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Bezpečnostní pokyny
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Bezpečnostn Upozornění pro rodiče
í pokyny
Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!

V nemocnici přístroj vypínejte.
Mohla by být narušena funkce
lékařských přístrojů, např.
diagnostických zařízení,
kardiostimulátorů nebo
naslouchacích pomůcek.
Dodržujte minimální vzdálenost
20 cm mezi přístrojem a
kardiostimulátorem. Během
telefonování držte telefon
u ucha, které je od
kardiostimulátoru vzdálenější.
Další informace vám poskytne
váš lékař.
SIM-kartu lze vyjmout. Pozor!
Malé děti by ji mohly spolknout.
Napětí uvedené na sít’ovém
konektoru nesmí být
překročeno.
Vyzvánění, upozorňovací tóny a
hlasité volání jsou
reprodukovány pomocí
reproduktoru ve sluchátku.
Nepřikládejte telefon k uchu,
pokud vyzvání, popř. pokud jste
zapnuli funkci hlasitého volání.
Mohli byste si přivodit závažné
a trvalé poškození sluchu.

Stručný
přehled

Telefon nesmíte otevírat.
Povolena je pouze výměna
akumulátoru nebo SIM-karty.
Akumulátor nesmíte otevřít za
žádných okolností. Jakákoliv
změna na přístroji je
nedovolená a vede ke ztrátě
oprávnění k provozu.
Dodržujte prosím následující pokyny:
Nepoužitelné akumulátory
a telefony likvidujte dle
zákonných ustanovení.
V blízkosti televizorů,
radiopřijímačů a osobních
počítačů může telefon způsobit
rušení.
Používejte pouze originální
příslušenství společnosti
Siemens. Tak zabráníte
možnému poškození zdraví
a přístrojů a zajistíte dodržování
všech odpovídajících
ustanovení.
Nesprávným použitím telefonu zaniká
záruka!

Stručný přehled

c Integrovaná anténa
Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem
akumulátoru. To snižuje kvalitu příjmaného
a vysílaného signálu.
d Reproduktor
e Displej
f Joystick

Doporučujeme používat pouze
originální akumulátory (bez rtuti)
a nabíječe společnosti
Siemens. V opačném případě
nelze vyloučit závažné
poškození zdraví a přístrojů.
Akumulátor by mohl např.
explodovat.

V pohotovostním stavu:
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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.
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G
G
H
F

Dlouhé stisknutí – ovládání
hlasem.
Krátké stisknutí – menu.
Otevřít telefonní seznam.
Funkce jako dialogová tlačítka.
C
Otevřít menu.
V seznamech a menu:

I
Listovat nahoru/dolů.
D O jednu úroveň v menu zpět.
E/ C Vybrat funkci.
Během hovoru:
G
Zesílit hlasitost.
Zeslabit hlasitost.
H
D Jako levé dialogové tlačítko.
E/ C Otevřít menu hovoru.
g Mikrofon
h Konektor

Pro nabíječku přístroj, headset atd.
Poznámka
Displej vašeho telefonu i objektiv fotoaparátu na zadní straně přístroje jsou při dodání
přelepeny ochrannou fólií.
Stáhněte tuto fólii před uvedením do provozu.
Statickým nábojem přitom může vzácně dojít ke změně zabarvení okraje displeje, která ale
nejpozději po 10 minutách sama zmizí.
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Stručný přehled
c Dialogová tlačítka
Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují
na nejspodnějším řádku displeje jako §Text§/
symbol.
d
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Symboly na Symboly menu
displeji
Tel. seznam
(výběr)
Seznamy volání

B

f

Tlačítka k zadávání
Číslice, písmena.

g

* Dlouze stiskněte

• V pohotovostním stavu: Všechny
upozorňovací tóny zapnout/vypnout
(kromě budíku).
• Během hovoru: vypnout/zapnout mikrofon

#

h
Dlouze stiskněte
V pohotovostním stavu: Tlačítka zamknout/
odemknout.
Aktivované blokování tlačítek brání také
nechtěnému připojení k internetu dvojím
klepnutím na joystick.

služby t-mobile Services
(Služby podle SIM karty)
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Tlačítko spojení
Vybrat zobrazené volané číslo/jméno,
přijímat volání. Zobrazovat v pohotovostním
stavu poslední volaná telefonní čísla.

e A Tlačítko k zapnutí/vypnutí/
ukončení
• Vypnutý: Dlouhým stiskem zapněte.
• Během hovoru nebo při používání:
Krátkým stisknutím ukončete.
• V menu: Krátce stiskněte pro návrat o
úroveň. Dlouze stiskněte pro návrat do
pohotovostního stavu.
• V pohotovostním stavu: Dlouze stiskněte,
abyste telefon vypnuli.

Symboly na displeji (výběr)

Nastavení audio
Zobrazí se, jestliže přístroj
nepodporuje služby SIM toolkit.
Zprávy

Vyzvánění pouze tehdy, je-li
volající uložen v kontaktech nebo
jako člen skupiny.
Budík aktivní.
Zámek tlačítek aktivován.
Telefonní čísla/jména:
Na SIM kartě.
Na SIM kartě (chráněno PIN 2).
Kontakty (v telefonu).
Zadání textu pomocí funkce T9.
Sít’ podporuje GPRS.

Kamera

Internet on-line.
Roaming.

t_zones

Headset je aktivní.
Zapnutý automatický příjem volání.

Stahování

Dialogová tlačítka
Došla textová zpráva.

Organizér

Došla hlasová zpráva.
Došla MMS zpráva: Logo.

Nastavení
Zobrazení na displeji

Došla MMS zpráva: Zazvonění.
Došla MMS zpráva:
ID volajícího.

Intenzita přijímaného signálu.

Ztracené volání.

Stav nabíjení akumulátoru, např.
100 %.

Ztracený termín.

Všechna volání budou
přesměrována.

Otevření kontaktů.

Upozorňovací tón vypnutý.

