte se kovových kontaktů SIM karty, 

aby se zabránilo náhodné ztrátě dat. Chraňte 

SIM kartu před vlivem elektromagnetických 

polí.  Pokud je SIM karta poškozená, připojeni 

k síti GSM nebude fungovat. Před manipulací s 

baterií nebo kartou SIM telefon vypněte, 

Sejměte zadní kryt telefonu a vyjměte baterii. 

Poznámka: Najděte držák SIM karty pod baterií 

telefonu a zasuňte ji správně do držáku karty. 

Ujistěte se, ze při vkládání karty je kontaktní 

(pozlacená) část SIM karty obrácená dolů a 

zkoseným rohem orientovaná vlevo dole.  
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Pokud máte starší typ SIM karty, který není 

kompatibilní s vašim telefonem, požádejte o 

výměnu SIM karty vašeho poskytovatele služeb. 

Telefon sim kartu používat normální velikosti. 

4.2 Vložení paměťové karty 

Paměťová karta není standardní součástí 

balení, ale je zapotřebí na využívání 

multimediálních souborů. Před použitím se, 

prosím, ujistěte, že karta je vložena správně. 

Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte 

působení vody. Kartu chraňte před prachem a 

elektrostatickým výbojem. 

Opatrně vsuňte kartu kontaktní částí 

obracenou dolů do patice dle nákresu na 

Vašem zařízení. Při manipulaci s paměťovou 

kartou buďte opatrní, zvláště při vyndávání. 

Některé paměťové karty může být nutné před 

prvním použitím naformátovat pomocí PC. 
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4.3 Vložení baterie   

1. Vložte baterii. Kontakty baterie musí 
směřovat směrem ke spodní části telefonu. 
Jemně zatlačte, baterie musí hladce zapadnout 
do úchytek v telefonu. 
2. Nasaďte kryt baterie zpět. 

4.4 Vyjmutí baterie 

Před vyjmutím baterie vypněte telefon, 
otevřete zadní kryt telefonu a vyjměte baterii.  
Poznámka: Pokud vyjměte z telefonu baterii, 
může to vyvolat návrat výchozího nastavení 
telefonu a karty SIM. Chcete-li baterii vyjmout, 
nejprve vypněte telefon, protože vyjmutí v 
pohotovostním režimu muže způsobit funkční 
poruchy zařízení.  
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4.5 Nabíjení baterie 

Nejdříve připojte  nabíječku k zařízení a poté 

do síťové zásuvky. V zapnutém stavu je stav 

nabití baterie indikován pohyblivou ikonou v 

pravém horním rohu obrazovky telefonu. Když 

se nabíjení ukončí, signalizační ikona v pravém 

horním rohu zůstane statická. Ikona stavu 

baterie na obrazovce informuje o stavu 

procesu nabíjení, když je telefon ve vypnutém 

stavu. Po úplném nabití baterie odpojte 

nabíječku.  

Poznámka: Telefon Vás sám upozorní zprávou 

na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V 

takovém případě ji co nejrychleji nabijte, aby 

jste předešli případným nepříjemnostem, 

telefon totiž může vypnout během hovoru. 

Pokud je baterie téměř vybitá, může dojit k 

vypnutí přistroje automaticky.  Nepoužívejte 

přistroj s téměř vybitou baterii příliš dlouho, 
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může to mít negativní vliv na životnost baterie. 

Vždy používejte jen originální  nabíječky 

dodané výrobcem. Při nabíjeni musí baterie 

zůstat v telefonu. Před prvním uvedením do 

provozu nabíjejte zařízení alespoň 4 hodiny. 

Můžete tím zvýšit efektivitu baterie po 

několika nabíjecích cyklech.   

4.6 Bezpečnostní kódy 

PIN kód 

PIN kód chrání vaši SIM kartu před 

neoprávněným používáním. PIN kód dodává 

provozovatel služeb společně s kartou SIM. V 

případě, že zadáte 3x chybný kód PIN je třeba 

použít kód PUK, který slouží pro odblokování 

karty. Prosím, kontaktujte poskytovatele 

služeb pro další informace.  
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PIN2 kód 

Pokud je to podporováno vaší SIM kartou, 

PIN2 umožní přístup k speciálním funkcím 

(např. chrání pevnou volbu telefonního 

seznamu). Když zadáte třikrát nesprávný PIN2 

kód, SIM karta se zablokuje. Pro odblokování 

PIN2 slouží kód PUK2. Prosím, kontaktujte 

poskytovatele služeb pro další informace. 

PUK kód 

Využijete ho v situaci, kdy 3x špatně zadáte 

PIN. Kód PUK (Osobní odblokovací kód) 

zabezpečuje poskytovatel služby společně s 

kartou SIM. Kód PUK pečlivě uschovejte, 

pokud dojde ke ztrátě, kontaktujte 

poskytovatele služby. Pokud zadáte PUK kód 

10x špatně, karta SIM se trvale zablokuje a 

nebude možné ji znovu aktivovat a použít.  

Bezpečnostní kód  

Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval 

čtyř- až osmiciferný nastavený bezpečnostní 
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kód (heslo), který pomáhá telefon ochránit 

před zneužitím. Přednastavený kód je 0000. 

Když je tato funkce zapnuta, telefon žádá heslo 

po každém zapnutí. V zájmu větší bezpečnosti 

vašich dat změňte standardní přednastavené 

heslo co nejdříve (Menu > Nastavení > 

Bezpečnostní nastavení > Zabezpečení 

telefonu > Změnit heslo). Doporučujeme zvolit 

heslo, které si snadno zapamatujete. 

