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Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny
Upozornění pro rodiče
Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!
Dbejte laskavě při používání
telefonu všech zákonných
předpisů a místních ustanovení.
Tyto předpisy jsou platné např.
v letadlech, u čerpacích stanic,
v nemocnicích či při řízení
vozidel.
Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž
lékařských přístrojů. např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů.
Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by
měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha,
které je od kardiostimulátoru
vzdálenější. S případnými dotazy se obra˙te na svého lékaře.
Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a
kryt objektivu mohou malé děti
odmontovat a spolknout. Proto
telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.
Napětí (V) uvedené na síťovém
konektoru nesmí být
překročeno.
Napájení musí být při nabíjení
zapojeno ve snadno přístupné
zásuvce se střídavým proudem.
Nabíječku po skončení nabíjení
vypnete pouze vytažením ze
zásuvky.

Vyzvánění (str. 44), upozorňovací tóny (str. 46) a hlasité
volání jsou reprodukovány
pomocí reproduktoru ve
sluchátku. Nepřikládejte telefon
k uchu, pokud vyzvání, popř.
pokud jste zapnuli funkci
hlasitého volání (str. 20). Mohli
byste si přivodit závažné
a trvalé poškození sluchu.
Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek
(produkt LED třídy 1 podle
normy IEC 60825-1).
Používejte pouze doporučené
akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens.
V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví
a přístrojů, např. explozi akumulátorů.
Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru,
SIM-karty nebo vrchního krytu).
Jakákoliv změna na přístroji je
nedovolená a přístroj pak nesmí
být provozován.
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Dodržujte prosím následující pokyny:
Nepoužitelné akumulátory
a telefony likvidujte dle
zákonných ustanovení.
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V blízkosti televizorů,
radiopřijímačů a osobních
počítačů může telefon způsobit
rušení.
Doporučujeme používat pouze
originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby
bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající
ustanovení.
Nesprávným použitím telefonu zaniká
záruka!
Toto opatření se týka také originálního
příslušenství Siemens.
Telefon je možné používat pouze s úplně
otevřeným nebo úplně zavřeným posuvným krytem, pro dosažení optimální kvality
zvuku doporučujeme posuvný kryt zcela
otevřít.
Zlepšený přenos dat
Aby mohl váš telefon přenášet data vyšší
rychlostí, je třeba dobré spojení se sítí.
Přenos dat se může zpomalit navazováním
spojení. V souladu se směrnicemi
o působení rádiových vln byste během
přenosu dat měli držet telefon ve
vzdálenosti 22 mm od svého těla.
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Přehled telefonu

Přehled telefonu
1 Joystick

C

Stiskněte joystick svisle ke
spuštění aplikace nebo funkce.

I

Přecházením doleva, doprava
a dolů procházíte menu.

Z

C

Tlačítko OK. Krátkým
stisknutím potvrďte akci.
V pohotovostním stavu:

C

£ X

Provozovatel
sítě
01.05.2004 10:10
Menu
MMS

Dlouhým stiskem se dostanete
do hlasové volby nebo
hlasového povelu.

@

2
3

4

Stiskem získáte přístup
k funkcím. nahoru (Profily),
dolů (Tel. seznam), doleva
(Zvukové album),
doprava (Album obrázků).
A Tlačítko spojení
Telefonujte, přijímejte volání, zobrazí
se poslední volání.
zapnutí/vypnutí/
B Tlačítko
zavěšení
• Vypnutý: dlouhým stiskem zapnete.
• Stiskněte k ukončení konverzace
nebo k odmítnutí příchozího volání.
• Krátce stiskněte k návratu do
pohotovostního stavu.
• Dlouhým stiskem vypnete.

<>/øù Tlačítka displeje

Aktuální funkce těchto tlačítek se
zobrazují na nejspodnějším řádku
displeje jako §Text§/symbol (např.
p). (Níže uvedená tlačítka slouží i
jako dialogová tlačítka.)

5

—˜ Ovládání hlasitosti
• V pohotovostním režimu: stiskněte
ke zvýšení nebo snížení hlasitosti
vyzvánění.
• Během hovoru: stiskněte ke zvýšení
nebo snížení hlasitosti sluchátka.
• Přijetí volání: krátce stiskněte
některé z tlačítek k ukončení
vyzvánění. Dlouze stiskněte některé
z tlačítek k odmítnutí příchozího
volání.
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5

1 Reproduktor
2 Dioda LED

Dioda je umístěna na druhé straně
telefonu. Dioda signalizuje např.
příchozí volání nebo novou MMS či
SMS.
Displej

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Overview.fm

3
4 Integrovaná anténa

Nezakrývejte telefon zbytečně nad
krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu
příjmu.
Tlačítka pro zadávání

Z

£ X

Provozovatel
sítě
01.05.2004 10:10
Menu
MMS

5
6 Rozhraní IrDA
7 * Vyzvánění

8

Dlouze stiskněte v pohotovostním
režimu:
všechny upozorňovací tóny se
zapnou/vypnou (kromě budíku).
Konektor
Pro nabíječku, headset atd.
Objektiv fotoaparátu

9
: Blesk/Osvětlení

Příslušenství
Originální příslušenství Siemens najdete na:
www.siemens.com/shop
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Přehled telefonu

Přepnutí do režimu fotoaparátu:
Přepnutí telefonu z režimu telefonu do
režimu fotoaparátu:

1 Otočte opatrně horní část telefonu
1 o 180° doprava (proti směru
hodinových ručiček).

2 Zavřete telefon 2.

Telefon se automaticky přepne do režimu
fotoaparátu.

Další informace
Displejem lze otáčet pouze proti směru
hodinových ručiček!
Pozor!
Postupujte pozorně podle pokynů, aby
nedošlo k poškození závěsu a kloubu
displeje. Zvláště dbejte na správný směr
otáčení displeje!

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Overview.fm
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Funkce fotoaparátu:
(Tyto funkce jsou dostupné, pouze když je
telefon v režimu fotoaparátu!)

1

– Tlačítko fotoaparátu
• Stiskem fotografujte.
• Opětovným stiskem uložte fotografii
do alba.

2

—˜ Tlačítka hlasitosti
• V náhledu fotoaparátu: Stiskem
aktivujete/deaktivujete blesk.

3

öTlačítko zvětšení (Zoom +)

4

• Zvětšení náhledu.
• V menu: stiskem se vrátíte o úroveň
výš v menu.

õTlačítko zmenšení (Zoom -)

• Zmenšení náhledu.
• V menu: stiskem přejdete o úroveň
dopředu v menu.

5

ù Tlačítko menu
• Stiskem otevřete menu fotoaparátu.
• V menu: stiskem přejdete o úroveň
vpřed.

6

ø Tlačítko na šířku/na výšku
• Stiskem přepnete mezi orientací
obrázku na šířku a na výšku.
• V menu: stiskem přejdete o úroveň
zpět.
• Příjem volání: stiskem odmítnete
příchozí volání.

Další informace
V režimu fotografování nemůžete
telefonovat!
Další informace
Když vám někdo telefonuje, zobrazí se
oznámení, ale abyste mohli volání přijmout,
musíte telefon přepnout do režimu telefonu!
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Symboly na displeji

Symboly na displeji
Symboly na displeji (výběr)

Z
W
L
P
±

Intenzita příjmu signálu
Stav nabití akumulátoru,
např. 50%
Tel. seznam
Info o volání
Surf. & Zábava/
Portál provozovatele sítě

‘

Všechna volání přesměrována

Œ

Volání přesměrována do
hlasové schránky

Q
M

Diář

q

Čtení

s

S
N
T

a

SMS

Odeslané
Extra
Vlastní soub.
Nastavení
Infraport

¿
¹
£

Alarm nastaven

o

Síť nedostupná

Vyzvánění vypnuto

Zapnuto a dostupné

Události (výběr)

v
u

Ztracené volání
Upozornění na WAP

Události organizéru

n
Ü
Ý

Úkol
Schůzka
Dovolená

Symboly zprávy (výběr)

p
p

Nepřečtená SMS (bílá obálka)
Nepřečtená MMS (žlutá obálka)

z

Předaný e-mail

{

E-mail s přílohou

À

Nová hlasová zpráva

Dynamické symboly

‹
Š
”
†
„
ƒ
‚
‡
…

Domovská stránka zapnutá
Přijato upozornění na WAP
Nová hlasová zpráva
Nová MMS (žlutá obálka)
Nová SMS (bílá obálka)
Nová SMS, paměť SMS SIM
plná
Vibrační vyzvánění nastaveno
Paměť plná
Telefon připojen do jiné sítě

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Displaysymbols.fm
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Začínáme
Vložení SIM karty/
akumulátoru

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Startup.fm

Od provozovatele sítě obdržíte SIM
kartu, na které jsou uložena všechna
důležitá data vašeho připojení. Před
vložením do telefonu vyjměte SIM
kartu z pouzdra.

• Vložte SIM kartu za kovovou
úchytku, plochou s kontakty
směrem dolů, dokud nezapadne
do svého místa. 3 (Zkosený růžek
musí být ve správné poloze.)
Stiskněte kovovou úchytku nad
SIM kartou 4.

• Stiskněte tlačítko na zadním krytu
na krátké straně horního konce
telefonu 1, dokud z otvoru
nevyskočí západka, a sejměte
kryt 2.
• Vložte akumulátor ze strany do
otvorů. Nejdříve umístěte pravou
stranu oproti pravé hraně telefonu
5, potom jej zatlačte dolů 6,
dokud nezaklapne.

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006
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Začínáme

• Při vyjímání akumulátoru stiskněte
postupně vnitřní úchytky a
vyjměte akumulátoru směrem od
pravé hrany telefonu.
• Při výměně zadního krytu zavěste
úchytky do závěsů ve spodní části
telefonu 7 a tlačte na kryt 8,
dokud úchytka nezapadne.

Nabíjení akumulátoru
Postup při nabíjení
Akumulátor není při dodání zcela
nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel
zespodu do telefonu 9, zástrčku
zapojte do zásuvky a nejméně dvě
hodiny nabíjejte.

Doba nabíjení
Další informace
Než akumulátor vyjmete, telefon vypněte!
Jsou podporovány pouze 3V SIM karty.
U starších SIM karet se obraťte na svého
provozovatele sítě.

Vybitý akumulátor dosáhne plného
nabití zhruba po tři hodinách. Nabíjení
je možné pouze při rozsahu teploty
od 0 °C do 45 °C. Vždy při 5 °C nad/
pod těmito teplotami bliká symbol
nabíjení jako varovné upozornění.
Síťové napětí uvedené na nabíječce
nesmí být překročeno.

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Startup.fm
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Provozní doba

Zobrazeno v provozu

Doba provozu závisí na podmínkách
použití. Extrémní teploty značně
snižují pohotovostní dobu telefonu.
Proto telefon neodkládejte na přímé
slunce ani na topení.

Zobrazení stavu nabíjení během
provozu (vybito-nabito):

Doba hovoru: 140 až 400 minut
Pohotovostní doba:
160 až 400 hodin.

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Startup.fm

Symbol nabíjení není vidět
Pokud byl akumulátor zcela vybitý,
není symbol nabíjení při zasunutí
nabíječky hned vidět. Objeví se po
dvou hodinách. Akumulátor je
v tomto případě po 3 až 5 hodinách
zcela nabitý.
Používejte pouze nabíječku, která byla
dodána s telefonem!

11

VWX

Když je akumulátor téměř vybitý,
zazní signál. Stav nabíjení
akumulátoru se správně zobrazuje
pouze po nepřerušeném procesu
nabíjení/vybíjení. Proto byste
akumulátor vyjímat jen výjimečně
a proces nabíjení pokud možno
předčasně neukončovat.
Další informace
Nabíječka se při delším používání zahřívá.
To je normální a není to nijak nebezpečné.
Je-li akumulátor vyjmutý na více než
cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006
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Zapnutí/vypnutí, vložení PIN

Zapnutí/vypnutí, vložení PIN
Zapnutí/vypnutí telefonu

B

Dlouze stiskněte.