Ztracené alarmy
Pamět’ zpráv plná.
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Uvedení do provozu

Nabíjení
Akumulátor není při dodání zcela
nabitý. Proto zasuňte nabíjecí kabel
do spodní části telefonu n, nabíječ
kabel nasuňte do zásuvky a nabíjejte
alespoň 2,5 hodiny .

p

q

Další informace
Než vyjmete akumulátor, vypněte laskavě
telefon!
Jsou podporovány pouze 3voltové SIM
karty. U starších SIM karet se, prosím,
obrat’te na svého provozovatelé sítí.
Problémy se SIM kartou ..................str. 70

Funkce bez SIM karty
• Vložte SIM kartu kontaktní
plochou dolů do otvoru držáku a
tlakem zasuňte dovnitř až na
doraz pod přidržovací plech
(dbejte na správnou polohu
zkoseného růžku) p.

Tísňové volání (SOS)
§SOS§
Stiskněte tlačítko displeje ke
spojení tísňového volání v síti
i bez SIM karty případně bez
zadání PIN (není možné ve
všech zemích). Použijte jen v
případě nouze!
§Menu§
Stiskněte dialogové tlačítko.
Funkce se zobrazí.

Pokud byl akumulátor zcela vybitý,
symbol nabíjení se nezobrazí
okamžitě po při zapojení. Objeví se
nejvýše po dvou hodinách.
Akumulátor je v tomto případě zcela
nabitý za 3-4 hodiny.
Používejte, prosím, pouze nabíječku,
která byla dodána s telefonem!

n

n

o

Symbol nabíjení není vidět

• Vložte výstupky krytu do otvorů
q, potom přitlačte akumulátor na
telefon, dokud nezaklapne.

• Stiskněte západku ve směru
šipky n.

• Vyjměte kryt s intergrovaným
akumulátorem o.

Uvedení do provozu

8

Vložení SIM karty/
akumulátoru
Od provozovatelé sítí obdržíte SIM
kartu, na které jsou uložena všechna
důležitá data vašeho připojení.
Pokud byla SIM karta dodána ve
formátu šekové karty, uvolněte z ní,
prosím, menší výřez a odstraňte
případně přečnívající zbytky plastu.
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Uvedení do
provozu
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o

o
K vytažení stiskněte postranní
tlačítka na zástrčce ve směru šipek
o.
Doba nabíjení
Vybitý akumulátor dosáhne po cca
2,5 hodinách plného nabití. Nabíjení
je možné pouze při rozsahu teploty
od 5 °C do 40 °C. Sít’ové napětí,
uvedené na sít’ovém konektoru
nesmí být překročeno.

Zobrazení během provozu v provozu
Zobrazení stavu nabíjení během
provozu (vybito-nabito):
Když je akumulátor téměř vybitý,
zazní signál. Stav nabití akumulátoru
se správně zobrazuje pouze po
nepřerušeném procesu nabíjení/
vybíjení. Neměli byste proto
akumulátor zbytečně vyjímat a pokud
možno neukončujte předčasně proces
nabíjení.
Další informace
Nabíječka se při delším používání zahřívá.
To je normální a není to nijak nebezpečné.
Doba provozu
Plně nabitý akumulátor vydrží až
140 hodin pohotovostního režimu
nebo až 270 minut doby hovoru
(str. 74).
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Zapnutí/vypnutí/PIN
Zapnutí/vypnutí

A

Dlouhým stisknutím tlačítka
zapnete/vypnete telefon.

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

§OK§

Kód PIN zadejte pomocí
tlačítek s číslicemi tlačítek.
Aby nikdo nemohl přečíst
vaše PIN na displeji,
zobrazí se místo něj ****.
Oprava chybného zadání
pomocí §Smazat§.
Potvrzení zadání pravým
dialogovým tlačítkem
tlačítka. Přihlášení do sítě
trvá několik sekund.

9

Kopírování záznamů
ze SIM

Pohotovostní stav
Objeví-li se na displeji jméno
provozovatelé sítí, nachází se telefon
v pohotovostním stavu a je připraven
k provozu.

Další informace
Změna kódu PIN ............................. str. 12
Jiná sít’ (roaming) ........................... str. 54
Uvolnit blokování SIM karty............. str. 12

Intenzita přijímaného
signálu
Silný signál příjmu.
Slabý signál může snížit
kvalitu hovoru a může vést
k přerušení spojení.
Vyhledejte místo se
silnějším signálem.

Úvod

Pravému dialogovému tlačítku lze
přidělit různé funkce (str. 60).

A

Dlouhým stisknutím tlačítka
zapnutí/vypnutí/zavěšení
se vrátíte z jakékoliv
situace zpět do
pohotovostního.

Návod k použití
Následující symboly jsou používány
k vysvětlení:

Při prvním zapnutí se vás telefon
zeptá, zda chcete do Kontaktů
telefonu zkopírovat záznamy ze SIMkarty. Tento proces nepřerušujte. Po
tuto dobu nepřijímejte příchozí volání.
Řiďte se přitom pokyny na displeji.
Data ze SIM karty můžete zkopírovat
také později: Funkce Kopírovat vše
(menu možností položek SIM karty,
str. 24).

Úvod
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J
A
B
<>
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Zapnutí/
vypnutí/PIN
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C
DFE
H I G

A takto budete postupovat u
telefonu:

n

Zadávání čísel nebo
písmen.
Tlačítko zapnutí/vypnutí/
zavěšení.
Tlačítko spojení.
Dialogová tlačítka
Stiskněte joystick například
k vyvolání menu.
Stiskněte joystick ve
zobrazeném směru.

§Vybrat§

Znázornění funkce tlačítka
displeje.

L

Funkce závisí na
poskytovateli služeb, může
vyžadovat zvláštní
registraci.

C

Z pohotovostního stavu
(Stand-By) otevřete menu
klepnutím na joystick.

o

Ovládání menu
V návodu k obsluze jsou znázorněny
kroky, které jsou potřeba k dosažení
funkce, ve zkrácené formě zápisu,
například vyvolání zpráv a odtud
také SMS zpráv:

CMZprávyMSMS

D
C

S joystickem zvolte bod
menu "Zprávy" a volbu
potvrďte kliknutím na
joystick.
Dalším kliknutím na
joystick vyberte "Nová
SMS".
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Úvod
Bezpečnostní kódy

Všechny funkce menu jsou interně
očíslovány. Postupným zadáním
těchto čísel lze zvolit funkce přímo.

Telefon a SIM karta jsou
zabezpečeny několika
bezpečnostními kódy čísly (kódy)
proti zneužití.

4
1
1

Stiskněte a vyvolejte
náhled menu.