5 Ovládáni telefonu 

5.1 Zapnutí a vypnutí telefonu 

Pro zapnutí /vypnutí stiskněte a držte červené 
tlačítko ukončení nebo odmítnutí hovoru. 
1. Pokud SIM karta není vložena nebo je 
vložena špatně, po zapnutí telefonu se objeví 
zprava s upozorněním na tuto skutečnost. 
Vypněte telefon a ujistěte se, že SIM karta je 
správně vložena. 
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2. Když je PIN a bezpečností kód (heslo) aktivní, 
po zapnutí bude přistroj žádat PIN a heslo, 
poté se aktivuje v pohotovostního režimu. 
Po zapnutí zařízení automaticky vyhledá 
dostupné GSM sítě, a po připojeni zobrazí 
pojmenování sítě a kvalitu signálu. Když 
mobilní síť není k dispozici, možné iniciovat 
pouze tísňové voláni, a k dispozici jsou pouze 
služby bez vázanosti k sítí. 

5.2 Volání 

5.2.1 Vnitrostátní volání 

V pohotovostním režimu pomocí klávesnice 

telefonu zadejte požadované číslo a poté 

stiskněte zelené tlačítko. Pokud jste se při 

zadávání spletli, stačí stisknout Pravé funkční 

tlačítko (Smazat), pak volání nebo tlačítko 

vytáčení umístit hovor, pokud je uvedené číslo 

bylo správné. 
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5.2.2 Volání do pevné linky 

Volání do některých pevných linek není možné 

bez zadaní volací předvolby. Stiskněte a držte 

tlačítko *, dokud se na obrazovce neobjeví 

znak P/w. Poté zvolte předvolbu.  

5.2.3 Mezinárodní volání 

Stiskněte a držte tlačítko *, dokud se na 

obrazovce neobjeví znak + pro mezinárodní 

volání. Poté zadejte mezinárodní předvolbu, 

lokální předvolbu, a nakonec telefonní číslo. 

Mezinárodní volání můžete iniciovat 

následovně: znak „+” mezinárodní předvolba > 

telefonní číslo > tlačítko pro zahájení hovoru.  

5.3 Přijetí hovoru 

V případe přicházejícího hovoru zařízení 
vhodným způsobem signalizuje hovor. Na 
obrazovce se objeví telefonní číslo volajícího, 
pokud Váš poskytovatel tuhle službu nabízí 
(jestliže máte číslo volajícího uloženo v 
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seznamu, zobrazí se jméno) 
1. Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko a 
odpovězte na volaní. 
2. Když máte aktivní funkci „odpověď 
kterýmkoliv tlačítkem” (Nastavení > Nastavení 
hovoru > Speciální nastavení > Přijeti hovoru  > 
Kterékoliv tlačítko) tak můžete odpovědět na 
přicházející hovor kterýmkoliv tlačítkem kromě 
Pravého funkčního tlačítka a Tlačítka ukončení 
hovoru. 
3. Zařízení je možné nastavit tak, aby 
automaticky přijímalo hovory, když je připojen 
headset (Nastavení > Nastavení hovoru > 
Pokrocilé nastavení > Rezim odpověďi > 
Automatické projetí hovorů). V takovém 
případě je hovor přijat automaticky po uplynuti 
5 vteřin signalizace. 
4. Příchozí hovor odmítněte stisknutím 
červeného tlačítka. Červené tlačítko lze použít 
také na přerušení hovoru. 
5. V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat 
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hlasitost stisknutím tlačítek pro ovládání 
hlasitosti. 
6. Tísňová volání můžete provádět i bez 
vložené SIM karty. Čísla tísňových linek se 
mohou v různých oblastech lišit. Prosím, 
kontaktujte poskytovatele služeb pro další 
informace. 

5.4 Tísňová volání 

Tísňová volání můžete provádět i bez vložené 
SIM karty. Čísla tísňových linek se mohou v 
různých oblastech lišit, prosím, kontaktujte 
poskytovatele služeb pro další informace. 

5.5 Funkce dostupné při hovoru 

Některé operace a služby jsou dostupné také 
při hovoru. Některé závisí na poskytovateli 
služeb. Pro další informace kontaktujte 
poskytovatele služeb. Během hovoru stiskněte 
pravé funkční tlačítko pro hlasitý odposlech. 
Dalším stiskem tlačítka se hlasitý odposlech 
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deaktivuje.   
Stiskem Levého funkčního tlačítka během 
hovoru (Volby) získáte přistup k nesledujícím 
možnostem v Menu (některé funkce jsou 
aktivní pouze ve speciálních případech): 
Přidržení/pokračování: můžete přidržet první 
volání a přijmout další. K původnímu hovoru se 
pak můžete vrátit později.  
Ukončení hovoru: ukončí aktivní hovor. 
Telefonní seznam: vyhledávání ve všech 
kontaktech, přidání kontaktu a další funkce. 
Výpis hovorů: zobrazuje čísla přijatých, 
odchozích a zmeškaných hovorů. 
Zprávy: umožňuje přijímat i odesílat textové 
zprávy.  
Nahrávání hovoru: při aktivaci této možnosti je 
možné nahrávání hovorů na paměťovou kartu. 
Ztlumení: umožňuje vypnout / zapnout 
mikrofon pokud nechcete, aby volající slyšel 
Vaši konverzaci s třetí osobou.   
Hlasitost: regulace hlasitosti při hovoru. 
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 Změna* : můžete měnit mezi přidrženým a 
aktivním hovorem. 
Konference*: sjednocení hovorů. 

Poznámka: Funkce označeny hvězdičkou jsou 

přístupné pouze ve speciálních případech. 

Kupříkladu - funkce změna je aktivní pouze v 

případe jednoho přidrženého a jednoho 

aktivního hovoru. Funkce konferenční hovor 

musí být podporovaná sítí mobilního 

operátora.  