Vložení PIN
SIM karta může být chráněna 4 až
8místným kódem PIN.

J

C

PIN zadejte pomocí
číselných tlačítek. Aby
nikdo nemohl přečíst PIN
na displeji, zobrazí se
znaky jako ****. Oprava
pomocí ].
Pro potvrzení klikněte na
joystick. Přihlášení do sítě
trvá několik sekund.

Další informace
Změna PIN ......................................str. 17
Uvolnit blokování SIM karty.............str. 17

Tísňové volání (SOS)
Použijte jen v případě nouze!
Stiskem dialogového tlačítka §SOS§
můžete volat tísňová čísla v jakékoliv
síti bez SIM karty a bez vložení PIN.
(Uvědomte si prosím, že tato
možnost není dostupná ve všech
zemích.)

První zapnutí telefonu
Datum a čas
Pří úvodním nastavení vás telefon
nejdříve požádá o kontrolu data a
času. Potom můžete nastavit hodiny,
aby ukazovaly správný čas. Toto
nemusíte nastavovat znovu.

J

Nejdřív zadejte datum
(den/měsíc/rok), potom
čas (24hodinový formát).

C

Stiskněte. Čas a datum
jsou aktualizovány.

Kopírování adres ze SIM karty
Při prvním vložení SIM karty můžete
záznamy z ní překopírovat do
adresáře. Kopírování můžete
přerušit například přijetím hovoru
a potom kopírování obnovit
z nastavení v telefonním seznamu.
Data ze SIM karty můžete zkopírovat
také později (viz str. 23).

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Startup.fm
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Obecné informace
Pohotovostní stav

Hlavní menu

Telefon se nachází v pohotovostním
stavu a je připraven k provozu, když se
na displeji objeví název
provozovatele sítě.

K procházení menu použijte tato
tlačítka.

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Startup.fm

B

Krátce stiskněte k návratu
(dlouhý stisk telefon
vypne). Do pohotovostního stavu se můžete
vrátit z jakékoliv situace.

Intenzita příjmu signálu

Z
[

Silný signál.
Slabý signál.
Slabý signál snižuje
kvalitu hovoru a může
vést k přerušení spojení.
Změňte stanoviště.

C

Vyvolání
z pohotovostního stavu.

<>

Výběr symbolů aplikace.

C

Spuštění aplikace.

Hlavní menu - možnosti
§Možnosti§ Otevřete menu.
Podle aktuální situace se nabízejí
různé funkce.

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006
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Obecné informace

Návod k použití

Symboly

Ovládání menu

K vysvětlení ovládání se používají
tyto symboly:

Kroky potřebné k dosažení funkce
jsou zobrazeny ve stručné formě
v návodu k použití. Stručná forma
zobrazení historie volání je takto:

C¢ P¢Seznam volání

Zahrnuje to následující kroky:

C

Otevřete hlavní menu.

¢

Vyberte P, potom funkci
Seznam volání.

§Vybrat§

Stiskem potvrďte.

J
B
A
<>

Zadávání čísel/písmen.
Tlačítko zapnutí/vypnutí/
zavěšení.
Tlačítko spojení.
Tlačítka displeje.

§Menu§

Znázornění funkce
tlačítek displeje.

C

Stiskněte svisle joystick,
například k vyvolání
menu.

DFE
HIG

=

Stiskněte joystick
v zobrazeném směru.
Funkce závislá na
provozovateli sítě, může
vyžadovat zvláštní
registraci.

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Startup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006

14

right page (15) of SF65 SUG cs, A31008-H7360-A17-1-2D19 (15.11.2004, 12:55)

Standardní funkce
Menu
Dále je uveden přehled funkcí
objevujících se v menu.

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Startup.fm

§Možnosti§ Otevřete menu.
Upravit

Otevření položky pro
změnu. Při editaci
nemůžete změnit jazyk.

Zobrazit

Zobrazení položky.

Smazat/
Smaž tel.
seznam

Smazání položky/
vymazání všech položek
po kontrolním dotazu.

<Nová>

Vytvoření nové položky.

Odeslat
přes…

Volba přenosové služby,
média k odeslání nebo
tisku.

Odpovědět

Zpráva odesílateli, před
předmětem bude „Re:“
a přijatý text bude převzat
do nové zprávy.

Uložit

Uložení položky.

Kopírov. do
tel.

Uložení položek
v aktuálním telefonním
seznamu.

Přejmenovat Přejmenování označené
položky.
Ukázat

Zobrazení vlastností
označeného objektu.

15
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Bezpečnost

Bezpečnost
Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika bezpečnostními
kódy proti zneužití.
Bezpečně si tyto bezpečnostní kódy
uložte, abyste k nim měli v případě
potřeby přístup.

Změnit kódy
PIN kód

Chrání vaši SIM kartu (osobní
identifikační číslo).

Kód PIN2 Potřebný k nastavení
zobrazování poplatků a pro
přídavné funkce speciálních
SIM karet.
Kód PUK Klíčový kód. Pomocí něho se
Kód PUK2 SIM karty odblokují po
opakovaném chybném
zadání kódu PIN.
Kód
Používáno k nastavení
blokování omezení, která zabraňují
volání na určité typy čísel.

¢T¢Bezpečnost
C¢
Změnit kódy
¢Vyberte funkci.

Ovládání kódem PIN
Telefon obvykle vyžaduje kód PIN při
každém zapnutí. Tuto kontrolu
můžete vypnout, riskujete tím ale
neoprávněné používání telefonu.
Abyste mohli používat všechny
dostupné bezpečnostní kódy, musíte
mít zapnuté ovládání kódem PIN.
Někteří provozovatelé sítí vypnutí
této kontroly nedovolují.
§Zvolit§

Stiskněte.

J

Zadejte kód PIN.

C

Potvrďte zadání.

§Změnit§

Stiskněte.

C

Potvrďte.
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¢T¢Bezpečnost
C¢
Změnit kódy
¢Vyberte funkci.

Změnit PIN
Kód PIN můžete změnit na libovolné
4 až 8místné číslo, které si budete
lépe pamatovat.
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J

C
J ,C
J ,C

Zadejte aktuální kód PIN.
Stiskněte.
Zadejte nový kód PIN.
Zopakujte a potvrďte
nový kód PIN.

Změnit PIN2
(Zobrazí se pouze, pokud je PIN2
k dispozici)
Postupujte jako u Změnit PIN.

Změna blokovacího kódu
Postupujte jako u změny jiných
kódů.

17

Uvolnění blokování SIM
karty
Po třetím chybném zadání kódu PIN
se SIM karta zablokuje. Podle pokynů
zadejte kód PUK (MASTER PIN), který
vám provozovatel sítě dodal
společně se SIM kartou. Pokud jste
PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte
se na provozovatele sítě.
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Vložení textu

Vložení textu
Vložení textu bez T9
Tiskněte číselné tlačítko opakovaně,
dokud se neobjeví požadovaný znak.
Například:

2

]

Stiskněte krátce
k odstranění písmena
před kurzorem, stiskněte
dlouze k odstranění celého
slova.

#

Stiskněte krátce:
Přepínejte mezi abc, Abc,
T9abc, T9Abc, T9ABC, 123.
Stiskem aktivujete/
deaktivujete zvláštní
znaky.
Stiskněte jednou/vícekrát:
.,?!’"0+-()@/:_
Stiskněte dlouze: napíše
se 0.

1

Stiskem aktivujete/
deaktivujete zvláštní
znaky.

k tabulce se
I, F Procházejte
znaky obsahující zvláštní

Přesuňte kurzor
dopředu/dozadu.

0

*

Stiskněte krátce jednou,
napíše se písmeno
a, dvakrát, napíše
se písmeno b atd.
Stiskněte dlouze, napíše
se číslo.

F
*

Zvláštní znaky

Napíše se mezera.
Stiskněte dvakrát: napíše
se 1.
Stiskněte dlouze: napíše
se 1.

znak, který potřebujete:

1 .

2 ,

3 ?

4 :

5 ;

6 !

7 “

8 ‘

9 @

1 + 2 -

3 =

4 *

6 %

5 /

7 < 8 > 9 #
1 $ 2 £ 3 ¥
4 & 5 ¡

6 ¿

7 (

9 _

J

8 )

Stiskněte odpovídající
tlačítko na klávesnici
a vyberte zvláštní znak,
který potřebujete.
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Zadání textu pomocí T9

#

#

*

Psaní pomocí T9
Proto napište slovo nejlépe až do konce,
aniž byste se ohlíželi na displej.
Jednoduše jednou stisknete tlačítka,
na kterých je umístěno příslušné
písmeno.
Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Text.fm

Další informace
Stiskněte krátce: přepnout
mezi: abc, Abc, T9abc,
T9Abc, 123.
Stiskem aktivujete/
deaktivujete zvláštní znaky.
(str. 18).

"T9" vytvoří správné slovo z různých
klávesových zadání.
T9 zapnout/vypnout.

1 / E Mezera nebo přesun

doprava ukončí slovo.

Nepište text se zvláštními znaky jako
je Ä, ale se standardními znaky, např.
A, zbytek obstará funkce T9.

T9-Návrhy slov
Je-li ve slovníku pro jedno slovo více
možností, zobrazí se nejdříve
ta nejpravděpodobnější.

^

Stiskněte. Nehodí-li se ani
toto slovo, opět stiskněte
tlačítko.

^

Opakujte, dokud se
nezobrazí správné slovo.

19

T9® Text Input je licencován pod nejméně jedním
z následujících:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8);
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
a celosvětově je zažádáno o další patenty.
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Telefonování

Telefonování
J

A

Zadejte volané číslo (vždy
s mezinárodní
předvolbou).

] A krátce stiskněte
k vymazání posledního
znaku, dlouze stiskněte
k vymazání celého
telefonního čísla.

A
I

Jednou stiskněte.

A

… tlačítko.

Vyberte telefonní číslo,
potom k jeho vyvolání
stiskněte toto …

Zvolte telefonní číslo.

Autom. opakovaná volba

Tlačítko pro zavěšení
krátce stiskněte.

§Aut.opak.volby§
Telefonní číslo bude
desetkrát voleno
v časových úsecích, které
se budou prodlužovat.

Ukončit

B

Vyvolání seznamu opakované volby:

Nastavení hlasitosti
—˜ K úpravě hlasitosti
používejte tlačítka
hlasitosti.

Přepnutí do režimu hands free

Přijmout

A

Stiskněte.
nebo

Dlouhým stiskem zeleného tlačítka
přepnete telefon do režimu hands
free.

§Možnosti§ Otevřete a vyberte
Přijmout nebo
Přijmout v HF.

Opakovaná volba
předchozích čísel

Odmítnout

A

Dvakrát stiskněte. Znovu
se volí poslední volané
číslo.

B

Krátce stiskněte.
nebo

§Možnosti§ Otevřete a vyberte Odmít.
nebo Potichu.
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Další informace
Příchozí volání přijměte dříve, než přiložíte
telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození
sluchu vyzváněním. k uchu, aby nedošlo
k poškození sluchu vyzváněním.
Volání s hands free
§Zap. handsfree§
Reprodukce přes reproduktor
(volání pomocí hands free).
Hlasité telefonování musíte
vypnout před přiložením
telefonu k uchu! Mohlo by
jinak dojít k poškození sluchu!
Čísla mezinárodních předvoleb
0 Před číslo musíte vložit "+".

Možnosti volání
§Možnosti§ Nabídnou se funkce, které
jsou dostupné pouze
během hovoru.