Chrání vaši SIM kartu (osobní
identifikační číslo).

PIN2

Je potřeba k nastavení
zobrazování poplatků a pro
přídavné funkce speciálních
SIM karet.

pro Zprávy
pro SMS

§Změnit§

J

Tyto tajné kódy si uschovejte
bezpečně, ale zároveň tak, abyste je
později mohli opět nalézt!
PIN

pro Nová SMS
PUK
PUK2

Klíčový kód k odblokování SIM
karet po opakovaně chybném
zadání PIN.

Kód
Chrání váš telefon. Stanovíte
telefonu ho při prvním bezpečnostním
nastavení.

CMNastaveníMZabezpečení

MKódy (aktualizace znaku)
MVyberte funkci.

Použití PIN
Telefon se ptá obvykle na kód PIN po
každém zapnutí. Tuto kontrolu
můžete vypnout, riskujete tím ale
neoprávněné používání telefonu.
Někteří provozovatelé sítí vypnutí
této kontroly nedovolují.

Úvod

12
Stiskněte.
Zadejte PIN.

§OK§

Potvrďte zadání

§Změnit§

Stiskněte.

§OK§

Potvrďte.

Změnit PIN
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Rychlá volba menu
Např. napsat novou SMS zprávu
(z pohotovostního stavu):
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PIN můžete změnit na libovolné 4 až
8místné číslo, které si budete lépe
pamatovat.

J

Zadejte PIN.

§OK§

Stiskněte.

J
J, §OK§

Zopakujte nový kód PIN.

, §OK§ Zadejte nový kód PIN.

Změnit PIN2
(Zobrazí se jen tehdy, když je
k dispozici PIN 2) postup jako při
funkci Změnit PIN.

Změnit kód přístroje
Telefon se dodává ve výchozím
nastavení s následujícím kódem:
1 2 3 4.
Změňte ho laskavě co nejdříve.
Při třetím chybném zadání se zablokuje
přístup ke kódu přístroje a ke všem
funkcím, které ho používají. V tomto
případě se obrat’te, prosím, na servis
Siemens (str. 68).

Uvolnění zablokované
SIM karty
Po třetím chybném zadání čísla PIN se
SIM karta zablokuje. Podle pokynů
zadejte PUK (MASTER PIN), který byl
dodán společně se SIM kartou od
vašeho provozovatelé sítí. Pokud jste
PUK (MASTER PIN) ztratili, obrat’te se
laskavě na provozovatelé sítí.
Další informace
Zámek tlačítek.................................str. 50
Další bezpečnostní nastavení .........str. 53
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Úvod
Služby t-mobile
Services

L
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13
Telefonování

Jestliže vaše SIM karta tyto funkce
nemá, nahradí se tento bod menu
bodem "Nastavení zvuku", čímž
získáte přímý přístup ke všem
nastavením zvuku vašeho telefonu
(str. 48).
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Prostřednictvím SIM služeb může váš
telefon bez problémů reagovat na
budoucí rozšíření nabídky vašeho
provozovatelé sítí. Podrobnější
informace si můžete vyžádat od
svého provozovatelé sítí.

Volba číselnými tlačítky
Telefon musí být zapnutý
(pohotovostní stav).

(volitelně)

Váš provozovatel sítě může
prostřednictvím SIM karty nabízet
zvláštní aplikace – například Mobile
Banking, burzovní informace atd.
K tomu potřebujete odpovídající SIM
kartu. V případě více aplikací se
aplikace nabízejí v menu.

Telefonování

14

J

Zadejte volané číslo (vždy
s mezinárodní
předvolbou).

§Smazat§

Krátké stisknutí smaže
poslední znak, dlouhé
stisknutí smaže celé
telefonní číslo.

B

Stiskněte tlačítko spojení.
Zvolíte zobrazené
telefonní číslo.

Další informace
§Uložit§ Uložení telefonního čísla v
kontaktech na kartě.............. str. 22/str. 24
§Menu§ Menu hovoru ...................... str. 18
Mikrofon vypnutý............................. str. 18
Automat. zamk.tlač. ........................ str. 50
Tónová volba (DTMF) ..................... str. 18
Volba hlasem .................................. str. 65
Mezinárodní předvolby
V pohotovostním stavu:
Dlouze stiskněte, dokud se
neobjeví znaménko „+“.
§+Seznam§ Stiskněte a vyberte zemi.

0

Pamět’ telefonních čísel
Během hovoru můžete zadávat telefonní
číslo pomocí tlačítek. Váš partner toto
zadávání slyší. Telefonní číslo může být po
ukončení spojení uloženo nebo voláno.

Ukončení hovoru

A

Tlačítko zavěšení krátce
stiskněte. Hovor se ukončí.
Stiskněte toto tlačítko
i tehdy, když jako první
zavěsil váš partner.

Nastavit hlasitost

I

Pomocí joysticku (nahoře/
dole) nastavujete hlasitost
(možné jen během
hovoru).

Opakování volby
K opakované volbě naposledy
voleného telefonního čísla:

B

Tlačítko spojení stiskněte
dvakrát.

K opakované volbě jiného dříve
voleného telefonního čísla:

B
I
B

Tlačítko spojení stiskněte
jednou.
Vyhledejte v seznamu
požadované telefonní
číslo, potom pro volbu
čísla ...
… stiskněte.
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Telefonování

15

Telefonování

16

Když je linka obsazená

Přijetí volání

Druhé volání - střídání L

Je-li volaná linka obsazená nebo
nemůže-li být kvůli problémům sítě
dosažena, máte vždy podle
provozovatelé sítí různé možnosti.
Příchozí volání nebo jakékoliv jiné
používání telefonu tyto funkce
přerušuje.

Telefon musí být zapnutý
(pohotovostní stav). Příchozí volání
přeruší jakékoliv jiné používání
telefonu.

Navázat 2. spojení

Autom. opakování volby
§Aut.opak.volby§
Stiskněte. Telefonní číslo
bude automaticky
desetkrát voleno
v časových úsecích, které
se budou prodlužovat.
Ukončení:

A Tlačítko k zavěšení.

Nebo

Připomenutí
§Upozornění§
Stiskněte. Po 15 minutách
vám upozorňovací tón
připomene, že máte
zobrazené telefonní číslo
znovu volit.