 

6 Menu  

6.1 Zprávy 

Serviciul de mesagerie depinde de o rețea, ce 

face disoponibilă trimiterea SMSurilor. Pentru 

mai multe informații luați leagătura cu 

operatorul de rețea.  

6.1.1 Vytvoreni SMS zprávy 
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Funkce: Napsat novou zprávu, uložit nebo 

odeslat příjemci. V Menu zvolte Zprávy > 

Napsat zprávu.  

Poznámka: Pro odesílaní SMS zpráv musí být 

správně nastaveno číslo SMS centra, které 

obdržíte od poskytovatele služeb. Nastavení 

SMS centra můžete zkontrolovat v Menu: 

Zprávy – Nastavení SMS – SIM – Nastavení 

profilu – Adresa SMSC. Změny v nastavení 

můžete uložit pomocí možnosti – Uložit. V 

režimu psaní textu tlačítko # mění způsob 

vkládání znaků. Pro zpřístupnění dalších funkcí 

stiskněte Levé funkční tlačítko při psaní textu: 

Adresát: Můžete zadat číslo přímo z klávesnice 

telefonu nebo vyberte ze seznamu kontaktů 

Způsob vkládání znaků: Vyberte způsob 

vkládání znakú. 

Vložení šablony: Vložení textové šablony. 

Speciální: Zvolte tuhle položku pro vložení čísla 

nebo kontaktu. 
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Uložit: Uložení zprávy mezi koncepty k pozdější 

práci. 

2. Když je aktivováno ukládání odeslaných 

zpráv (Nastavení zpráv > Ukládáni odeslaných > 

Zapnuto), přistroj automaticky ukládá úspěšně 

odeslané zprávy do složky Odeslané zprávy. 

Pokud funkce není aktivní, Vaše zařízení 

odeslané zprávy neukládá. 

6.1.2 Doručené zprávy 

Přijaté zprávy můžete ukládat do paměti 

telefonu nebo na kartu SIM. Při přijetí zprávy 

Vaše zařízení přehrává zvuk, vibruje či 

zobrazuje oznámení (v závislosti na nastavení) 

[Nastavení > Profil uživatele > Volby > 

Přizpůsobeni > Zprávy]. Stisknete levé funkční 

tlačítko (Náhled) pro zobrazení SMS zprávy, 

Pravým funkčním tlačítkem se můžete vrátit do 

menu zpráv a číst další přijaté zprávy. 

Pokud se naplní kapacita paměti zpráv SMS, na 

obrazovce se objeví hlášení „plná paměť 
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zpráv“ a blikající ikona SMS. Pro doručení nový 

zpráv musíte některé starší uložené zprávy 

vymazat. Když je datová velikost příchozí 

zprávy větší než kapacita, která je k dispozici, 

část informací obsažených ve zprávě se může 

ztratit.  

V seznamu zpráv stiskněte Levé funkční tlačítko 

(Náhled) pro zobrazení zprávy. Opakovaným 

stiskem tlačítka (Volby) můžete vybírat z 

možností:  

Odpovědět: Odpovědět na doručenou zprávu. 

Voláni odesílatele: Voláni odesílateli zprávy. 

Přeposlat: Přeposlat zprávu dalšímu adresátovi  

Vymazat: Vymazání zprávy 

Speciální: 

- Použití čísla: V případě, ze zpráva 

obsahuje telefonní číslo, můžete na číslo 

uskutečnit volání nebo ho uložit do kontaktů. 

- Kopírovat na SIM/telefon: Zprávu uloží 

do paměti karty SIM/Telefon (V závislosti na 
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původním paměťovém médiu) 

- Přeložit na SIM/telefon: Zprávu přeloží do 

paměti karty SIM a odstraní z paměti telefonu 

(odstraněny z původního úložiště). 

6.1.3 Koncepty 

V této složce si můžete prohlížet rozepsané 

zprávy po uložení. 

6.1.4 Neodeslané zprávy 

Když je aktivováno ukládání odeslaných zpráv, 

neodeslané zprávy se ukládají do složky 

Neodeslané zprávy. 

6.1.5 Odeslané zprávy 

V případe úspěšně odeslané SMS zprávy 

přistroj uloží zprávu do složky Odeslané zprávy. 
6.1.6 Nastavení zpráv 
Parametry služby SMS můžete změnit, a 
provedené změny uložit v položce Menu > SIM 
- Nastavení profilu: Název profilu, adresa SMS 
centra 
- Doba platnosti 
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- Typ zprávy 
- Potvrzení o doručení zpráv: Jestliže je tato 
funkce aktivní, po doručení zprávy adresátovi 
obdržíte potvrzeni o doručení. 
- Cesta odpovědi 
- Server hlasové pošty 
Změny stiskněte levé szofvergombot [Uložit], 
a Volby > Uložit ověřit. Ukládání odeslaných 
SMS zpráv můžete nastavit způsobem Menu  
Nastavení zpráv > Ukládáni odeslaných > 
Zapnuto. V nastavení můžete zvolit, zda se 
zprávy budou ukládat do paměti telefonu 
nebo na kartu SIM a také provést kontrolu 
kapacity úložiště SIM.  