Střídat

Střídejte volání.

I

použijte ke střídání
joystick.

nebo

Příchozí volání při volání
Uslyšíte upozornění na "druhé
volání" a nyní můžete:
• Přijmout čekající volání dodatečně
k prvnímu

A

§Možnosti§ Otevřete menu.

I

Vyberte nové číslo z
telefonního seznamu.

nebo
• Odmítnutí nového volání
§Odmítnout§

J

§Možnosti§ Otevřete menu.

Odmítněte volání nebo ho
přesměrujte do hlasové
schránky možnosti
převzetí v menu volání.
nebo stiskněte

B

k odmítnutí příchozího
volání.

• Přijetí nového volání a ukončení
aktivního hovoru
§Přijmout§ Přijměte nové volání

nebo
Volejte přímo nové číslo,
probíhající volání se
automaticky přidrží.

Přijměte volání a přidržte
aktuální.

§Možnosti§ Stiskem přijměte volání.

Střídání 2 volání
Navázání druhého spojení

21

nebo

I
B

Přijměte nové volání
stisknutím joysticku.
Ukončete aktivní hovor.
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Telefonování

Ukončení hovoru/hovorů

B

Stiskněte tlačítko
zavěšení.

§Ano§

Vraťte se k drženému
hovoru.

§Ne§

Ukončete všechny
hovory.

Konference
Postupně můžete spojit až
5 účastníků konference. Po navázání
spojení:
§Možnosti§ Otevřete menu. Aktuální
hovor se přidrží.

I

Zvolte nové číslo ze
seznamu volání nebo
z telefonního seznamu.
nebo

J

Přímo zadejte nové číslo.

§Možnosti§ Stiskněte po vytvoření
nového spojení a zvolte
Konference. Opakujte,
dokud nejsou připojeni
všichni účastníci.

Ukončit

B

Tlačítkem zavěšení
ukončíte všechna volání
konference.
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Tel. seznam
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Můžete například ukládat jména
a čísla vašich známých v telefonu
jako kontakty. Kontakty můžete
ukládat buď do paměti SIM karty
(možnost Tel. seznam) nebo do
paměti telefonu (možnost Adresář).
Možnost Adresář je nastavena
standardně.
K uložení svých kontaktů zvolte:

¢L¢Nast. tel. seznamu
C¢
Zvolit seznam

¢ Adresář / Tel.seznam-SIM

Nová položka
Nový kontakt přidáte do telefonního
seznamu takto:

H
H
H
J

Otevřete telefonní
seznam.
Zvolte Zobraz seznam.
Zvolte <Nová>.
Vyplňte políčka pro
zadávání:

Zadej jméno:
Zadejte jméno a/nebo příjmení.
Tel. číslo:
Telefonní číslo zadávejte vždy
s mezinárodní předvolbou. Položka
bez telefonního čísla se neuloží.
Druh volání:
Zvolte typ nové položky, například
mobil, doma, fax.
Můžete zvolit i toto:
Vyber skupinu: (v možnosti adresáře)
Přiřaďte položku skupině (str. 25).
E-mail: (v možnosti adresáře)
Vložte adresu elektronické pošty.
Poznámka: (v možnosti adresáře)
Vložte text, pokud chcete přidat
komentáře o kontaktu.

C

Uložte novou položku.

Další informace
Mezinárodní předvolby:
Nezapomeňte, před číslo
musíte vložit "+".

0
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Tel. seznam

Nalezení položky/Volání

Infraport

I

Otevřete telefonní
seznam.

Můžete odeslat vybranou
položku přes IrDA.

Ukázat

I
J /I

Vyberte Zobraz seznam.

Můžete vidět detaily
vybrané položky.

A

Volejte vybrané číslo.

Výběr jména pomocí
počátečního písmena
a/nebo listovat.

Změna záznamu

I

Vyberte položku
v telefonním seznamu.

Kopírov. na Můžete ručně zkopírovat
SIM
položky z telefonního
(v možnosti seznamu na SIM kartu.
adresáře)
Kopírov. do Můžete ručně zkopírovat
tel.
položky ze SIM karty do
(v možnosti paměti telefonu.
telefonního
seznamu)
Volání s HF

Vybraného příjemce
můžete volat s funkcí
hands free.

Volba
hlasem

K vybrané položce můžete
mít rychlý přístup pomocí
volby hlasem, tj. vyslovení
jména/povelu.

Rychlá
volba.

K položce můžete mít
rychlý přístup
naprogramováním vybrané
položky pod určité tlačítko.

§Možnosti§ Podívejte se na možnosti.

I

Vyberte požadované
políčko zadání.

J

Změňte.

I

Stiskem uložte změny.

Úprava položek
Vždy dle aktuální volby se nabízí
následující funkce.
§Možnosti§ Otevřete menu.
Změnit

Můžete upravit jméno, číslo
a typ zvolené položky.

Smazat

Můžete odstranit celou
vybranou položku.

Odeslat
SMS

Můžete odeslat SMS
vybraným příjemcům.

Odeslat
MMS

Můžete odeslat MMS
vybraným příjemcům.
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Nast. tel. seznamu

Správa skupin

Vždy dle aktuální volby se nabízí tyto
funkce.

Správa skupin slouží k uspořádání
položek v Adresář, abyste měli přehled. Při tvorbě nové položky můžete
vybrat skupinu nebo vybrat existující
položku k úpravě nastavení skupiny.
Pro skupinu můžete vybrat melodii a
obrázek. Ten se pak zobrazí, když
volá někdo z této skupiny.

§Možnosti§ Otevřete menu.

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Adressbook.fm
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Vyber
skupinu

Vyberte skupinu přiřazenou
ke kontaktu.

Zvolit
seznam

Vyberte buď Adresář nebo
Tel.seznam-SIM.

Smaž tel.
seznam

Smaže se celý obsah
uložený v Adresář /
Tel.seznam-SIM.

Kopíruj do
tel.

Zkopírují se všechny
položky z paměti
Tel.seznam-SIM do paměti
Adresář.

(Standardní funkce viz str. 15)

I

Otevřete telefonní
seznam.

I
J /I

Vyberte Zobraz seznam.

I
<

Vyberte §Možnosti§.

Vyberte požadovanou
položku.

Stiskněte Vyber skupinu.

Vlastní č.
Vložte si "vlastní" telefonní číslo pro
informaci, položka je zobrazena při
výběru Tel.seznam-SIM nebo Adresář.

Tísňové volání
Tísňové volání se vždy zobrazí
na konci seznamu jmen. Tísňové
volání nemůžete změnit, je
předdefinováno (viz také str. 12).
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Info o volání

Info o volání
Telefonní čísla se ukládají, aby je
později bylo snadnější znovu
vyvolat.

Seznam volání
V seznamu volání je uloženo až
30 položek. Může obsahovat
například ztracená volání, přijatá
volání nebo volaná čísla.

C¢P Seznam volání
I
C
I

Vyberte záznam.

Doba/Poplatky

¢P¢Doba/Poplatky
C¢
Vyberte funkci:

Info o posl.hov., Odchozí, Příchozí,
Celková cena

I
C

Vyberte.
Otevřete zprávu nebo
nastavení.

§Vynulovat§ Resetujte zvolené
nastavení.
Zrušte zvolené nastavení.

Otevřete záznam.

§Zrušit§

Vyberte telefonní číslo.

Celková cena

§Možnosti§/§OK§
Vyberte Volání,
Zpětné vol. s HF, Odeslat
SMS, Odeslat MMS, Detaily,
Uložit, Smazat.
Přístup k posledním volání
Rychlý přístup
v pohotovostním stavu.

A

Vynulovat
Záznamy volání se vymažou.

C

Otevřete menu.

Sazba
Zadejte měnu a poplatky za
jednotku.
Zůstatek
Zobrazí se zbývající částka kreditu
nebo jednotky.
Cenový limit
Zvláštní SIM karty umožní vám nebo
provozovateli sítě určit limit účtu.
§Vynulovat§ Resetujte zvolené
nastavení.
§Zrušit§

Zrušte zvolené nastavení.

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Records_Time.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006

26

right page (27) of SF65 SUG cs, A31008-H7360-A17-1-2D19 (15.11.2004, 12:55)

27

Fotoaparát
Fotografie pořízené integrovaným
fotoaparátem si můžete ihned
prohlédnout a

Na displeji se zobrazí aktuální
obrázek (náhled). Na prvním řádku
vidíte zleva doprava:

• fotografii použít jako pozadí
displeje.

œ
›
¥
™
Ñ
½

Rozlišení.

1,5

Velikost zoomu, např. 1,5.
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• fotografii odeslat přes MMS, IrDA
nebo e-mail.

Zapnutí
• Otočte opatrně horní část
telefonu o 180° doprava.
• Zavřete telefon, viz Přehled
telefonu (str. 4).
• Fotoaparát se automaticky
aktivuje.
• Funkce tlačítek v režimu
fotoaparátu viz Přehled
telefonu (str. 4).
Další informace
Funkce fotoaparátu se spustí okamžitě po
přepnutí telefonu do režimu fotoaparátu.

Noční mód.
Samospoušť.
Blesk zapnutý.
Ukládání.
Sekvenční režim.

Nastavení před fotografováním:
Stiskem zvětšete a
ö/õ zmenšete
náhled.

Rozlišení snímku
Kvalitu rozlišení obrázku lze nastavit
nezávisle na rozlišení náhledu.
Nejlepší:

1280 × 960 (SXGA)

Vysoká:

640 × 480 (VGA)

Tapeta:

128 × 160

Příslušné rozlišení lze snížit podle
zvoleného digitálního zoomu.
Tapeta se přizpůsobí rozlišení
displeje telefonu.
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Fotoaparát

Fotografování

–
–

Stiskem fotografujte.
Stiskem fotografii uložte.
Fotografie se uloží do alba
obrázků.

§Smazat§

Odstraňte fotografii.

§Poslat§

Odešlete fotografii přes:

• Infraport
• MMS
• E-mail

Za sebou
Prohlédněte si dostupné fotografie
na displeji jednu po druhé. Stiskem
jakéhokoliv tlačítka se prohlížení
přeruší.

Režim spánku
Pokud fotoaparát dvě minuty nepoužíváte, přepne se automaticky
do režimu spánku. Stiskem jakéhokoliv tlačítka se opět vrátíte do
prohlížení.

Možnosti fotoaparátu
Vždy dle aktuální situace se nabízí
následující funkce.
§Možnosti§ Otevřete menu.
Možnosti

• Nastavení:
Kvalita obrázku, nastavení
zvuku, reset nastavení.
• Rámečky:
Zvolte Stand. rámečky,
Vlastní rámečky nebo bez
rámečku.
• Barevný mód:
Např. černý, bílý, sépie.
• Album obrázků
• Samospoušť:
Snímek se automaticky
nahraje asi 10 sekund po
spuštění. Před posledními
3 sekundami uslyšíte
pípnutí.
• Blesk:
Před fotografováním
aktivujte blesk.
• Rychlý mód:
Více fotografií jedním
stiskem.
• Noční mód:
Použijte při velmi tmavé
expozici.
• Orientace obr.:
Na displej telefonu použijte
na výšku a na displej
počítače na šířku.

(Standardní funkce viz str. 15)
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SMS

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_SMS.fm

Pomocí telefonu můžete přenést
a přijmout velmi dlouhé zprávy
(až 760 znaků). Automaticky se složí
z několika "normálních" SMS
o 160 znacích (zpoplatněny jsou
však jednotlivě).

I

Můžete také odesílat obrázky a zvuky
s nebo bez doprovodného textu
v SMS. SMS také nepodporuje
všechny typy obrázků a/nebo zvuků.