Během jednoho hovoru můžete
navázat další telefonické spojení.

§Odpověď§ Stiskněte.
Nebo

B

Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přenesené
po síti. Je-li jméno také v seznamu
kontaktů, objeví se místo něho
příslušné jméno.
Pozor
Dříve, než telefon přiložíte k uchu,
přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se
zabráníte případnému poškození sluchu
hlasitým vyzváněním.
Další informace
Ztracená volání ...............................str. 26
Přijetí volání kterýmkoliv tlačítkem....str. 51
Vypnutí vyzvánění...........................str. 48

Odmítnutí volání
§Odmítn.§ Stiskněte. Volání se
případně přesměruje,
jestliže bylo přesměrování
nastaveno předem
(str. 56).
Nebo

A

Krátce stiskněte.

§Držet§

Aktuální volání se přidrží.:

J

Vyberte nyní nové
telefonní číslo.

B
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(Střídat)

Stiskněte, telefonní číslo
se volí.
Střídání mezi hovory.

Ukončení hovorů

A

Ukončíte hovory.

§Volání během hovoru
V některých případech se musíte pro
tuto funkci nechat zaregistrovat u
svého provozovatelé sítí a nastavit si
telefon.

Bude-li vám někdo během hovoru
volat, uslyšíte „upozornění na druhé
volání“. Máte nyní následující
možnosti:
Přijměte dodatečně nové volání
Přijměte nové volání a
přitom přidržte aktuální
hovor. Pro střídání mezi
oběma hovory postupujte
vždy tak, jak je uvedeno
výše.

B

Odmítněte nové volání
§Odmítn.§ Odmítněte nové volání.
Ukončit aktivní hovor, přijmout nové
volání
Ukončete aktivní hovor.

A

§Odpověď§ Přijměte nové volání.
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Telefonování
L

Můžete zavolat postupně až
5 účastníkům a potom je vzájemně
propojit do telefonické konference konferenčního hovoru. V některých
případech nemusí provozovatel sítě
podporovat všechny služby, nebo se
tyto služby musí aktivovat. Navázali
jste spojení:
§Držet§
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/

J

§Menu§

Aktuální volání je drženo.
Vyberte nyní nové
telefonní číslo. Je-li
navázáno nové spojení ...
... otevřete menu a vyberte
Nast.volání. Všechna držená
volání spojíte do
konference vybráním
Spojit všechny.

17

Telefonování

18

Menu - Nast.volání (konference)

Menu hovoru

Tónová volba (DTMF)

§Nast.volání§Otevřete menu

Následující funkce jsou možné jen
během hovoru:

Odeslat tónovou volbu
Například k dálkovému dotazu do
hlasové schránky zadejte tónovou
volbu (číslice) během stávajícího
spojení. Tato zadání budou
přenesena přímo jako DTMF tóny
(tónová volba).

Spojit všechny
Všechna přidržená volání
se spojí do konference.

§Menu§

Držet všechny
Všechna aktivní volání se
přidrží.
Přenos

Původní volání se spojí
s vaším druhým voláním.
Pro vás jsou tím obě volání
ukončená.

Ukončit vše
Všechna aktivní volání se
přidrží.

Ukončit

A

Pomocí tlačítka k zavěšení
se ukončí všechny hovory
konference.

Otevřete menu.

Hlas.poznámka
Spustí nahrávání hovoru.
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Mikrofon vyp.
Zapnout/vypnout
mikrofon. Je-li vypnutý,
nemůže vás partnerslyšet
(vypnutí zvuku).
Reproduktor
Aktivovat/deaktivovat.
Hlasitost-nast.
Hlasitost lze regulovat
během hovoru.
Nast.volání
Viz předchozí menu
konference.
Tel. seznam
Otevřete seznam kontaktů
a vyberte telefonní číslo.
Zprávy

Můžete odeslat SMS
zprávu (str. 34).

J
B

Zadejte sled tónů DTMF.
Odešlete

Uložení do seznamu kontaktů
Uložte telefonní čísla a tónovou
volbu (DTMF tóny) v seznamu jako
normální položku.

J
0
J
0
J

§Uložit§

Zadejte telefonní číslo.
Tiskněte, dokud se
neobjeví znaménko „+“ na
displeji (pauza k navázání
spojení).
Zadejte DTMF tóny
(číslice).
Popř. vložte další pauzy
vždy po třech sekundách
k bezpečnému zpracování
u příjemce.
Zadejte jméno.
Stiskněte.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny
(číslice) a tyto potom odeslat během
hovoru.
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Zadávání textu
Zadávání textu bez
funkce T9
Opakovaně stiskněte číslicové
tlačítko, dokud se neobjeví
požadovaný znak. Kurzor po chvilce
přeskočí dále. Příklad:
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2

Jedno krátké stisknutí zapíše
písmeno a, dvakrát b atd.
První znak jména se
automaticky píše velkým
písmenem.

F

1

FI

Smaže znak vlevo od
kursoru.

J

Znaky se vkládají na pozici
kursoru.

*

*

Dlouze stiskněte (T9 se
vypne). Zobrazí se tabulka
znaků:

Jedním krátkým stisknutím
zapíšete mezeru.

Krátké stisknutí: Přepínání
mezi funkcemi T9Abc,
T9ABC, T9abc, 123, Abc, ABC,
abc. Zobrazení stavu na
horním řádku displeje.

Funkce „T9“ kombinuje ze zadání
jednotlivých tlačítek správné slovo
porovnáváním s obsáhlým
slovníkem.

Menu funkce T9

CMNastaveníMTelefon

Zvláštní znaky

Krátké stisknutí smaže znak
před kursorem, dlouhé
stisknutí smaže celé slovo.

Kurzor ovládejte pomocí
joysticku (vpřed/vzad a
nahoru/dolů).

Zadání textu pomocí
funkce T9

Procházení po znacích
vlevo/vpravo.

§Smazat§

1) Nová řádka

FI
§Vybrat§

Vyberte požadovaný znak.
Stiskněte nebo vyberte
joystickem a potvrďte.