6.2 Volání 

6.2.1 Výpis hovorů 
Telefon uchovává v paměti výpis posledních 
odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů. 
Výpis voláni musí byt podporován 
poskytovatelem služeb. Přistup k Výpisu volání 
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při základní obrazovce  - stiskněte zelené 
tlačítko  a zobrazí se seznam posledních 
hovorů, nebo přes Menu – Volání. 
- Zmeškané volání/Odchozí volání/Příchozí 
volání 
Ukáže Zmeškané/Odchozí/Příchozí volání 
- Smazání historie hovorů 
Vymaže seznam historie hovorů.  
Pro volání čísla v seznamu všech odchozích, 
přijatých a zmeškaných hovorů stisknete 
jednou zelené tlačítko pro zahájení hovoru. Pro 
zobrazení podrobností v  historii hovorů 
stisknete Levé funkční tlačítko (Volby) pro 
zobrazení: 
- Detaily: Ukáže podrobnosti hovoru. 
- Volání: Iniciuje nové voláni na vybrané číslo. 
- Poslat zprávu: Odeslání textové zprávy na 
vybrané číslo. 
- Uložit do kontaktů: Vybrané číslo uloží do 
kontaktů (Možnost je aktivní pouze v případe 
neuložených  telefonních čísel). 
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- Zablokování čísla volajícího: Zablokuje vybrané 
číslo (tzv. blacklist) 
- Editovat před voláním: Umožní upravit 
telefonní číslo před zahájením voláni. 
- Vymazat: Vymaže volání z historie hovorů. 

 

6.2.2 Nastavení hovorů 
Zde najdete: Menu / Nastavení. 
V průběhu hovoru můžete provádět následující 
operace:  
- Přidržení hovoru (funkce musí být 
podporovaná sítí poskytovatele služeb): 
Přidání/zrušení, nebo kontrola stavu 
přidrženého hovoru. Při probíhajícím hovoru 
uslyšíte zvukové znamení, jestliže máte další 
přicházející hovor a na obrazovce se objeví 
číslo nebo jméno volajícího (pokud číslo bylo 
dříve přidáno do kontaktů)                                             
-Přesměrování hovorů (funkce musí být 
podporovaná sítí poskytovatele služeb): 
Přesměruje hovory na libovolné číslo nebo do 
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hlasové schránky, v závislosti na nastavení. 
Přesměrování může být nepodmíněné - 
Všechny příchozí hovory budou automaticky 
přesměrovány, nebo k přesměrování dojde, 
pouze pokud například nezvedáte telefon, 
máte právě obsazeno nebo jste mimo signál. 
Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolu 
vyberte z ponuky typ přesměrování který 
chcete zvolit, a tlačítkem OK, nebo Levým 
funkčním tlačítkem potvrďte výběr některé z 
následujících položek:  
- Aktivování:  Příchozí hovory budou 
přesměrovány na nové číslo nebo do hlasové 
schránky (podle typu). 
Nové číslo:  Pomocí navigačních tlačítek 
nahoru/dolu vyberte položku Nové číslo z 
možností a levým funkčním tlačítkem, nebo 
tlačítkem OK potvrďte. Vložte telefonní číslo, 
na které chcete příchozí volání přesměrovat.   
Hlasová schránka: Jestliže disponujete hlasovou 
schránkou, při výběru této možnosti Levým 
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funkčním tlačítkem nebo tlačítkem OK budou 
nepodmíněné a podmíněné způsoby 
přesmerování směrovány do hlasové schránky. 
Je potřeba nastavit číslo hlasové schránky  v 
Menu  > Zprávy  > Nastavení SMS  > Server 
hlasové schránky.  
Pokrocilé nastavení:  

• Zablokování čísla volajícího (Blacklist): 
Přicházející hovory z čísel v blacklistu 
budou zablokovány. 

• Záznam hovoru: nahrávat hovor. 

• Automatické vytáčení: pokud je 
funkce zapnuta, Nastaví telefon tak, 
aby po neúspěšném pokusu navázání 
hovoru za krátkou dobu provedlo 
další pokus o navázání hovoru. 

• Doba trvání hovoru 

• Nastavení upozornění na délku 
hovoru: v nastaveném časovém 
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intervalu akustickým signálem 
(pípnutím) upozorní uživatele na 
uplynulý čas hovoru. 

• Způsob přijetí hovoru: Nastaví 
možnost přjmutí hovoru kterýmkoliv 
tlačítkem (s připojeným headsetem 
automaticky) 

ID volajícího:  Můžete nastavit, aby se Vaše 
číslo volanému zobrazovalo.  Při zamezení 
identifikace naopak na displeji vaše číslo 
neuvidí. 

 
6.2.3 Rychlá volba 
Umožňuje nastavit rychlé vytáčení často 
volaných telefonních čísel pomocí dlouhého 
stisku některého z tlačítek klávesnice. Pro 
nastavení zvolte Menu > Nastavení > Rychlá 
volba. Při možnosti Stav aktivujte funkci 
stiskem OK (Levé funkční tlačítko) a poté 
zvolením možnosti Zapnout pro potvrzení. Při 
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možnosti Nastavení čísla lze přiřadit čísla pro 
volání tlačítkům s číslicemi 2 až 9. Tlačítko  1 
je určeno pro volání do hlasové schránky 
(pokud byla schránka nastavena). 