I

Psaní/odesílání

I

C¢M¢SMS¢Nová SMS
I

I
I

Vyberte <Přidat adresu>
k výběru ze zobrazeného
seznamu jmen nebo
zadejte nové číslo.
Pokud chcete přidat
více kontaktů, postup
zopakujte.

Zvolte <Přidej ze sezn.>,
pokud chcete do SMS
vložit obrázek, text nebo
zvuk.
Vyberte ze seznamu
možných příloh
a stiskněte OK.
Zvolte Uložit, pokud
chcete zprávu uložit
o seznamu zpráv.
Zvolte Odeslat nyní
k odeslání SMS vybraným
příjemcům.

SMS se přenese do servisního centra
a odtud se odešle.

Archiv SMS

C¢M¢Archiv SMS

Zobrazí se seznam zpráv SMS
uložených v telefonu.

Vyberte <Nová>.

SMS skupině

Vložte text (viz také
str. 18) nebo zvolte
Standardní k použití jako
standardní zprávu.

Postupujte stejně jako při psaní
standardní SMS Opakujte postup
tolikrát, kolikrát je to třeba k přidání
dalších kontaktů.
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SMS

Čtení

p

Odkaz na displeji na
novou SMS.

C

Ke čtení SMS stiskněte
joystick nebo stiskněte
§Číst§.

I
I

Listujte zprávou po
řádcích.

V nastavení SMS zpráv můžete také
určit nastavení pro toto:
Auto. uložit

Automaticky ukládat
odeslané SMS zprávy
v paměti telefonu. Nastavte
Zapnout nebo Vypnout.

SMS
centrum

Vyberte číslo servisního
centra, které se má použít
jako výchozí při každém
odesílání nové SMS
zprávy.

Doba
platnosti

Zvolte časový úsek, ve
kterém servisní centrum
musí doručit zprávu:
1 hodina,12 hodin, 1 den,
1 týden, Maximum*
*) Maximální časový úsek,
který povoluje provozovatel
sítě.

Zpát. cesta

Nastavte Zapnout k
odeslání čísla servisního
centra spolu se SMS
zprávou, takže příjemce
může pomocí tohoto čísla
odpovědět.

Doručenka

Vyžadovat potvrzení o
doručení pro odeslané
zprávy.

Vyberte z těchto seznamů
možností.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Odpovědět

Okamžitě odpovědět na
zobrazenou SMS.

Poslat dál

Přeposlat vybranou zprávu
vybranému příjemci.

Smazat

Odstranit vybranou zprávu.

Přesun do
arch.

Uložit zprávu v paměti
telefonu.

Volat zpět

Volat odesílatele zvolené
zprávy.

Nastavení SMS
Podpis
¢M¢SMS¢Nastavení SMS
C¢
Podpis

Můžete vložit "podpis" o maximální
délce 16 znaků, který bude připojen
ke všem SMS. Tento podpis se poté
připojí ke každé SMS zprávě kromě
změn provedených v existující SMS.

Standardní zprávy

C¢M¢SMS¢Standardní

Standardní zprávy lze uložit
v telefonu a přidat k vašim dalším
zprávám.
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MMS
Služba Multimedia Messaging Service
umožňuje odeslání textů, obrázků
a zvuků na jiný mobil nebo na e-mail.

Vytvoření nové MMS

Podle nastavení telefonu dostanete
buď kompletní zprávu, nebo
oznámení s detaily o odesílateli
a velikosti. Vlastní MMS můžete
stáhnout později ručně.

I
I

Vyberte <Nová>.

I

Zvolte <Přidej ze sezn.>
k připojení obrázku,
textu nebo zvuku.

C¢M¢MMS¢Nová MMS

Vytvoření
MMS zpráva se skládá z hlavičky
a obsahu. Obsah může mít několik
stran. Každá strana může obsahovat
text, obrázek a zvuk. Nezapomeňte
prosím, že obrázky a zvuky mohou
být chráněny.

Vyberte <Přidat adresu>
k výběru ze zobrazeného
seznamu jmen nebo
zadejte nové číslo nebo
e-mail. Pokud chcete
přidat více kontaktů,
postup zopakujte.
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MMS

Odeslat MMS
Po dokončení vaší nové MMS zprávy:

I

Zvolte Odeslat nyní k
okamžitému odeslání
MMS vybraným
příjemcům.

Možnosti
§Možnosti§ Otevřete menu.

Předlohy

C¢M¢MMS¢Šablony

Šablony MMS jsou uložené MMS bez
adresy. Mohou být odeslány jako
nové MMS nebo být použity jako část
nové MMS. Lze uložit maximálně
99 šablon, podle prostoru v paměti
telefonu.
Předlohu vytvoříte založením nové
MMS nebo pomocí přijaté MMS
zprávy.

Přidat
snímek

Vytvořte nový snímek
a připojte ho k řadě.

Další
snímek

Přejděte na další snímek.

§Možnosti§ Otevřete menu a vyberte
Uložit jako šablonu.

Předchozí
snímek

Přejděte na předchozí
snímek.

Přijetí

Upravit

Upravte a změňte nebo
zadejte předmět zprávy.

Smazat
snímek

Odstraňte vybraný snímek.

Ulož MMS
koncept

Uložte zprávu jako
koncept, pokud ji chcete
upravit, dokončit a odeslat
později.

Uložit jako
šablonu

Uložte vytvořenou MMS
jako šablonu. Viz také
následující:

Další informace
Pokud je velikost stahované MMS zprávy
větší než dostupný prostor v paměti,
telefon vás na to upozorní. Vymažte
některá data, aby se paměť uvolnila pro
novou MMS zprávu.

Trvání
snímku

Změňte dobu zastavení
snímku a nastavte prodlevu
mezi snímky.

§Možnosti§ otevřete a vyberte Číst k
čtení MMS zprávy nebo
stiskněte §OK§.

Náhled
MMS

Náhled vytvořených
snímků.

(Standardní funkce viz str. 15)

w

Upozornění na displeji na
novou MMS/oznámení.

Můžete zvolit automatické nebo
manuální přijetí. (Viz Nastavení
níže.)
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Odesílatel zprávy mohl požádat
o Zpráva o přečtení.

<

Stiskněte §OK§ k odeslání
zprávy nebo stiskněte
Smazat k odstranění
zprávy.

Správa adresářů
Můžete používat čtyři různé
adresáře. Aktivní adresář je ten
naposledy zvolený.
Koncepty

Obsahuje všechny MMS
zprávy, které uložíte jako
koncepty, nebo které se
uložily automaticky, když jste
zavřeli menu MMS zpráv bez
uložení nebo odeslání MMS
zprávy. Můžete zvolit:
Přehrát zprávu, Upravit
MMS, Odeslat MMS
a Smazat.

Čtení
MMS zpráva je celá přijatá.
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I

Vyberte Doručené a zvolte
požadovanou MMS
zprávu.

<

Stiskněte §OK§ k přístupu
do Možnosti přehráv.:

Šablony

Hrát

Přepněte zpět do
automatického režimu,
MMS zpráva se potom
přehraje jako plynulé
prohlížení.

Obsahuje všechny MMS
zprávy, které jste uložili jako
šablony. Můžete zvolit:
Přehrát zprávu, Upravit
MMS and Smazat.

Odeslané

Předchozí
snímek

Přejděte na předchozí
snímek.

Další
snímek

Přejděte na další snímek.

Přetočit
zpět

Přejděte na první snímek.

Obsahuje všechny MMS
zprávy, které jste odeslali
nebo vytvořili, ale ještě
neodeslali. Můžete zvolit:
Přehrát zprávu or Smazat,
Předat dál nebo někomu
Znovu odeslat MMS nebo
nahlédnout MMS detaily
zpráv.

Uložit
obrázek

Vyjměte obrázek
z aktuálního snímku
a uložte jej do Album
obrázků.

Uložit zvuk

Vyjměte zvuk z aktuálního
snímku a uložte jej do
Zvukové album.

Zavřít

Zavřete MMS zprávu
a vraťte se do Doručené.

Doručené Obsahuje všechny
Doručenka, Zpráva o
přečtení, Přečtená MMS
a Smaž nečtené. Můžete
zvolit: Číst nebo zprávy
a oznámení Smazat. Můžete
take zvolit: Přehrát zprávu,
Odpovědět nebo Předat dál
MMS zprávu nebo vidět MMS
detaily nebo Smazat MMS
zprávu.
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MMS

Nastavení

Nastavení aplikace

¢M¢MMS¢Nastavení
C¢
Vyberte funkci.

Nastavte odeslání MMS zpráv podle
přání:

Vybrat profil
Můžete nastavit pět MMS profilů.
V těchto profilech jsou nastaveny
vlastnosti odesílání. Pokud to ještě
není nastaveno, veškerá potřebná
data dostanete od provozovatele sítě
nebo na:
www.siemens.com/sf65

I
C

Vyberte profil.
Otevřete k editaci profilu.

Doručenka Vyžadujte potvrzení
o doručení pro odeslané
zprávy.
Zpráva o
přečtení

Vyžadujte potvrzení
o přečtení MMS zpráv.

Auto.
uložit

Automaticky ukládejte
MMS zprávy odesílané
z Odeslané. Nastavte
Zapnout nebo Vypnout.

Doba
platnosti

Zvolte časový úsek, ve
kterém servisní centrum
musí doručit zprávu:
1 hodina,12 hodin, 1 den,
1 týden, Maximum*
*) Maximální časový úsek,
který povoluje provozovatel
sítě.

Trvání
snímku

Zvolte časovou prodlevu
mezi snímky MMS zprávy.

Režim
příjmu

Můžete zvolit přijetí celé
MMS zprávy nebo pouze
oznámení o příchodu.
Manuální: Připojte se
manuálně k serveru
výběrem oznámení v
Doručené, výběrem Číst
pak stáhnete požadované
a pak stiskněte Hrát.
Automatický: Přijaté MMS
zprávy se uloží do
Doručené. Zvolte zprávu
a potom Hrát.
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Nastavení sítě
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Síťový účet se používá k výběru
profilu připojení nastavených sítí.
Síť:

Vyberte typ sítě používané
při připojování. GSM, GPRS
nebo Prefer. GPRS.

MMS
centrum

Vložte MMS adresu
serveru, ke kterému se
chcete připojit.

Adresa
brány/
Port brány

Vložte čísla IP i portu brány
serveru.

Všechna MMS nastavení mají být
nastavena už při zakoupení telefonu.
Informujte se prosím u provozovatele sítě.
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E-mail

E-mail
Telefon má e-mailový program
(klient), pomocí něhož můžete psát
a přijímat e-maily. Zvolte odpovídající schránku podle toho, který
e-mail chcete číst.

K odeslání:

Psaní/odesílání

Upravit zprávu
Vložte text.

C¢M¢E-mail¢Odeslat poštu

§Možnosti§ Vyberte.
Uložit

Uložte e-mail.

Odeslat nyní
Okamžitě odešlete.

Vložte data adresy:

Přijetí/čtení

<Přidej ze sezn.>
Potvrďte seznam adres.

¢M¢E-mail
C¢
Otevři schránku

<Přidat adresu>
Připojte adresáty k seznamu. Máte-li své kontakty
uložené v adresáři,
můžete adresáty vybrat
ze Zobraz seznam zobrazeného na výběr.
Předmět:

Zadejte předmět e-mailu.

Připojit soubor:
Vložte textové soubory,
obrázky a zvuky jako
přílohy.

¢Vyberte funkci.

Před čtením e-mailu jej musíte
přijmout ze serveru.
Detaily

Viz podrobný obsah
předmětu.

Stáhnout poštu
Zvolený e-mail přijmete
ze serveru.
Smazat

Odstraníte vybraný
e-mail.

Přid. do seznamu
Uložte adresu odesílatele
do adresáře.
Re:

Odpovězte na e-mail.