Zadávání textu

20

Oprava slova

Ä, ä, 1–9 přehlásky a čísla se
zobrazují po příslušných
písmenech.
§Smazat§

19

MT9 zadání
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Zadávání
textu
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Zadání slova pomocí funkce T9
Postupným zadáváním se mění
zobrazení. Proto napište slovo
nejlépe až do konce, aniž byste se
ohlíželi na displej.
Tlačítka, na kterých jsou příslušná
písmena, stiskněte vždy jen jednou,
například při vkládání slova „ahoj“:

2 4 6 5

Vyberte jazyk zadávání textu
Změňte na jazyk, ve kterém chcete
psát text.

1

T9 zadání - jazyk
Vyberte.

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

§Vybrat§

Potvrďte; připraví se nový
jazyk.

Nastavit funkci T9 jako standard
Funkce T9 bude nastavena jako
standardní textové zadání.
T9 preferovat
Vyberte.
§Změnit§

Zvolte mezi ZAP./VYP.
Zobrazení na displeji

Funkci T9 krátkodobě zapnout/
vypnout

#

Stiskněte. Slovo se
ukončuje mezerou.

Další informace
Zápis tečky. Slovo se ukončuje
mezerou. Tečka ve slově
znamená apostrof nebo
pomlčku:
například §Paul.s§ = Paul’s.
Přechod doprava. Ukončuje
slovo.

0
E

Oprava slova

F

Stiskněte krátce k zapnutí
popřípadě vypnutí.

Procházejte po slovech
vlevo/vpravo, dokud se
požadované slovo
nezobrazí §inverzně§.
Slova navržená funkcí T9
ještě jednou prolistujte.

§Smazat§

Smaže znak vlevo od
kursoru a zobrazí nové
možné slovo!
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T9 - návrhy slov
Je-li ve slovníku pro určitý sled
tlačítek (jedno slovo) více možností,
zobrazí se nejdříve ta
nejpravděpodobnější. Pokud slovo
nebylo ve svém smyslu rozpoznáno,
je snad správný další návrh funkce
T9.
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Slovo musí být zobrazeno §inverzně§.
Potom stiskněte
Zobrazené slovo se vymění
za další. Nehodí-li se ani
toto slovo, opět stiskněte.
Opakujte, dokud se
nezobrazí správné slovo.
Není-li slovo ve slovníku,
napište ho bez funkce T9,
nebo ho do slovníku
přidejte. K tomu:
(Naučit)

Vyberte. Funkce naučit je
dostupná až tehdy, jsou-li
místo inverzně
zobrazeného slova
pomlčky.

Poslední návrh se smaže a slovo lze
nyní zadávat bez podpory T9.
Pomocí §Uložit§ se automaticky přidá
do slovníku.
Další informace
V rámci “slova- T9” nelze nic měnit, aniž by
se předem zrušil stav funkce T9. Často je
lepší slovo napsat ještě jednou.

21

Vkládání textu T9® Text Input je licencováno v
rámci následujících čísel:
U.S. patenty č. 5, 818, 437, 5, 953, 541,
5, 187, 480, 5, 945, 928 a 6, 011, 554;
kanadské patenty č. 1,331,057;
patenty ve Velké Británii č. 2238414B;
Hong Kong – standardní patent č. HK0940329;
Singapur – patent č. 51383;
evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8)
platný pro DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
další patenty čekají na uznání na celém světě.

Připravený text
V telefonu jsou uloženy textové
moduly, kterými můžete doplňovat
své zprávy.

Zápis textových modulů

CMZprávyMSMS

MPřipravený text

§Upravit§

J

<Prázdné> vyberte a uložte
pomocí §OK§.
Napište textový modul.

Využití textových modulů

J

Napište text zprávy.

§Možnosti) Otevřete menu textu.
H
Vyberte textový modul.
Vložit text) Otevřete menu textu.
H
Vyberte textový modul ze
seznamu.
§Vybrat§ Potvrďte. Textový modul
se zobrazí.
§Vybrat§ Potvrďte. Textový modul
se vloží do textu vpravo od
kurzoru.

Tel. seznam

22

Tel. seznam V telefonu lze uložit až 255 položek s
více telefonními a faxovými čísly a
dalšími údaji adresy. Tyto záznamy
se spravují odděleně od záznamů na
SIM kartě. Můžete také ale
vyměňovat data mezi telefonním
seznamem a SIM kartou.
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Zadávání textu
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Vytvořit novou položku

CMTel. seznam
Nová

Stiskněte.

J

Telefonní číslo zadávejte
vždy s předvolbou.

J

Zaznamenejte křestní
jméno a/nebo příjmení.

Skupina

Otevřete menu skupin
(str. 25).

Otevření kontaktů:

CMTel. seznam

Sim záznamy
Volte nebo zpracovávejte
telefonní čísla, uložená na
SIM kartě (str. 24).
Skupina

Položky mohou být
zahrnuty do skupin
(str. 25).

Dále následuje seznam telefonních
čísel v paměti přístroje.

F

Výběr skupiny.

Další zadávání provádějte políčko po
políčku.
Tel./kancel:

PSČ:

Tel./mobil:

Město:

Fax:

Země:

Firma:

URL:

E-mail:

Č. volajícího

Ulice:

Vyzvánění
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Tel. seznam
Č. volajícího
Vyberte jméno.
I
Přiřaďte položce adresáře obrázek.
B Zvolí se položka.
Zobrazí se, když vám bude volat
Vyzvánění
Přiřaďte položce adresáře určité
vyzvánění. Přehraje se, když vám
bude volat příslušné telefonní číslo.
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)Uložit)

Položku uložte.

Změna položky
Otevření kontaktů (v pohotovostním
stavu):

CMTel. seznam
Vyhledejte požadovanou
I
položku.

I
B

Vyberte telefonní číslo.

Podle jednotlivých situací se nabízejí
různé funkce.
§Možnosti) Otevřete menu.
Číst, Upravit, Nový záznam, Smazat,
Smazat všechno, Hlas.vytáčení (str. 65),
Kopírovat záznam, Sim záznamy,
Posílám SMS..., Kapacita

I

Zvláštní funkce:

Vyberte políčko zadání.

Kopírovat záznam

§Upravit§

Otevřete položku.

§Uložit§

Uložte.

J

Proveďte změny.