6.3 Kontakty  

V pohotovostním režimu stiskem Pravého 
funkčního tlačítka vstoupíte do sekce Kontaktů, 
nebo také Menu  - Kontakty. Do telefonu 
můžete uložit a editovat telefonní čísla a 
přiřadit k nim jména. Kontakty mohou být 
uloženy buď na SIM kartě nebo v paměti 
telefonu. Počet kontaktů, které lze uložit na 
kartu SIM, záleží na její kapacitě.  Do paměti 
telefonu můžete uložit přibližně 200 kontaktů. 
Při hledáni v kontaktech mate k dispozici 
všechna uložena čísla (kontakty uložené na 
kartě SIM a také v telefonu). Kontakty uložené 
na SIM a kontakty uložené v telefonu jsou 
odlišeny různými ikonami. Při vyhledávání 
zadejte první znak jména, které chcete 
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vyhledat. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt, 
a zeleným tlačítkem pro zahájení volání 
potvrdíte volbu hovoru. Pro ukončení hovoru 
stiskněte červené tlačítko pro ukončení 
hovoru. 
V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo 
a z nabídky Menu vyberte možnost Uložení do 
kontaktů. Vyberte úložiště (SIM nebo telefon) 
kam číslo uložit. Zadejte detaily kontaktu: 
Jméno, telefonní číslo.  
Pro uložení stisknete Levé funkční tlačítko a 
vyberte z nabídky možnost Uložit.  
Stiskem tlačítka Volby (Levé funkční tlačítko) 
získáte přístup k následujícím možnostem: 
Zobrazit: Ukáže detaily vybraného kontaktu. 
Poslat SMS: Odesláni textové zprávy 
vybranému kontaktu. 
Volat: Vytočí vybraný kontakt. 
Upravit: Můžete upravit údaje zvoleného 
kontaktu. 
Smazat: Smaže vybraný kontakt. 
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Kopírovat: Kopíruje zvolený kontakt z telefonu 
nebo SIM karty. 
Přesun: Přeloží kontakt z telefonu nebo SIM 
karty. 
Přidat na blacklist 
Označit více: Lze označit několik kontaktů a 
odeslat skupinové zprávy nebo označené 
kontakty smazat. 
Foto kontakty: můžete nastavit obraz v 
kontaktu 
Nastavení kontaktů 
Preferované úložiště: Můžete zvolit, zda 
výchozím úložištěm kontaktů bude karta SIM 
nebo paměť telefonu (připadne oboji). 
Extra telefonní čísla: Můžete změnit detaily 
kontaktů nebo nastavit fixní volání (pokud váš 
poskytovatel tuhle službu nabízí ). 
Stav paměti: Ukáže počet kontaktů uložených v 
paměti telefonu a na kartě SIM, resp. 
maximální limit počtu kontaktů. Kapacita SIM 
se muže lišit v závislosti na typu karty. 
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6.4 Fotoaparát 

Váš přistroj disponuje fotoaparátem, kterým 

můžete pořizovat snímky. Pro uložení snímků je 

zapotřebí paměťové karty. V Menu zvolte opci 

Fotoaparát. Pro pořízení snímku stisknete 

tlačítko 0. Po aktivaci fotoaparátu vyberte z 

několika možností stiskem Levého funkčního 

tlačítka: 

Galerie: Otevře složku obsahující uložené 

snímky. 

Nastavení fotoaparátu: Pomocí navigačního 

tlačítka nahoru/dolů můžete vybrat některou z 

možností – Funkce Zvuk závěrky, EV,  

Anti-blikáni , Scénický režim, Vyvážení bíle, 

Zpoždovač, Nepretržity expozice. Mezi 4 a 6 

tlačítek procházejte možnostmi. Tyto změny, 

stiskněte tlačítko Save pro uložení volby ji (levé 

funkční tlačítko). 

Nastavení snímku: Nastavte velikost a rozlišení 
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snímků. 

6.5 Multimedia 
6.5.1 Galerie  
V této složce si můžete prohlížet pořízené 
snímky uložené na paměťové kartě. U 
vybraného snímku stisknete tlačítko OK a poté 
Levým funkčním tlačítkem získejte přistup k 
následujícím možnostem: 

Zobrazit: Můžete si prohlédnout vybraný 

snímek. 

Styl zobrazení: Můžete zvolit matrici a 

zobrazení seznamu z čeho vybírat. 

Poslat: Odešle vybraný obrázek přes Bluetooth. 

Použít jako: Můžete nastavit své fotografie jako 

tapetu. 

Přejmenovat: změnit název obrazu. 

Smazat: odstranit aktuální snímek. 

Označit více: Můžete mazat, kopírovat 

označený, jakož i poslat přes bluetooth. 

Skladování: zobrazí seznam snímků na 
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paměťové kartě. 

Informace: zde si můžete prohlédnout část 

obrazu, např. rozlišení, velikost, čas vytvoření. 
6.5.2 Nahrávání videa 
Pro nahrávání videa vložte do telefonu 
paměťovou kartu. V Menu zvolte  Multimédia 
– Video. Nahrávání spustíte stiskem tlačítka 5. 
Opakovaným stiskem tlačítka nahráváni 
zastavíte. Pravým funkčním tlačítkem přerušíte 
nahrávání. Stiskem Možností (Levé funkční 
tlačítko) se otevře přistup k následujícím 
opcím:  
Nastavení kamery: Použijte tlačítka 4-6 pro 
nastavení funkce Anti-flicker.  
Nastavení videa: V této sekci můžete nastavit 
kvalitu videa.  
Obnova výchozího nastavení: Nastavení snímáni 
se vrátí do výchozího nastavení. 
Výchozí paměť paměťová karta.  
6.5.3 Přehrávání videa 
Tato část menu slouží na přehrávání videí 
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uložených na paměťové kartě. Stiskem 
Možností (Levé funkční tlačítko) lze zvolit z 
následujících funkcí: 
Přehrávání: přehrát video pro spuštění 
přehrávání 5-tlačítko, stisknutím tohoto tlačítka 
pozastavíte. 4 a 6 projít přehrávání videí z 
pohledu. Stiskněte navigační tlačítko nahoru, 
dolů k zastavení navigačního tlačítka pro 
přehrávání na celé obrazovce. 
Poslat: Sdílení vybraného videa přes rozhraní 
Bluetooth. 
Změna názvu: Můžete změnit název videa. 
Vymazat: Smaže vybrané video. 
 