Fwd:

Přepošlete e-mail.
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Nastavení

C¢M¢Nastavení¢E-mail

Před použitím musí být nastaven
přístup na server i parametry
e-mailu. Veškerá potřebná data
dostanete od provozovatele sítě
nebo na:
www.siemens.com/sf65
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Přístup k síti
Nastavte typ sítě používané
s e-mailovými připojeními.
Přenos
GSM

GPRS

Telefon bude používat pro
e-mailová připojení pouze
GSM.
Telefon bude používat pro
e-mailová připojení pouze
GPRS.

Prefer. GPRS
Telefon se nejdříve pokusí
připojit přes GPRS. Není-li
dostupné, potom přes
GSM.

Nastavení GSM
Nastavení GSM můžete změnit.
Nastavení GPRS
Nastavení GPRS můžete změnit.

E-mail server
Nastavte požadovaná nastavení
k připojení k vašemu e-mailovému
serveru.

J

Vložte své Login, Heslo
a Adresa e-mailu .

Rozšířené nast.
Pokročilá nastavení, např. adresa
POP3, SMTP a DNS jsou už obvykle
nastavena, neměli byste je měnit.
Více informací o pokročilých
nastaveních vám poskytne
provozovatel sítě.
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Hlas. schránka

Hlas. schránka
C¢T¢Nastav. volání

Vyslechnutí zprávy

Pokud máte hlasovou schránku,
volající vám může zanechat
hlasovou zprávu:

Nová hlasová zpráva může být
oznámena – vždy dle provozovatele
sítě – takto:

• když je telefon vypnutý nebo není
připraven pro příjem,

À

• když nechcete přijmout volání,
• nebo když právě telefonujte.
Možná se budete muset kvůli této
funkci zaregistrovat a nastavit ji
manuálně.

Nastavení

b

Od provozovatel sítě obdržíte dvě
telefonní čísla:

Uložení čísla hlasové schránky
Zavolejte na toto telefonní číslo a
vyslechněte si své hlasové zprávy.

C¢Nastavení¢Hlas. schránka

Vložte telefonní číslo a potvrďte
pomocí §OK§.
Uložení čísla k přesměrování
Volání jsou přenesena na toto
telefonní číslo.

¢T¢Nastav. volání¢Přenos
C¢
např. Ztracená volání
¢Nastavit

Vložte telefonní číslo a zaregistrujte
je v síti stiskem §OK§.

b

Symbol plus pípnutí.
nebo

ç

Oznámení přes SMS plus
pípnutí.
nebo

Zavolá vám automat.
Volte svou hlasovou schránku
a přehrajte zprávy.

1

Dlouze stiskněte (pokud je
to potřebné, zadejte číslo
hlasové schránky).

SMS do skupiny

C¢M¢SMS do skupiny

Někteří provozovatelé sítě nabízejí
informační služby (informační
kanály, Cell Broadcast). Při aktivované funkci dostanete zprávy o
aktivovaných tématech v Témata.
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Infraport
Můžete přijímat data z jiných zařízení
s IrDA a odesílat je na taková zařízení
– například počítač nebo PDA.

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_IrDA.fm

Přes IrDA můžete vyměňovat např.
vizitky, události, obrázky zvukové
soubory nebo JavaTM soubory.
JavaTM soubory můžete však jen
stahovat, ne odesílat.
Vzdálenost mezi dvěma IrDA přístroji
nesmí být větší než 30 cm a musí být
bez překážek.
Další informace
Výměna dat může selhat, pokud se spojení
IrDA přeruší, přenášený soubor je příliš
veliký, telefon se nepřipojí ve stanoveném
čase nebo pokud akci zrušíte.

Příjem dat přes IrDA

C¢a¢Příjem dat
Smazat

Smažte přijatá data.

Uložit

Uložte přijatá data.

Ukázat

Zobrazte přijatý obrázek
nebo přehrajte přijatý
zvuk.

Připojení k počítačům
s Windows® pomocí
IRDA

C¢a¢ Data/Fax

Připojení k počítačům
s Windows®
Telefon můžete připojit pomocí IrDA
nebo datového kabelu (příslušenství)
k počítači s Windows®. Program pro
počítače s Windows® MPM (Mobile
Phone Manager) umožňuje nahrávání/stahování obrázků a zvuků.
Mobile Phone Manager si stáhněte
z internetu na adrese
www.siemens.com/sf65
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Surf. & Zábava

Surf. & Zábava
Stáhněte si z internetu nejnovější
informace, které jsou přesně sladěné
s možnostmi zobrazení telefonu.
Kromě toho si můžete do vašeho
telefonu stahovat hry a aplikace.
Přístup k internetu může vyžadovat
registraci u provozovatele sítě.

Ukončení připojení
Krátce stiskněte tlačítko
B/> zavěšení/dlouze
stiskněte
pravé tlačítko displeje,
zavře se připojení
i prohlížeč.

Navigace v prohlížeči

WAP

C¢O¢WAP

Prohlížeč zapnete pomocí přednastavené možnosti při přístupu k
funkci (Nastavení prohlížeče, str. 41;
může být zadáno/nastaveno předem
provozovatelem sítě).

C

• Vyberte odkaz.
• Nastavení, stav zap/vyp.

I

• O zadávací políčko/odkaz
dopředu/dozadu.
• Listujte po řádcích.

>

• O zadávací políčko/odkaz
dopředu/dozadu.
• Listujte po řádcích.

Menu prohlížeče
§Možnosti§ Otevřete menu.

Zobrazení na displeji v prohlížeči

Domovská
stránka

Vyvolejte přednastavenou
domovskou stránku nebo
aktuální profil (str. 41).

Záložky

Zobrazte záložky uložené
v telefonu; uložte záložku.

Vložení textu/zvláštních znaků

Vložte
adresu

Zadejte URL.

Jak vládat text/zvláštní znaky viz
Vložení textu (str. 18).

PushDoručené

Zvolte zprávu, která se má
zobrazit.

Nastavení

Nastavení prohlížeče
(str. 41).

µ
³

GSM online
GPRS online
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Nastavení prohlížeče

Manuální nastavení profilu

§Možnosti§ Otevřete menu.

Veškerá potřebná data dostanete od
provozovatele sítě nebo na:
www.siemens.com/sf65

C¢O¢WAP

Nastavení Vyberte.
Vybrat profil Zobrazte seznam profilů
pro aktivaci/nastavení
(viz níže).
Připojení
Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Internet.fm
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Možnosti
prohlížeče

Nastavte parametry protokolu, např. zvolte přístup
na síť, majitele nebo přejděte do bezpečnostních
nastavení.
Zvolte, zda chcete
stáhnout obrázky ke
zobrazení.

Přejmenovat Přejmenujte vybraný profil.
profil
Vyrov.paměť Vymažte obsah cache.

C¢O¢Záložky

Zobrazí se URL uložené v telefonu.
Můžete uložit nové záložky. Záložky
můžete spravovat v adresářích.

Wallbreaker

C¢O¢ Wallbreaker

V cihlové hře boříte cihly tím, že se
do nich strefujete míčem. Zbořením
všech cihel se dostanete na další
úroveň.

4/6 Přesuňte házení doleva
nebo doprava.

Profily
Příprava telefonu k přístupu na
internet závisí na provozovateli sítě:
Přednastavený profil
Ve většině případů jsou přístupové
profily pro jednoho/více
provozovatelů sítě již založeny.

I
C

Záložky

Vyberte profil.
Aktivujte profil.

*/# Namiřte míč doleva nebo
doprava.

0

Přerušte hru.

Hra se přeruší na 2 minuty, potom
se displej vrátí do klidového režimu
a hra se ukončí.
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Surf. & Zábava

Hry & Aplikace
Na internetu se nabízejí hry
a aplikace. Na telefonu je JavaTM.
Díky tomu můžete na telefon z internetu stahovat data kompatibilní s
JavaTM. Většina aplikací obsahuje
návod k použití. Některé aplikace
a hry jsou již na telefonu nainstalované. Příslušný popis najdete na:
www.siemens.com/sf65

Přístup k síti
Síť. účet

Můžete vybrat jeden ze
síťových profilů, který jste
definovali v Nastavení
(str. 44).

Přenos

Můžete vybrat typ sítě
použitý při navázání
připojení, např. GSM nebo
GPRS.

DNS adresa

Nastavení
¢O¢Hry & Aplikace
C¢
Hry & více¢Nastavení

Autom. spuštění
Vyberte automatické spuštění
k automatickému otevření aplikace
po dokončení instalace.

I

Nastavte automatické
spuštění zap/vyp.

C

Potvrďte výběr.

Můžete zadat DNS adresu
externí datové sítě, ke
které se chcete připojit.

Požadavky
Profil WAP (str. 41) a přístup (str. 48)
musí být nakonfigurován.

Stažení
Příslušný přístup zvolte podle toho,
zda nahráváte hry nebo aplikace.

¢O¢Hry & Aplikace
C¢
Spustit aplikaci

Vedle URL a poskytovatelů sítě ke
stahování se zobrazují popřípadě
aplikace/hry a složky.
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Další informace

Přes prohlížeč můžete stahovat aplikace
z internetu (například melodie vyzvánění, hry,
obrázky, animace).
Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani
ručení v souvislosti s aplikacemi, které si nahraje
zákazník dodatečně a které nebyly v původním
rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly
odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka.
Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto
přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny
škody a následky, které by mohly vzniknout
prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně
kupující.
Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování
určitých funkcí se z technických důvodů při
výměně / nové dodávce a eventuálně při
opravách přístroje ztratí. V takových případech je
třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul
respektive znovu odblokoval. Tyto aplikace jsou
pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je
z něj přenášet ani za účelem zálohování.
Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky,
ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací
nebo odblokování funkcí bude vůbec možné,
nebo zda bude možné zdarma. Doporučujeme
občas zálohovat aplikace na počítači pomocí
"Mobile Phone Manager"
(www.siemens.com).
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Nastavení

Nastavení
Profily

C¢T¢Profily

V profilu telefonu můžete uložit
různá nastavení, např. k přizpůsobení telefonu různým zvukovým
kulisám.
S výchozími nastaveními je
poskytnuto pět výchozích nastavení.
Lze je však změnit: Normální, Schůzka,
Hlučné, Sada do auta, Headset.

Nastavení profilu

I
C

Vyberte profil.
Potvrďte výběr.

Sada do auta
Profil se automaticky aktivuje pouze
ve spojení s originální sadou
Siemens Car Kit, po připojení
telefonu.
Headset
Profil se automaticky zapne pouze
při použití s originálním headsetem
Siemens (viz také příslušenství).

Displej
¢T¢Displej
C¢
Vyberte funkci.
Jazyk
Nastavení jazyka textů na displeji.

Tapeta
Nastavení grafiky pozadí displeje.

Animace
Můžete odstranit jakoukoliv
z použitých animací.

Podsvícení
Můžete nastavit vypnutí podsvícení
klávesnice/displeje po 60 sekundách.

Zvuky
¢T¢Zvuky
C¢
Vyberte funkci.

Nastavte upozorňovací tóny
telefonu podle přání.

Hlasitost vyzv.
Nastavte hlasitost vyzvánění.

Vyzvánění
Zvolte vyzvánění.
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Tóny tlačítek

Zvuk SMS/MMS

Zapněte/vypněte tóny klávesnice.
Pokud je zapnuto, uslyšíte tón při
každém stisku klávesnice.

Zapněte/vypněte vyzvánění
SMS/MMS, pokud chcete, aby vás
telefon upozornil na přijetí nové
zprávy. Na výběr se zobrazí seznam
možných upozornění na zprávu.

Ekvalizér
Hlasitost můžete změnit pomocí
ekvalizéru nebo během hovoru.