Volání
Otevření kontaktů (v pohotovostním
stavu):

CMTel. seznam

Zkopírujte aktuální
položku z kontaktů na SIM
kartu.
Sim záznamy
Přístup k telefonním
číslům, která jsou uložená
na SIM kartě. Viz
následující.
Posílám SMS...
Použijte aktuální položku
jako příjemce SMS zprávy.
Otevře se zadávání textu
(str. 34).

Sim záznamy

Možnosti SIM karty

Položky na SIM kartě se spravují
odděleně od kontaktů uložených v
telefonu. Můžete ale vyměňovat
data mezi SIM kartou a seznamem
kontaktů.

Zvláštní funkce:

Vlastní čísla
Zadejte vlastní telefonní
čísla pro informaci.

Zvolí se položka.

Menu kontaktů

Tel. seznam

24

Obsahuje-li položka seznamu
kontaktů více telefonních čísel:

Stiskněte.

§Číst§

23
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příslušné telefonní číslo.
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Položky na SIM kartě:
Tel.číslo Telefonní číslo zadávejte
vždy s předvolbou.
Jméno
Místo:

Zadejte křestní jméno a/
nebo příjmení.
SIM
Položky, které jsou uloženy
v telefonním seznamu na
SIM kartě, mohou být
používány také v jiném
GSM telefonu.

Záznam čís.:
Každému telefonnímu
číslu se při zapsání
automaticky přiřadí číslo
položky.
Chráněno SIM
Na speciálních SIM kartách
mohou být telefonní čísla
ukládána v chráněné
oblasti paměti. Ke
zpracovávání je potřebný
PIN 2.
Aktivujte funkcí Pouze SIM
(S. 53).

§Možnosti) Otevřete menu.
Číst, Upravit, Nový záznam, Smazat,
Smazat všechno, Hlas.vytáčení (str. 65),
Kopírovat záznam, Posílám SMS...,
Kapacita
Kopírovat záznam
Aktuální položku ze SIM
karty zkopírujte do
seznamu kontaktů.
Kopírovat vše
Všechny položky ze SIM
karty zkopírujte do
adresáře.
Kontakty Přístup k telefonním
číslům, která jsou uložená
v seznamu kontaktů
(pamět’ telefonu) /na SIM
kartě.
Posílám SMS...
Použijte aktuální položku
jako příjemce SMS zprávy.
Otevře se zadávání textu
(str. 34).

Volat položku
Položky na SIM kartě lze v
pohotovostním stavu telefonu volit
zadáním čísla položky.

J

#
B

Zadejte číslo položky.
Stiskněte.
Stiskněte.

ST55 česky tmo, A31008-H6850-A17-2-2D19 (24. October 2003, 16:00)

Tel. seznam
Možnosti skupin

V telefonu je předvoleno 5 skupin,
aby byly položky seznamu kontaktů
uspořádány přehledně.

§Možnosti§ Otevřete menu.

CMTel. seznamMSkupina
Vyberte skupinu. Za
I
názvem skupiny se

v závorkách zobrazuje
počet členů.

§Číst§

Zobrazení členů skupiny.

Přijmout člena

I

Vyberte skupinu a po
kliknutí joystickem vyberte
seznam členů.

Nový záznam
Zadejte novou položku.
Další postup jako u
seznamu kontaktů.
Nebo
Vyberte ze seznamu
kontaktů.
§Vybrat§

Záznam se převezme do
skupiny.

Záznamy

Změnit název, Zobraz.členy, Smazat vše,
Skupina-obrázek, Skupina-melodie,
SMS pro skup.
Zvláštní funkce:

SMS pro skup.
Označte členy skupiny, kterým má
být odeslána SMS zpráva.

I

Vyberte položku.

§Vybrat§

Označte a vyberte položku.

§OK§

Potvrďte, potom napište
text zprávy a odešlete SMS
zprávu (str. 34).

Telefon ukládá telefonní čísla volání
pro pohodlnější opětovnou volbu.

CMVýpis voláníMZáznamy

Skupina-obrázek
Přiřaďte skupině symbol, který se
pak vždy objeví na displeji, když vás
bude volat některý ze členů skupiny.
Skupina-melodie
Přiřaďte skupině vyzvánění, které
zazní vždy, když vás bude volat
některý ze členů skupiny.

Záznamy

26
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Skupina

Zobrazit skupiny
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Volaná čísla
Přístup k posledním telefonním
číslům, která jste volali.

B

Rychlý přístup v
pohotovostním stavu

I

Vyberte seznam volání.

Menu seznamů volání

§Vybrat§

Stiskněte.

§Možnosti) Otevřete menu.
Je-li označena položka, může být
vyvoláno menu seznamů volání.

I
B
Nebo
(Číst)

Vyberte telefonní číslo.
Vytočte telefonní číslo.
Nechte si zobrazit
informace k telefonnímu
číslu.

Zmeškaná volání
Telefonní čísla volání, která jste
nepřijali, jsou ukládána pro zpětnéí
volání.
Symbol ztraceného volání
(v pohotovostním stavu).
Stiskněte ovládací pravé
dialogové tlačítko,
telefonní číslo se zobrazí.
Předpoklad: Sít’ podporuje
„rozpoznání volajícího“.

Přijatá volání
Přijatá volaní jsou zapisována do
seznamu.

§Možnosti) Otevřete menu.
Číst, Správné č., Kopírovat do, Smazat,
Smazat všechno
Zvláštní funkce:
Správné č.

Číslo načtěte na displej a
zde ho lze v případě
potřeby před volbou
upravit.

Kopírovat do
Uložení položky v
telefonním seznamu (viz
také níže).
Další informace
Při kopírování na kartu SIM lze společně
s telefonním číslem vložit novou položku
nebo lze stávající položku opravit. Po
výběru zadávacího pole se telefonní číslo
převezme do položky pomocí §Vložit§.

ST55 česky tmo, A31008-H6850-A17-2-2D19 (24. October 2003, 16:00)

ST55 česky tmo, A31008-H6850-A17-2-2D19 (24. October 2003, 16:00)

Čas & poplatky
CMVýpis voláníMČas & poplatky

(je nutný PIN 2)

Zobrazení

(je nutný PIN 2)

I
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Poplatky/Jednotky

Během hovoru si můžete nechat
zobrazit poplatky a dobu trvání
různých druhů hovorů a také
nastavit jednotkové omezení pro
odchozí volání.