6.5.4 Hudba 
Na ploše přehrávače stiskněte tlačítko 5 pro  

/  spuštění/zastavení přehrávání. Mezi 
jednotlivými skladbami lze přepínat  pomocí 
tlačítek 4 a 6  / . Levým funkčním tlačítkem 
(Seznam) vstoupíte do seznamu audio souborů, 
opakovaným stiskem Levého funkčního tlačítka 



 

45 
 

(Volby) lze dosáhnout další funkce přehrávání: 
Přehrávání/ detaily / obnovit seznam / 
nastavení. 
V sekci Nastavení můžete nastavit opakování 
skladby, náhodné přehrávání, přehrávání v 
pozadí. 
6.5.5 Diktafon 
Pomocí vašeho telefonu můžete vytvořit audio 
záznam. Zvolte možnost „Nový záznam“. Levým 
funkčním tlačítkem spustíte nebo pozastavíte 
nahrávání, pravým funkčním tlačítkem ho 
přerušíte. Přistroj záznam uloží,  o čemž 
budete informováni zprávou na obrazovce 
přistroje. Po ukončení nahráváni budete mít 
přistup k následujícím možnostem po stisknutí 
Levého funkčního tlačítka (Volby): 
Nový záznam: Pořízení nového záznamu. 
Seznam: Můžete prohlížet seznam nahraných 
audio souborů. Pomocí Levého funkčního 
tlačítka můžete zvolit:  
- Přehrávání: Přehrávání aktuálního záznamu. 
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- Připojit: pokračováním předchozího záznamu.  
-Změna názvu: Přejmenovat název audio 
souboru. 
- Vymazat: Smaže zvolený záznam. 
- Poslat: Sdílení záznamu přes rozhraní 
Bluetooth. 
- Nastavení: Nastavení kvalitu záznamu. 
6.5.6 FM Rádio 
Zvolte v Menu sekci Multimedia / FM Rádio. 
Doporučujeme připojení sluchátek – slouží jako 
anténa. Rádio funguje i bez nich, ale kvalita 
přijmu muže byt nedostatečná.  
V sekci FM rádio stisknete tlačítko 5 k 
poslechu/přerušení poslechu, a tlačítka 2 a 8 k 
nastavení předvolené frekvence. Při poslechu 
rádia můžete ovládat hlasitost stiskem bočního 
tlačítka na ovládání hlasitosti. 
Poznámka: 1. Když je aktivní funkce přehráváni 
v pozadí, můžete rádio poslouchat v 
pohotovostním režimu a také při práci v Menu. 
Pro dosažení lepší kvality signálu ponechte 
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sluchátka připojena i v případe, že zvuk je 
přenášen do reproduktoru mobilního telefonu.  
2. Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni 
signálu v dané lokalitě. Poslech mužete vylepšit 
manuálním laděním, v interiérech přistupte 
blíže k oknu. 
Stiskem Levého funkčního tlačítka (Volby) 
zobrazíte Seznam stanic, nebo můžete zadat 
frekvenci číselně, případně použít funkci Auto 
ladění.  

6.6 Organizér 

6.6.1 Kalendář 
Pro přistup zvolte v Menu  - Organizér 
->Kalendář. Zobrazí se aktuální měsíc, s 
barevně zvýrazněným aktuálním dnem. Po 
kalendáři se lze pohybovat pomocí navigačních 
tlačítek. Pro více možností stiskněte Levé 
funkční tlačítko (Volby) a zobrazí se nabídka: 
Přejít na datum, Jít na dnešní datum, Zobrazit 
týden, Začátek týdne. 
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6.6.2 Budík 
Zvolte v Menu Organizér – Budík, kde můžete 
nastavit až 5 nezávislých budíků. Budík funguje 
také při vypnutém telefonu. Když se budík 
spustí, stisknete Levé funkční tlačítko, nebo 
tlačítko Ukončení hovoru. Pro funkci Odložení 
budíku stisknete Pravé funkční tlačítko.  
Pro nastavení detailu budíku zvolte ze seznamu 
5 budíků a stisknete Levé funkční tlačítko 
(Upravit): 
1. Vypnutí/zapnutí budíku (Pro navigaci slouží 
tlačítka 4 a 6). Aktivní budíky jsou značeny 
zatrhnutím. 
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte, který 
budík chcete upravit a pomocí numerické 
klávesnice zadejte čas buzení. 
3. Nastavení doby odložení budíku nastavíte 
pomocí tlačítek 4 a 6. 
4. Pro změnu doby odložení stisknete Levé 
funkční tlačítko (Volby)  -  Výběr, a nastavte 
buzení jednou, nebo každý den v nastavený čas. 
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Nastavení ukončíte stiskem tlačítka Volby  - 
Uložit. 
5. Zvolte z nabídky Tón budíku pro nastavení 
melodie budíku. Po stisknutí Levého funkčního 
tlačítka (Volby – Výběr) se zobrazí nabídka 
vyzváněcích tónů budíku.  Pomocí 
navigačních tlačítek si můžete poslechnout 
jednotlivé tóny buzení a Levým funkčním 
tlačítkem (OK) potvrďte výběr tónu. Pro uložení 
parametrů budíku stisknete Levé funkční 
tlačítko (Uložit). 
 
6.6.3 Svítilna 
Svítilnu lze zapnout/vypnout přepínačem na 
boku telefonu. Posuňte tlačítko nahoru pro 
zapnutí a dolů pro vypnutí. 
 
6.6.4 Kalkulačka 
V Menu zvolte Organizér – Kalkulačka pro 
otevření Kalkulačky. Kalkulačka v přistroji umí 4 
základní aritmetické operace.  
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6.6.5 Rozhraní Bluetooth 
V Menu zvolte Organizér – Bluetooth. V 
nabídce si můžete zvolit následující volby: 
---- Bluetooth: Zapnutí/vypnutí funkce pomocí 
Levého funkčního tlačítka.  
---- Viditelnost: Zapnutí/vypnutí viditelnosti 
telefonu pro ostatní Bluetooth zařízení. 
---- Má zařízení: Seznam zařízení bezdrátově 
připojených či spárovaných s telefonem.  
----- Moje jméno: Jméno, pod kterým se Váš 
telefon identifikuje ostatním zařízením. 
----- Speciální: nastavení speciálních parametrů 
pro Bluetooth připojení  - např. Audio 
nastavení, nebo úložiště pro přijaté soubory 
(Upozornění! Pro uložení souborů musí být 
vložena paměťová karta.) 
 