Zvuk. signály
Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Setup.fm
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Zapněte/vypněte zvukové
upozornění. Na výběr se zobrazí
seznam možných zvukových
upozornění.
Minut. tón
Během hovoru uslyšíte (pouze vy)
každou minutu pípnutí, takže
můžete zkontrolovat délku hovoru.

Vibrace
Zapněte/vypněte vibrace. Vibrace
můžete aktivovat namísto vyzvánění. Tato funkce je deaktivovaná při
nabíjení akumulátoru a s připojeným
příslušenstvím (kromě headsetu).

*

Všechny zvukové signály
můžete vypnout/zapnout
dlouhým stiskem tohoto
tlačítka v pohotovostním
režimu.

Další informace
Dříve, než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se
vyvarujete poškození sluchu hlasitým
vyzváněním.

Nastav. volání
¢T¢Nastav. volání
C¢
Vyberte funkci.
Skrýt identitu

b

Pokud je aktivní, vaše telefonní číslo
se nezobrazí na displeji vašeho
partnera (podle provozovatele sítě).

Druhé volání

b

Jste-li registrováni pro tuto službu u
provozovatele, můžete kontrolovat,
zda je nastavená, a zapínat ji nebo
vypínat.

Přesměrování
Můžete určit, kdy mají být volání
přesměrována do vaší hlasové
schránky nebo na jiná čísla.
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Nastavení

Nastavení přesměrování volání (příklad):

b
Ztracená volání
Vyberte Ztracená volání.
(Obsahuje podmínky
Když nedostupný, Pokud
neodpovídá, Když obsazeno,
další možnosti viz
následující text)

I

C

Potvrďte a zvolte Nastavit,
potom vložte telefonní
číslo, na které se volání
přesměruje.

C

Potvrďte. Síť potvrzuje
nastavení.

Všechna volání
Všechna volání budou
přesměrována.

Ç

b

Zobrazení v nejvyšší řádce
displeje v pohotovostním
stavu.

Info po hovoru
Po ukončení hovoru zobrazí
informace o hovoru.

Hlas. schránka
Uloží přijatou hlasovou zprávu.

Aktivní flip
Volání můžete přijmout rozevřením
telefonu.

Aut.opak.volby
Telefon opakuje volbu čísla, dokud
není úspěšný nebo dokud to nezkusí
10krát.

Nastavení
¢T¢Nastavení
C¢
Vyberte funkci.

Další možnosti přepojení:

Aut. vypnutí

Když nedostupný, Pokud neodpovídá,
Když obsazeno, Faxová volání, Datová
volání

Telefon se denně vypne
v předvoleném čase. Můžete
nastavit vypnutí telefonu každý den,
jednorázově a každý den kromě
víkendu.

Lib. tlačítkem
Příchozí volání jsou přijata stisknutím
kteréhokoliv tlačítka (kromě B).

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Setup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006

46

right page (47) of SF65 SUG cs, A31008-H7360-A17-1-2D19 (15.11.2004, 12:55)

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Setup.fm

Aut. zapnutí

Datum a čas

Telefon se denně zapne v přednastaveném čase. Můžete nastavit
zapnutí telefonu každý den,
jednorázově a každý den kromě
víkendu. Telefon jako obvykle
požádá o PIN.

¢T¢Datum a čas
C¢
Vyberte funkci.

Další informace
Při použití funkce automatického zapínání
nezapomeňte na omezení používání
telefonu např. v letadlech!

Nastavit datum

Kláv. zkratky - rychlá volba

Určete časové pásmo.

Pro přístup k vašim oblíbeným
fukcím můřete nastavit rychlou
volbu, tj. pod tlačítka 2 – 9
naprogramovat funkce/čísla.

Thajský

Hlasové povely

Letní čas

Nahrajte hlasový povel, jímž můžete
aktivovat vaše oblíbené funkce.

Zapněte/vypněte letní čas.

Volba hlasem
Nahrajte hlasovou volbu k rychlému
přístupu k požadované položce ve
vašem telefonním seznamu.

47

Nastavit čas
Nastavte čas.

Nastavte datum.

Časové pásmo

Přepněte mezi thajským/
buddhistickým rokem.

Bezpečnost
¢T¢Bezpečnost
C¢
Vyberte funkci.
Veřejná jména

b

Omezte volání na čísla chráněná na
SIM v telefonním seznamu.

Změnit kódy
Přístup ke změně PIN Popis viz
str. 16: Změnit PIN, Změnit PIN2,
Blokovací kód
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Nastavení

Blok. volání
Omezte různé typy volání.

b

Volaná čísla
Všechna odchozí volání kromě
tísňových volání jsou blokována.
Mezinárodní
(Odchozí mezinárodní)
Možná jsou jen vnitrostátní volání.

Potřebná data získáte data od
provozovatele sítě nebo na:
www.siemens.com/sf65

Nastavení GPRS
Vidíte, zda je právě připojeno síťové
GPRS.
GPRS
(General Packet Radio Service)

Mezinár.kr.domů
(Odchozí mezinárodní kromě tuzemska)
Nejsou povolena odchozí
mezinárodní volání, pouze volání
do domů, tj. do domovské sítě.

Prefer. sítě

Příchozí
Telefon má zablokována všechna
příchozí volání.

Nastavte provozovatele sítě, které
upřednostňujte při opuštění své
domovské sítě.

Když roaming
Mimo domovskou síť nepřijímáte
žádná volání.

Registrovat

Zjistit stav
Kontrola stavu pro blokování sítě.

Síť
¢T¢Síť
C¢
Vyberte funkci.
Datová vol.
Pokud zapnuto, můžete ovládat
několik sad profilů WAP, MMS a Java.
Zobrazení seznamu profilů na výběr.
Přednastavení telefonu závisí na
příslušném provozovateli sítě:

GPRS je technologie rychlejšího
přenosu dat v mobilní síti. Symboly
na displeji, viz str. 8.

Při volbě opětovného přihlášení
můžete zvolit ruční nebo
automatické.
Dostupné sítě
Pokud se chcete přihlásit ručně,
uvidíte seznam právě dostupných
GSM sítí.
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Diář
C¢Q¢Vyberte funkci.

Události

Kalendář

Zadání nové události

Do kalendáře můžete zaznamenávat
události. Čas a datum musí být
nastaveny správně.

<Nová>

Kalendář vám nabízí tři náhledy:
Měsíční, Týdenní a Denní.
Položky jsou barevně odlišeny.
Události jsou zobrazeny jako ikony
u horizontálního dělení po
hodinách/dnech.
Navigace:

F

Přecházejte mezi
Měsícem/Týdnem/Dnem.

49

Události se zobrazují v časovém
pořadí v seznamu.

Vyberte.

Profily

n
Ü
Ý

Úkoly: vložení textu
popisu.
Schůzka: vložení textu
popisu.
Dovolená: zadání počátečního a konečného data.

Podle typu se nabízejí různá zadávací
a výběrová políčka.

Smaž staré udál.

C¢Q¢Vyberte funkci.
Úkoly
Úkol se v agendě vybraného dne
zobrazí jako jiné události. Nemusí ale
na rozdíl od jiných událostí
obsahovat údaj o čase. V tomto
případě se úkol objeví každý den na
začátku seznamu, dokud není
označen jako vyřízený.
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Extra

Extra
C¢S¢ Vyberte funkci.
Služby
Provozovatel sítě může nabízet
aplikace jako je mobilní bankovnictví, informace z burzy apod.

U

b

Symbol služeb SIM.

Podrobnější informace si můžete
vyžádat u svého provozovatele sítě.

Budík
K dispozici máte tři budíky. Zobrazí
se seznam možných budíků na
výběr. Budík zazvoní v nastaveném
čase, i když je telefon vypnutý.

I

Zapněte(/vypněte)
buzení.

§OK§

Potvrďte nastavení.

J
I

Nastavte čas buzení
(hh:mm).

C

Zvolte Denně, Všední dny
nebo Jednou.

§OK§

Potvrďte nastavení.

I
§OK§

Přejděte na možnosti
opakování.

Další informace
Budík, buzení nastaveno.
Buzení zazní i při vypnutém telefonu.
Přístroj nepřejde do pohotovostního stavu.
Vypněte stiskem kteréhokoliv tlačítka.

¹

Kalkulačka
Kalkulačku lze používat v základní
verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí.

J
D
E
G
H
§OK§

Zadejte číslo/čísla.
Stiskem vložte -.
Stiskem vložte +.
Stiskem vložte x.
Stiskem vložte /.
Stiskem vypočítejte.

Převodník
Můžete přepočítávat z eur na svou
měnu a ze své měny na eura.
Zadejte částku, kterou
chcete přepočítat.

Nastavte typ buzení.

J
0

Potvrďte nastavení.

<

Stiskem přepočtěte.

Opakování buzení můžete nastavit
pomocí Opakovat buzení.

Dlouhým stiskem vložíte
desetinnou čárku.
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Zobrazení horoskopu

Další informace
Tyto funkce jsou dostupné pouze při
nastavení čínštiny.

Lunární kal.
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Vidíte odpovídající data
v gregoriánském a čínském
kalendáři.

J
C

I
b

Vidíte odpovídající datum
v lunárním režimu.

Vidíte datum v režimu rok-měsíc-den
s odpovídajícími lunárními symboly.

b

Přečtete si horoskop na dnešek nebo
jiný den. Nejdříve nastavte své
datum narození nebo konstelaci.

Nastavení znamení

I

Zvolte nastavení k zadání
vašeho znamení.

I

Zvolte své znamení
v horoskopech.
nebo

J
C

Zadejte své datum
narození.
Potvrďte nastavení.

Zobrazte horoskop na
tento den.
nebo

J

Vložte datum, aby se
zobrazil horoskop pro
daný den.

Čínský svátek

Zadejte gregoriánské
datum.

Horoskop

51

b

Najdete informace o šesti nejbližších
větších čínských festivalech.

C

Zobrazte festivaly ode
dneška.

J

Zadejte datum, od
kterého chcete zobrazit
festivaly.
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Vlastní soub.

Vlastní soub.
C¢N¢ Vyberte funkci.

Zvukové album

Stav paměti

Můžete spravovat a vyslechnout
zvuky uložené v telefonu.

Můžete zobrazit procento prázdného
místa v paměti telefonu. Můžete
také zjistit, jaký typ dat vyžaduje
velký prostor v paměti.

I

Vyberte zvuk.

—˜ Zvyšte/snižte úroveň
hlasitosti.

Zvukové poznámky

<

Jako hlasovou poznámku můžete
nahrát maximálně minutový
zvukový záznam. Podle stavu paměti
můžete nahrát až 20 různých zvuků.

Podle kontextu máte tyto §Možnosti§:

I
C
I
<

Vyberte <Nová> k záznamu
nového zvuku.
Potvrďte nahrávku.
Přehrajte nahrávku po
výběru ze seznamu.
Zvolte §Možnosti§
k odstranění nebo
přejmenování nahrávky.

Vyberte §Možnosti§.

Zpracování zvuků
Přejmenovat
Přejmenovat vybraný
zvuk.
Smazat

Přejmenovat vybraný
zvuk.

Nast. jako vyzv.
Nastavit vybraný zvuk
jako vyzvánění.
Tón došlé SMS/MMS
Nastavit vybraný zvuk
jako oznámení zprávy.
Odeslat přes…
Odeslat vybraný zvuk
pomocí E-mail, MMS nebo
Infraport.
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Album obrázků
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Můžete spravovat a zobrazit obrázky
uložené v telefonu.

I
F
<

Úprava obrázku
K vybranému obrázku můžete přidat
text, rámeček nebo ikonu.

Vyberte obrázek.

I

Vyberte k přidání
textu/rámce/ikony.

Zobrazte obrázek.