Vyberte jeden typ volání:
Poslední hovor
Všechna volání
Zbývájící jednotky

A/C Konto

Na speciálních SIM kartách můžete
stanovit vy nebo provozovatel sítě
kredit/časový úsek, po jehož uplynutí
se telefon zablokuje pro odchozí
volání.
Stiskněte, zadejte PIN 2.

J

Zadejte počet jednotek.

Po provedení zobrazení můžete:

§OK§

Potvrdit.

§Vynulovat§Vrátit zobrazení zpět.

Potom potvrďte kredit nebo vrat’te
počítadlo zpět. Zobrazení u
předplacených karet se může lišit
podle provozovatelé sítí.

Zobrazení dat.

Ukončit zobrazení.

§OK§

Nastavení poplatků

CMVýpis volání

Automatické zobrazení

Měna

Doba trvání hovoru a poplatky se
automaticky zobrazí po každém
volání.

MNastavení poplatků

(je nutný PIN 2)
Zadání měny, ve které se mají
zobrazit poplatky.

L

Kamera

Fotografujte integrovaným
digitálním fotoaparátem a zasílejte
fotografie pomocí Multimedia
Messaging Service nebo jako přílohu
e-mailu.

L

A/C Konto Zapnutí

Všechna odchozí
§Vybrat§

Kamera

Zadání poplatků na jednotku/časový
úsek.

§Upravit§

Příchozí volání

L

28

Fotografování
Nejprve je třeba fotoaparát
aktivovat.

CMKameraMAktivovat

Aktuální výřez obrazu se zobrazuje
na displeji.
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Čas &
poplatky

27

Fotografie se v telefonu ukládají ve
formátu JPEG a lze je zobrazit
většinou programů k prohlížení
obrázkových souborů.

Následující funkce jsou k dispozici:

GH
DE
C
§Ano§

Zoom zapnutý/vypnutý.
(Při nastavení nejvyššího
rozlišení není zoom k
dispozici.)
Nastavit expozici.
Stiskněte. Fotografie se
uloží do vyrovnávací
paměti.
Stiskněte a fotografie se
uloží do fotoalba. Každá
fotografie se uloží s datem
a pořadovým číslem.
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Kamera

29

Po uložení fotografie se vám
okamžitě nabídnou následující
možnosti volby:

Foto album

Zobraz vyhledávač

Ve fotoalbu jsou k dispozici všechny
uložené fotografie.

Poslat přes MMS,
Poslat přes E-mail

CMKameraMFoto album

I

Odeslání fotografie jako
zprávy MMS nebo jako
přílohy e-mailu.
Poslat do alba?
Odešle fotografii jako
zprávu MMS na online
mediální album
společnosti t-online.
Nastav jako pozadí
Použití jako tapety.
Jdi do alba
Otevřete fotoalbum.
Další informace
Nastavení při fotografování se neukládají
nepřetržitě.
Zobrazení stavu s informacemi
k zoomu, jasu, kvalitě, barvám,
nejkvalitnějšímu režimu,
rozlišení. Zobrazte nastavení
tlačítkem # a změňte ho
stisknutím příslušného
číselného tlačítka.

0

§Možnosti) Otevřete menu.
Číst
Vyberte.
V režimu zobrazení máte následující
možnosti volby:
§Možnosti) Otevřete menu.
Zoom zap/Zoom vyp, Předešlý, Další,
Smazat, Info, Nastav jako pozadí

I

Listujte mezi fotografiemi
v albu.

Foto album-Možnosti
Různé funkce se zobrazují vždy dle
aktuální situace.
§Možnosti) Otevřete menu.
Číst, Poslat přes MMS, Poslat přes
E-mail, Poslat do alba?, Nastav jako
pozadí, Vytvořit album, Vyjmout,
Kopírovat, Smazat, Smazat všechno,
Přejmenovat, Info, Kopírovat do

Zvláštní funkce:

Kvalita

Vytvořit album

Natavení kvality (Vysoké, Střední,
Nízké) při fotografování. Vysoká
kvalita má za následek, že při lepší
kvalitě lze pořídit méně obrázků.

Vytvořte nové album,
pojmenujte ho a
zabezpečte přístup do něj
heslem.

Zobrazit fotografii
Vyberte požadovanou
fotografii. Aktuální
fotografie se ukazuje jako
malý obrázek dole na
displeji.

Kamera

30

Kopírovat, Vyjmout, Vložit
Vyjímejte/kopírujte
obrázky z alba a přenášejte
je do jiného alba.
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Aktivace displeje pro nový
snímek.
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Kopírovat do
Použijte obrázek jako
pozadí nebo k identifikaci
volání (str. 23).

Nastavení
Rozlišení
Nezávisle na zobrazení na displeji
(vždy 118×126) můžete nastavit
rozlišení obrázku k externímu
používání (např. na počítači, v dpi):
160X120, 320X240 nebo 640X480
Nezapomínejte, prosím, že vyšší
rozlišení vyžaduje více místa
v paměti.

Jas

F

Nastavte jas displeje.

Speciální efekty
Můžete snímat fotografie s
barevným odstínem:
Normální, Mono, Sépiově hnědý, NP

F

Změňte nastavení a
potvrďte ho pomocí
§Vybrat§.

Noční mód
Prodloužení doby expozice při
slabých světlených poměrech.
Prosím všimněte si, že pohyby
fotoaparátu nebo fotografovaného
objektu vedou k neostrým záběrům.

Frekvence osvětlení
Nastavení frekvence osvětlení má
odpovídat frekvenci elektrorozvodné
sítě (v Evropě 50 MHz).

Standardní nastavení
Návrat ke standardnímu nastavení.
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t-zones
CMt-zones
Stáhněte si z internetu nejnovější
informace, které jsou přesně sladěné
s možnostmi zobrazení telefonu.
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Poklepáním na ikonu t-mobile
v hlavní nabídce se dostanete přímo
na portál t-zones.

Nastavení
Režim posunování
• Režim listování: Po blocích nebo
plynule.

Alternativně:

A

Zobrazit URL
Zobrazí se URL aktuální stránky.

Stahování
• Stahování obrázků/tónů/objektů
aktivovat/deaktivovat.

Snímky

Další funkce:

Aktualizuje zobrazenou
internetovou stránku

• Rychlost posunování: Rychle,
středně, pomalu.