6.7 Správce souborů  

Zvolte v menu: Organizér -> Správce souborů. 
Otevře správce souborů (průzkumníka), který 
umožňuje procházet všechny složky a  
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prohlížet soubory uložené na paměťové kartě 
(pokud je karta vložena) nebo v telefonu. Pro 
nahlížení do souborů zvolte zařízení nebo 
paměťovou  kartu pomocí navigačních tlačítek 
a Levým funkčním tlačítkem (Volby) vstupte do 
menu a zvolte z nabídky možnost Otevřít. 
Nová složka: Vytvoří novou složku na aktuální 
zvolené platformě (Telefon nebo paměťová 
karta). 
Změna názvu: Můžete přejmenovat složku 
nebo soubor.  
Vymazat: Smaže zvolenou složku nebo soubor.  
V rámci Menu můžete formátovat zvolenou 
platformu zvolením opce Formátováni. Dojde 
tím k formátováni úložiště a smazání všech 
složek a souboru, které se tam nacházejí. 
Upozornění! Tento krok nelze vrátit zpět, údaje 
budou trvale smazány.   
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6.8 Nastavení 

6.8.1 Nastavení profilů 
Zapnutí/vypnutí Tichého režimu. 
Tichý režim lze aktivovat v pohotovostním 
režimu telefonu dlouhým stiskem tlačítka #. 
Dalším stiskem tlačítka # aktivujete Základní 
profil (nebo profil, který byl nastaven před 
aktivací Tichého režimu).  
 
Pro přepnutí profilu zvolte v hlavním Menu 
zvolte Nastavení-> Profily uživatele, a zvolte 
Tichý režim. Návrat k Hlavnímu profilu je 
možné zvolit ve stejné sekci.  
 
Přizpůsobení profilů 
V hlavním Menu zvolte Nastavení > Profily 
uživatele vyberte požadovaný profil. K dispozici 
je 5 profilů: Hlavní, Tichý, Schůzka, Headset, 
Venku.  
Pro změnu nastavení profilu použijte tlačítko 
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(Volby) a zvolte Přizpůsobit. Nyní můžete měnit 
následující nastavení profilů: Typ upomínky, typ 
vyzvánění, hlasitost a typ vyzvánění hovorů a 
zpráv, hlasitost vyzvánění, zvuk kláves, hlasitost 
zvuku kláves, systémové upozornění, 
inteligentní upozornění přicházejícího hovoru.  
V sekci Původní nastavení se můžete vrátit k 
továrnímu nastavení profilů.  
 
Přidáni nového zvoněni z paměťové karty 
V Menu zvolte Profily uživatele – Volby – 
Přizpůsobeni – Příchozí hovory, a zvolte 
možnost Vložit ze souboru. Otevřete tím vstup 
do Správce souborů, kde si z úložiště paměťové 
karty můžete vybrat z audio souborů a výběr 
potvrdit Levým funkčním tlačítkem (OK).  

 
6.8.2 Nastavení telefonu 
V podsekci Datum a Čas můžete provést 
následující změny: 
- Místní nastavení: Zvolte hlavní město státu, ve 
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kterém se nacházíte. 
- Datum a čas: Pomocí navigačních tlačítek 
zvolte řádek, který chcete nastavit, a zadejte 
datum a čas. Pro uložení stisknete Levé funkční 
tlačítko (Uložit) 
- Formát: Nastavení formátu pro zobrazeni data 
a času. 
- Automatizace časového pásma: Když je funkce 
aktivní, čas se aktualizuje automaticky v 
závislosti na časovém pásmu. 
- Jazyk: Nastavení jazyka menu telefonu 
-Preferované vstupní metody: Nastavení 
vstupních metod klávesnice podle potřeby 
uživatele. 
- Nastavení obrazovky: Obrazovku si muzete 
prizpusobit podle vlastních potřeb. 
Pozadí obrazovky: Vyberte pozadí - 
přednastavený obrázek (Systém), nebo vlastní 
soubor (Vlastní). Zvolený obrázek bude 
viditelný na obrazovce telefonu v 
pohotovostním režimu.  
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Zobrazení datumu a času: Nastaví, zda se bude 
zobrazovat datum a čas na obrazovce v 
pohotovostním režimu. 
Jméno poskytovatele služeb: Vypnutí/zapnutí 
jména poskytovatele služeb v pohotovostním 
režimu obrazovky.  
- Režim letadlo: V této sekci mužete 
vypínat/zapínat Režim letadlo. Pri aktivaci 
funkce dojde k celkovému odpojení telefonu 
od sítě. 
- Různé nastavení: 
  Podsvícení obrazovky: Nastavení jasu a 
spořiče obrazovky  

 