@

Krátkým stiskem
přesunete požadovaným
směrem objekt o 1 bod
obrazu nebo dlouhým
stiskem přesuňte objekt
o 5 bodů obrazu.

C

Potvrďte přidání objektu
k obrázku.

Vyberte §Možnosti§.

Zpracování obrázku
Podle kontextu máte tyto §Možnosti§:
Přejmenovat
Přejmenovat vybraný
zvuk.
Smazat

Odstranit vybraný zvuk.

Upravit obrázek
Změnit vybraný obrázek
(viz níže).
Otočit

53

Otočit vstupní bod
vybraného obrázku.

Nastavit jako tapetu
Nastavit vybraný obrázek
jako pozadí displeje.
Odeslat přes…
Odeslat vybraný obrázek
jako E-mail, MMS nebo přes
Infraport.
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Zákaznický servis

Zákaznický servis
Nabízíme Vám rychlé a individuální
poradenství! Máte několik možností:
Naše podpora online v síti Internet:
www.siemens.com/
mobilephonescustomercare
Dosažitelní vždy a všude. Ohledne našich
produktu získáte podporu 24 hodin denne.
Zde naleznete interaktivní systém
vyhledávání závad, souhrn nejcasteji
kladených otázek a odpovedí, jakož i
návody k obsluze a nejnovejší aktualizace
softwaru ke stažení.
Během hovoru mějte prosím při ruce
doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI,
zobrazení: #06#), verze SW (zobrazení:
#06#, pak §O aplik.§) a případně Vaše
zákaznické číslo v servisu Siemens.

*

*

V zemích, v nichž není produkt prodáván
autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny
servisní služby (výměna, příp. oprava
přístroje).
V případě nutných oprav, popř. garančních
nebo záručních nároků, Vám naše servisní
centrum poskytne rychlou a spolehlivou
pomoc:
Abu Dhabi .........................................0 26 42 38 00
Argentina .....................................0 80 08 88 98 78
Austrálie..........................................13 00 66 53 66
Bahrajn .................................................... 40 42 34
Bangladéš.........................................0 17 52 74 47
Belgie................................................0 78 15 22 21
Bolívie ...............................................0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina........................0 33 27 66 49
Brazílie.........................................0 80 07 07 12 48
Brunej ..................................................02 43 08 01
Bulharsko.............................................02 73 94 88
Česká republika ................................2 33 03 27 27
Čína .............................................0 21 38 98 47 77

Dánsko................................................ 35 25 86 00
Dubaj ................................................0 43 96 64 33
Egypt.................................................0 23 33 41 11
Estonsko ............................................. 06 30 47 97
Filipíny ..............................................0 27 57 11 18
Finsko .............................................09 22 94 37 00
Francie............................................01 56 38 42 00
Hongkong ........................................... 28 61 11 18
Chorvatsko........................................0 16 10 53 81
Indie .............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie .....................................0 21 46 82 60 81
Irsko ................................................18 50 77 72 77
Island .................................................... 5 11 30 00
Itálie ................................................02 24 36 44 00
Jihoafrická rep.................................08 60 10 11 57
Jordán...............................................0 64 39 86 42
Kambodža........................................... 12 80 05 00
Kanada ........................................1 88 87 77 02 11
Katar ................................................... 04 32 20 10
Keňa ..................................................... 2 72 37 17
Kuvajt.................................................... 2 45 41 78
Libanon ............................................... 01 44 30 43
Libye ...............................................02 13 50 28 82
Litva ...................................................... 7 50 11 18
Lotyšsko............................................8 52 74 20 10
Lucembursko ...................................... 43 84 33 99
Maďarsko........................................06 14 71 24 44
Makedonie .......................................... 02 13 14 84
Malajsie.....................................+ 6 03 77 12 43 04
Malta .......................................+ 35 32 14 94 06 32
Maroko................................................ 22 66 92 09
Mauritius ............................................... 2 11 62 13
Mexiko .......................................01 80 07 11 00 03
Německo * ...................................0 18 05 33 32 26
Nigérie ..............................................0 14 50 05 00
Nizozemsko .................................0 90 03 33 31 00
Norsko ................................................ 22 70 84 00
Nový Zéland....................................08 00 57 43 63
Omán ....................................................... 79 10 12
Pákistán ..........................................02 15 66 22 00
Paraguay ..........................................8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny................................ 05 02 02 59
Polsko .............................................08 01 30 00 30
Portugalsko.......................................8 08 20 15 21
Rakousko........................................05 17 07 50 04
Rumunsko.......................................02 12 04 60 00
* 0,12 euro/minute

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Hotline.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006

54

right page (55) of SF65 SUG cs, A31008-H7360-A17-1-2D19 (15.11.2004, 12:55)

Siemens AG 2003, \\Itl-eu\wien\Projekte_20\Siemens\SF65\output\sug\cs\S_Electra_Hotline.fm

Rusko...........................................8 80 02 00 10 10
Řecko..............................................80 11 11 11 16
Saudská Arabie.................................0 22 26 00 43
Singapur ..............................................62 27 11 18
Slovensko .......................................02 59 68 22 66
Slovinsko ..........................................0 14 74 63 36
Španělsko .........................................9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty ..................0 43 66 03 86
Srbsko.............................................01 13 07 00 80
Švédsko ............................................0 87 50 99 11

55

Švýcarsko .......................................08 48 21 20 00
Taiwan ............................................02 23 96 10 06
Thajsko .............................................0 27 22 11 18
Tunisko ............................................... 71 86 19 02
Turecko........................................0 21 65 79 71 00
Ukrajina........................................8 80 05 01 00 00
USA .............................................1 88 87 77 02 11
Velká Británie...............................0 87 05 33 44 11
Vietnam...........................................84 89 20 24 64
Zimbabwe ........................................... 04 36 94 24

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006

Zákaznický servis

left page (56) of SF65 SUG cs, A31008-H7360-A17-1-2D19 (15.11.2004, 12:55)

Péče a údržba

Péče a údržba
Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou
péčí a této péče by se mu mělo dostat také
při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených
pokynů a užívejte si radosti s vaším
telefonem.
• Telefon chraňte před mokrem a vlhkem!
Srážky, vlhkost a tekutiny obsahují
minerály, které způsobují korozi
elektrických obvodů. Pokud by telefon
přesto navlhnul, okamžitě ho odpojte od
napájení, vyjměte akumulátor a nechte
telefon při pokojové teplotě vyschnout!
• Telefon nepoužívejte ani neskladujte
v prašném prostředí. Pohyblivé části se
mohou poškodit.
• Neskladujte telefon při vysokých
teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit
životnost elektronických přístrojů, poškodit
akumulátory a zdeformovat nebo roztavit
určité plastické hmoty.
• Nevystavujte přístroj působení chladného
prostředí. Zvláště s následným opětovným
ohřátím (na normální provozní teplotu) pak
může v přístroji zkondenzovat vlhkost
a poškodit elektronické součástky.
• Chraňte telefon před pádem a otřesy!
Hrubým zacházením s přístrojem může
dojít k poškození elektronických
součástek.
• Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní
chemikálie, rozpouštědla a abrasivní
čistící prostředky!
Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře
pro telefon, akumulátor, nabíječku a veškeré
příslušenství. Pokud některá z těchto částí
není řádně funkční, obraťte se na prodejce,
u nějž jste ji zakoupili. Odborný personal
vám poradí, a pokud to bude potřebné,
přístroj opraví.

Prohlášení o kvalitě
akumulátoru
Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se
snižuje s každým nabitím/vybitím. Uložení
akumulátoru za příliš vysokých nebo nízkých
teplot také způsobuje postupné snižování
kapacity. I po úplném nabití akumulátoru se
tak může značně snížit doba provozu
mobilního telefonu.
Akumulátor je však vyroben tak, aby ho bylo
možné nabíjet a vybíjet po dobu šest měsíců
od data zakoupení telefonu. Po uplynutí
šesti měsíců doporučujeme akumulátor
vyměnit, pokud jeho výkon znatelně poklesl.
Kupujte prosím pouze originální
akumulátory Siemens.

Prohlášení o kvalitě
displeje
Z důvodů technologie se na displeji
výjimečně může objevit několik odlišně
zabarvených bodů.
Uvědomte si prosím, že jasnější nebo
tmavší body obecně neznamenají závadu.
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Prohlášení o shodě
Společnost Siemens Information and
Communicatiom mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsaný v
návodu je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/EC
(R&TTE) a tím také s nařízením vlády
č. 426/2000 Sb. v posledním znění.
Telefon splňuje hodnoty koeficientu
SAR definované organizací ICNIRP a
hodnoty předepsané nařízením
vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně
zdraví před neionizujícím zářením.
Přístroj je možno provozovat jako
rádiové zařízení na základě generální
licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o
shodě najdete na adrese:
www.siemens.com/mobiledocs

Technické údaje
Třída GSM:
Frekvenční pásmo:
Třída GSM:
Frekvenční pásmo:
Třída GSM:
Hmotnost:
Rozměry:
Akumulátor Li-Ion:
Provozní teplota:
SIM karta:

4 (2 Watt)
880 - 960 MHz
1 (1 Watt)
1 710 -1 880 MHz
1 (1 Watt)
100 g
92 × 45 × 24 mm
(ca 99 ccm)
650 mAh
–10 °C až +55 °C
3.0 Volt

57

ID telefonu
Při ztrátě telefonu nebo SIM karty budete
potřebovat tyto podrobnosti:
Číslo SIM karty (uvedeno na kartě):
..............................................................
15místné sériové číslo telefonu
(pod baterií):
..............................................................
Číslo zákaznického servisu provozovatele
sítě:
..............................................................
Ztracený telefon
Pokud telefon nebo SIM kartu ztratíte,
zavolejte ihned provozovateli sítě, aby
nedošlo k jejich zneužití.

Provozní doba
Doba provozu závisí na podmínkách
použití: Extrémní teploty značně
snižují pohotovostní dobu telefonu.
Proto telefon neodkládejte na přímé
slunce ani na topení.
Doba hovoru: 140 až 400 minut
Pohotovostní doba: 160 až 400 hodin
Provedená
akce

Čas Snížení
(min) pohotovostní
doby o

Telefonování 1

85 – 180 minut

Osvětlení *

1

30 – 60 minut

Hledání sítě

1

10 – 20 minut

* Zadávání tlačítky, hry, organizér atd.
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SAR

SAR
Tento mobilní telefon splňuje
požadavky stanovené nařízením
vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením.
Váš telefon je zároveň rádiovým
vysílačem i přijímačem. Byl navržen
a vyroben tak, aby splňoval hodnoty
stanovené v uvedeném nařízení
vlády. Toto nařízení a jeho přílohy
jsou v souladu s doporučeními
ICNIRP* a směrnicí EU
(1999/519/EC).
Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu
pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a
podrobného vyhodnocování
vědeckých studií.** Pro zajištění
bezpečnosti všech osob, nezávisle
na jejich stáří a zdravotním stavu,
obsahují limitní hodnoty významnou
bezpečnostní rezervu.
Hodnoty doporučené Evropskou
radou používají "měrný absorbovaný
výkon" (SAR). Limitiní hodnota SAR
je stanovena mezinárodními
doporučeními na 2,0 W/kg.***
Testy SAR jsou prováděny ve
standardních provozních polohách,
přičemž testovaný mobilní telefon
vysílá ve všech frekvenčních
pásmech s nejvyšším možným
výkonem.