6.8.3 Nastavení zabezpečení 
Zde je možné změnit nastavení zabezpečení. 
Správné nastavení funkcí muže zajistit ochranu 
vašeho telefonu a karty SIM před 
neoprávněným používáním. 
Zabezpečení SIM 
V Menu zvolte Nastavení  - Nastavení 
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zabezpečení. Pro nastavení kódů SIM karty 
zvolte možnost Možnosti zabezpečení SIM a 
potvrďte Levým funkčním tlačítkem (OK). V 
této sekci můžete měnit nesledující nastavení:  
- Zámek PIN: Stisknete Levé funkční tlačítko 
(Zapnutí/Vypnutí) pro aktivaci a deaktivaci 
Zámku PIN. Aktuálni statut nastavení se 
zobrazuje v příslušném řádku.  Pro aktivaci 
služby zadejte váš PIN kód. Pokud je služba 
aktivní, přistroj žádá PIN při každém zapnutí 
přistroje. Prosím, kontaktujte poskytovatele 
služeb pro další informace. Poznámka: V 
případě, že zadáte 3x chybný kód PIN je třeba 
použít kód PUK, který slouží pro odblokování 
karty. Obraťte se na poskytovatele služeb pro 
další informace. 
- Změna nastavení PIN a PIN2: V této podsekci 
můžete změnit kódy PIN/PIN2. Nové kódy je 
potřeba zadat 2x nový kód po zadáni 
aktuálního kódu PIN.  Nový kód musí mít 4 až 
8 čísel. Změnu PIN lze provést pouze pokud je 



 

57 
 

zabezpečení karty SIM kódem PIN aktivováno. 
- Zabezpečení telefonu: Stisknete tlačítko k 
zapnutí/vypnutí z Zámku telefonu. Aktuální 
statut nastavení se zobrazuje v příslušném 
řádku. Když je tato funkce zapnuta, telefon 
žádá heslo po každém zapnutí. Poznámka: 
Přednastavený kód je 0000. V zájmu větší 
bezpečnosti vašich dat změňte standardní 
přednastavené heslo co nejdříve. 
- Automatický zámek kláves: Vypnutí/zapnutí 
automatického zámku kláves. Nastavit můžete i 
čas, který před aktivací zámku uplyne (15 nebo 
30 vteřin, 1 minuta, 5 minut) 

 
6.8.4 Nastavení sítě 
V menu Nastavení  - Nastavení sítě lze zvolit 
automatické (zařízení vyhledá dostupné sítě 
automaticky) nebo manuální (zvolí síť ze 
seznamu).  
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6.8.5 SOS nastavení 
V Menu zvolte Nastavení – Nastavení SOS. 

- Stav: Aktivace tlačítka SOS na zadní 
straně telefonu. 

- Čísla SOS: Telefon provede volání, 
resp. odešle SMS zprávy na zde 
uvedená čísla v případe stisknutí 
tlačítka SOS (pokud je funkce aktivní). 
Vytáčení čísel probíhá, dokud se 
nepodaří na některé dovolat. 
Upozornění! Nezadávejte čísla, u 
kterých dochází k automatickému 
přijetí příchozích hovorů. 

- SOS SMS zapnutí/vypnutí: Slouží na 
aktivaci/deaktivaci funkce SOS SMS. 

- SOS SMS: Zde můžete editovat 
přednastavený text pro  SOS SMS 
zprávy. Po ukončení úprav uložte 
zprávu Levým funkčním tlačítkem 
(Uložit). 

Chcete-li začít s SOS Alarm tlačítko SOS na 
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zadní straně držet přístroj. Tisková řetěz opět 
zrušit. 
6.8.6 Blokování funkce v Menu 
V Menu zvolte Nastavení – Blokování. Tímto 
způsobem můžete skrýt dostupnost funkce z 
Menu přistroje. Pomocí navigačních tlačítek 
vyberte ze seznamu a Levým funkčním 
tlačítkem (Zapnout) vyznačte funkci v Menu, 
kterou chcete skrýt. Výběr potvrďte Pravým 
funkčním tlačítkem a uložte nastavení.  
6.8.7 Obnovení nastavení 
Zvolte v Menu Nastavení->Obnovení nastavení. 
Umožňuje obnovit tovární nastavení telefonu. 
Obnovení vyžaduje zadání hesla telefonu. Po 
potvrzení volby se obnoví tovární nastavení a 
zařízení se restartuje. Upozornění! Tento krok 
nelze vrátit zpět, Vaše údaje budou trvale 
smazány (kontakty, zprávy, osobní nastavení). 
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7 Speciální zkratky 
K navigačnímu tlačítku nahoru/dolu lze přiřadit 
2 libovolné často používané funkce v Menu 
telefonu. V Menu zvolte Nastavení  - 
Přizpůsobení tlačítka. Zvolte, který z dvou 
směrů chcete použít a stisknete Levé funkční 
tlačítko (Upravit). Pomocí navigačního tlačítka 
zvolte možnost, kterou chcete Navigačním 
tlačítkem v pohotovostním režimu otevírat a 
potvrďte výběr Levým funkčním tlačítkem (OK).  

 

8 Péče o baterii 
Vaše zařízení je provozováno s nabíjecí baterií. 
Když je baterie téměř vybitá, co nejrychleji ji 
nabijte, v zájmu prodloužení životnosti.  
Pokud nabíječku nepoužíváte, vytáhněte síťový 
přívod ze zásuvky. Přebíjení zkracuje životnost 
akumulátorů. Doba nabíjení nesmí přesáhnout 
týden. 
Extrémní teploty mají nepříznivý vliv na 
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nabíjitelnost baterie.  
Baterie může vyžadovat zahřívání  nebo 
chlazení před zahájením nabíjení, pokud je 
teplota baterie mimo rozmezí 0-45 °C.  
Baterii používejte dle jejího účelu. Baterii 
nezkratujte.  
Nepoužívejte poškozenou baterii.  
Používaní telefonu při extrémních teplotách 
poškozuje baterii a zkracuje její životnost.  
Baterii nevhazujte do ohně, dodržujte místní 
zákony, předpisy a nařízení týkající se likvidace 
baterií. 

 

9. Prohlášení o shodě 
Mobilní zařízení model Blaupunkt BS 02 je ve 
shodě se základními požadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 
2014/53/EU a  2011/65/EU RoHs. Pro plné 
znění prohlášení o shodě se obraťte na adresu: 
info@blaupunkt-mobile.eu. 
 

mailto:info@blaupunkt-mobile.eu
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