V provozu se skutečná hodnota SAR
telefonu běžně pohybuje hluboko
pod maximální hodnotou, protože
telefon pracuje s nižšími
výkonostními stupni.
Vysílá tedy jen s nejmenším možným
výkonem, který je potřebný pro
dosažení sítě. Všeobecně platí: čím
blíže jste k anténě základny, která
obsluhuje vaše volání, tím nižší je
vysílací výkon vašeho telefonu.
Před tím, než přijde model telefonu
na trh, musí být prokázáno splnění
podmínek směrnic R&TTE
Evropského společenství. Hodnotu
SAR telefonu tohoto najdete na
internetové adrese:
www.siemens.com
I přesto, že se SAR hodnoty mohou
u jednotlivých přístrojů a podle
situace při provozu lišit, odpovídají
tyto hodnoty požadavkům NV č.
480/2000 Sb.
Nejvyšší hodnota měřená podle
standardu je 0,38 W/kg.
* International Commision on Non-Ionizing
Radiation Protection
** Světová zdravotnická organizace WHO
(WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko)
prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné
zavedení zvláštních opatření při používání
mobilního telefonu. Další informace najdete
na: www.who.int/peh-emf nebo
www.mmfai.org
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*** SAR limitní hodnota pro všeobecně
používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg
vztaženo na 10 gramů tkáně. V této hodnotě
je obsažena značná rezerva, která
zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá
i případné odchylky při měření. Požadavky
na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých
státech lišit. Další informace k SAR pro další
státy najdete na adrese:
www.siemens.com
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Strom menu

Strom menu
Infraport

> Příjem dat
Data/Fax

Info o volání

> Seznam volání

> Volání
Zpětné vol. s HF
Ukázat
Odeslat SMS
Odeslat MMS
Uložit číslo
Smazat

Vynulovat
Doba/Poplatky

> Info o posl.hov.
Celkový čas

> Odchozí
Příchozí

Celková cena

> Sazba
Zůstatek
Vynulovat
Cenový limit
Zruš cen. limit

Surf. & Zábava > WAP

> Domovská stránka
Záložky
Vložte adresu
Nastavení
Push-Doručené

Wallbreaker
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Surf. & Zábava > Hry & více

> Nastavení
Spustit aplikaci

Zprávy

> SMS

> Archiv SMS
Nová SMS

> Autom. spuštění
Přístup k síti

> <Nová>

SMS do skupiny
Číst SMS

> Upravit SMS
Poslat dál
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Smazat
Přesun do arch.
Volat zpět
Zpětné vol. s HF
Uložit číslo
Nastavení SMS

> Podpis
Auto. uložit
SMS centrum
Doba platnosti
Zpát. cesta
Doručenka

MMS

> Nová MMS
Koncepty

> Přehrát zprávu
Upravit MMS
Odeslat MMS
Smazat

Šablony

> Přehrát zprávu
Upravit MMS
Smazat

Odeslané

> Přehrát zprávu
Smazat
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Zprávy

Strom menu
> MMS

> Odeslané

> Předat dál
Znovu odeslat MMS
MMS detaily

Doručené

> Přehrát zprávu
Odpovědět
Předat dál
MMS detaily
Smazat

Nastavení

> Aktivovat
Upravit
Přejmenovat

E-mail

> Schránka 1
Schránka 2
Otevři schránku

> Detaily
Stáhnout poštu
Smazat
Přid. do seznamu
Re:
Fwd:

Odeslat poštu

> <Přidat adresu>
<Přidej ze sezn.>
Předmět:
Uložit koncept
Uložit
Odeslat nyní
Upravit zprávu
Re:
Fwd:
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Zprávy

> E-mail

> Nastavení

> Přístup k síti
Jméno účtu
Rozšířené nast.
E-mail server

SMS do skupiny

> Kód oblasti
Příjem
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Témata
Diář

> Události

Schůzka
Dovolená

Smaž staré udál.
> Služby
Budík
Kalkulačka
Převodník
Lunární kal.
Horoskop
Čínský svátek
Vlastní soub.

> Úkoly

Týdenní pohled
Denní pohled

Extra

> <Nová>

Měsíční pohled

> Stav paměti
Zvukové poznámky
Zvukové album
Album obrázků

63

VAR Language: cs; VAR issue date: 041006

Strom menu

left page (64) of SF65 SUG cs, A31008-H7360-A17-1-2D19 (15.11.2004, 12:55)

Strom menu

Nastavení

> Profily

> Normální
Schůzka
Hlučné
Sada do auta
Letadlo
Headset

Displej

> Jazyk
Tapeta
Animace
Podsvícení

Zvuky

> Hlasitost vyzv.
Vyzvánění
Tóny tlačítek
Ekvalizér
Zvuk. signály

Nastav. volání

> Minut. tón

Vibrace

Upomínky

Potichu

Vybitý akum.

Zvuk SMS/MMS

Ztrac.volání

> Skrýt identitu
Druhé volání
ID volajícího
Přesměrování

> Hlasové volání

Lib. tlačítkem

Faxová volání

Info po hovoru

Datová volání

Hlas. schránka
Aktivní flip
Aut.opak.volby
Nastavení tel.

> Aut. vypnutí
Kláv. zkratky
Hlasové povely
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Nastavení

> Nastavení tel.
Datum a čas

> Volba hlasem
> Nastavit čas
Nastavit datum
Časové pásmo
Formát datumu
Letní čas
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Bezpečnost

> Veřejná jména
Změnit kódy
Ochrana PIN

> Změnit PIN
Změnit PIN2
Blokovací kód

Blok. volání

> Příchozí
Odchozí

Síť

> Nast. přístupu
Nastavení GPRS
Prefer. sítě
Registrovat

> Ručně
Automaticky
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Strom menu

Tel. seznam

> Nast. tel. seznamu

> Vyber skupinu
Zvolit seznam
Smaž tel. seznam

> Adresář
Tel.seznam-SIM

Kopírov. na SIM
Kopíruj do tel.
Zobraz seznam

> <Nová>

> Změnit

Vlastní č.

Smazat

Tísňové volání

Odeslat SMS
Vyber skupinu
Odeslat MMS
Poslat přes IrDA
Ukázat
Kopírov. do tel.
Volání
Volání s HF
Volba hlasem
Rychlá volba.

Fotoaparát

> Rychlý mód
Za sebou
Orientace obr.
Blesk
Samospoušť
Barevný mód
Vlastní fotky
Noční mód
Rámečky
Nastavení
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Rejstřík
A

F

Akumulátor
doba provozu.................... 11, 57
nabíjení .................................. 10
vložit ........................................ 9
Album obrázků ........................... 53
Animace..................................... 44
Autom. opakovaná volba ............ 20
B

Fotoaparát
fotografování .......................... 28
možnosti................................. 28
zapnutí ................................... 27
G

bezpečnostní pokyny .................... 2
Buzení (budík) ............................ 50
C
Car Kit ........................................ 44
Cell Broadcast (CB) ..................... 38
Č
Čas/poplatky............................... 26
Časová pásma ............................ 47
Čínské festivaly........................... 51
D
Displej
symboly.................................... 8
Doba hovoru (akumulátor) ......... 57
Doba provozu
(akumulátor) ........................ 11, 57
Dovolená (organizér) .................. 49
Druhé volání během hovoru ....... 45
E
E-mail
nastavení................................ 37
přijetí/čtení ............................. 36
psaní ...................................... 36
Extras......................................... 50

GPRS..................................... 47, 48
H
Headset ...................................... 44
Hlasitost
hlasitost ve sluchátku .............. 20
profily ..................................... 44
Hlavní menu ............................... 13
Hodiny........................................ 47
Horoskop .................................... 51
Hry a aplikace ............................. 42
I
Informační služby (CB) ................ 38
Infračervený
viz IrDA ................................... 39
Inkognito .................................... 45
Intenzita příjmu signálu............... 13
Internet ...................................... 40
IrDA ............................................ 39
odesílání dat ........................... 39
příjem dat ............................... 39
J
Java ............................................ 42
K
Kalendář ..................................... 49
Kalkulačka .................................. 50
Kódy ........................................... 16
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Rejstřík

Konference................................. 22
Kopírování položek
ze SIM karty.....................12, 24, 25
Krátká textová zpráva (SMS) ....... 29
L
Libovolné tlačítko ....................... 46
Limit účtu................................... 26
Lunární kalendář ........................ 51
M
Menu
ovládání ................................. 14
Mezinárodní předvolba ............... 21
MMS
čtení....................................... 33
nastavení................................ 34
přijetí...................................... 32
psaní ...................................... 31
správa adresářů ...................... 33
Moje média ................................ 52
Multimedia Messaging Service.... 31
N
Nabíjení akumulátoru ................. 10
Nastavení ................................... 44
Nezodpovězená volání................ 46
O
Opakovaná volba........................ 20
Organizér ................................... 49
P
Péče o telefon ............................ 56
PIN
ovládání ................................. 16
vložení.................................... 12
změna .................................... 17
Pohotovostní doba ..................... 11
Pohotovostní stav ....................... 14
Poplatky
omezení nákladů .................... 26

Pozadí (displej) ........................... 44
Profily (telefon)........................... 44
Prohlížeč..................................... 40
Předvolba ................................... 20
Přenos telefonního čísla .............. 45
Přepočet na/z euro ...................... 50
Přepojení volání .......................... 45
Přesměrování.............................. 45
Přidržení volání ........................... 21
Přijatá volání (záznam volání)...... 26
Připojení k počítačům
s Windows® ................................ 39
R
Režim označování ....................... 15
S
SAR............................................. 58
Schůzka (organizér) .................... 49
servisní telefonní
čísla Siemens .............................. 54
SIM karta
uvolnění blokování.................. 17
vložit......................................... 9
Skupiny ...................................... 25
Služby SIM .................................. 50
SMS
archív...................................... 29
čtení ....................................... 30
psaní....................................... 29
skupině ................................... 29
SOS ............................................ 12
Standardní funkce....................... 15
Stav paměti ................................ 52
Strom menu................................ 60
Střídání volání............................. 21
Surf & zábava.............................. 40
Symboly ....................................... 8
Symboly v návodu k použití ......... 14
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T
T9
návrhy slov ............................. 19
vložení textu........................... 19
Technické údaje.......................... 57
Telefonní seznam ....................... 23
hledání položky/volání ............ 24
náhled položky ....................... 24
nastavení................................ 25
skupiny................................... 25
vkládání kontaktů ................... 23
Telefonování s hands free ........... 21
Termín
viz Události ............................. 49
Tísňové číslo
SOS ........................................ 12
tísňové volání ......................... 25
U
Údaje o přístroji .......................... 57
Údaje o telefonu......................... 57
Události...................................... 49
Údržba telefonu.......................... 56
Ukládání kontaktů ...................... 23
Úkol (organizér) ......................... 49
Upozornění po minutách ............ 45
Uvolnění blokování SIM karty...... 17
V
Velká a malá písmena ................. 18
Vibrace....................................... 45
Vlastní (telefonní) čísla ............... 25
Volaná čísla (záznam volání) ....... 26
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Volání
konference.............................. 22
menu ...................................... 21
odmítnutí................................ 20
poplatky.................................. 26
přidržení ................................. 21
přijetí ...................................... 20
střídání ................................... 21
ukončení................................. 20
Volání s hands free...................... 21
Volba číselnými tlačítky ............... 20
Všechna volání (přesměrování) ... 46
Vypnutí telefonu
automaticky ............................ 46
ručně ...................................... 12
Vyzváněcí tóny............................ 44
W
WAP............................................ 40
Z
Zabezpečení ............................... 16
Záložky ....................................... 41
Zapnutí telefonu ......................... 12
Záznamy..................................... 26
Záznamy volání........................... 26
Změna blokovacího kódu ............ 17
Zpráva
CB........................................... 38
e-mail ..................................... 36
MMS ....................................... 31
SMS .................................. 29, 30
Ztracená volání
(záznam volání) .......................... 26
Ztráta telefonu, SIM karty............ 57
Zvláštní znaky ............................. 18
Zvukové album ........................... 52
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