Ukončit spojení
Dlouze stiskněte – ukončíte
tak spojení a zavřete
prohlížeč.

Vyvoláním funkce se prohlížeč
aktivuje a zobrazí nabídka t-zones.

Znovu načíst

t-zones

Uzavře prohlížeč a ukončí
internetové spojení.

Výběr z nabídky snímků.

První WAP internetová stránka, která
se po navázání spojení zobrazí (popř.
stanovená/předvolená
provozovatelem).

32

Konec

Menu prohlížeče nabídka
Domů

31

Upřesnit
Doručení pošty
Zde se archivují WAP Push zprávy
(vždy dle provozovatelé). Viz také
str. 52.
Nové spuštění prohlížeč
Info
Informace o používaném WAP
vyhledávači a informace o
zabezpečení.
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t-zones
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Bezpečnost
• Bezpečnostní dotaz
• Aktuální certifikát
• Certifikát CA
• Ověřování
Odeslání reference
• HTTP záhlaví Ano/Ne.
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Stahování
V oblasti stahování naleznete složky
různých stahovaných objektů –
například obrázků, zvuků a her.
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CMStahování
V každé složce se už nacházejí různé
objekty. Vyberte požadovanou
složku:
Melodie
Zvuky
Obrázky
Hry
Tapeta

33

Stáhnout více

SMS

Na počátku každé složky naleznete
přímé vyvolání k načtení dalších
objektů.
Stáhnout více
Vyberte.

C

Možnosti stahování
Podle vybrané složky se nabízejí
různé funkce:
Číst, Poslat přes MMS, Poslat přes
E-mail, Poslat do alba?, Nastav jako
pozadí, Vytvořit album, Vyjmout,
Kopírovat, Smazat, Smazat všechno,
Přejmenovat, Info, Kopírovat do, Změnit
heslo, Podrobn.

§Vybrat§

Otevře se složka a zobrazí
se její obsah jako seznam.

I

Vyberte požadované
objekty.

Zvláštní funkce:

§Vybrat§

Zobrazí se obrázek resp.
zazní tón nebo se spustí
hra.

Založení nového alba (složky) pro
stažené objekty. Nové album může
být chráněno heslem.

Vytvořit album

Změnit heslo
Změňte heslo alba.

Z telefonu můžete odesílat a přijímat
i velmi dlouhé textové zprávy (max.
1520 znaků), které se automaticky
rozdělí až na 10 „normálních” SMS
zpráv (účtovány jsou ovšem všechny
jednotlivě).
Dodatečně můžete do SMS zprávy
přidat obrázky a zvuky.

Stiskněte.

§Možnosti) Otevřete menu.

SMS

34
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Stahování
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Podle provozovatelé sítí můžete
rozesílat pomocí SMS zprávy i zprávy
elektronické pošty a faxy, případně
přijímat zprávy elektronické pošty
(v případě potřeby změnit nastavení,
str. 38).

§Možnosti) Otevřete menu.
Poslat zprávu
Vyberte.
/

J

§OK§

Zadejte telefonní číslo
nebo ho vyberte ze
seznamu kontaktů.
Potvrďte. SMS zpráva
přenesena do servisního
centra k odeslání.
Odeslaná SMS zpráva se
uloží do seznamu
Odesláno.

Zobrazení na nejhornějším řádku
displeje:
Funkce T9 aktivní.

Napsat/poslat SMS
zprávu

C MZprávyMSMS
MNová SMS

J

Zadání textu s funkcí „T9“
(str. 20) umožňuje psát
velmi rychle i delší texty s
menším počtem stisknutí
tlačítek při zadávání textu.
§Smazat§ Krátkým stisknutím
maže text po písmenech.

abc/Abc/
ABC/123

Malá/velká písmena popř.
číslice.

Nová SMS

Nápis na displeji.

Další informace
SMS profily......................................str. 38
Eventuálně se zeptá na Typ zprávy,
Doba platnosti, Centrum služ. .... str. 38
Zadávání zvláštních znaků..............str. 19
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SMS
Vložit obrázek&zvuk

§Možnosti) Otevřete menu.

Vložte do textové zprávy obrázky
a zvuky.

Text-formát
Obsahuje následující
funkce pro formátování
textu:

J

§Možnosti) Po ukončení slova otevřete
menu textu.
Vložit obrázek&zvuk
Z následujícího menu
vyberte jednu oblast:
Predn. animace
Predn. zvuk

Barva pozadí

Vlastní animace

Velikost písma

Vlatní obrázky

Srovnat
Přidat řádek
Vložit obrázek&zvuk
Viz následující.
Vložit text
Využití textových bloků
(str. 21).
Vložit tel. číslo
Vložte telefonní číslo ze
seznamu kontaktů.

Vlastní zvuky
§Vybrat§

I
§Vybrat§

Stiskněte. Zobrazí se první
položka vybrané oblasti.
Vyberte položku.
Výběr se převezme do SMS
zprávy.

SMS

Další informace
Reprodukce obrázků a zvuků u příjemce se
uskuteční pouze u telefonů, které podporují
EMS standard.
V režimu zadávání se při výběru melodie
namísto ní zobrazí náhradní znak (nota).

Napište text zprávy.

Barva písma

 Tučně
 Podtrženo
 Kurzíva
 Přeškrtnuto

36

SMS pro skup.
Můžete rozeslat SMS jako „hromadnou
zprávu” skupině příjemců. Viz kontakty
str. 25.
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Zvláštní funkce:
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Menu textu
Poslat zprávu, Uložit zprávu, Velikost
zprávy, Text-formát, Vložit
obrázek&zvuk, Vše smazat, Vložit text,
Vložit tel. číslo
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Informace o odeslání SMS zprávy
Nemůže-li být zpráva předána servisnímu
centru, je nabídnuta možnost opakování.
Nezdaří-li se ani tento pokus, obrat’te se na
provozovatelé sítí.
Upozornění Doručeno zobrazuje pouze
přenos do servisního centra. Toto se snaží
v určitém časovém úseku zprávu doručit.
Viz také Doba platnosti, str. 38.
SMS zprávy s funkcí Push
Tato funkce vám umožňuje přímé vyvolání
internetové adresy (URL) z přijaté SMS
zprávy. Po označení se objeví URL
inverzně. Stisknutím tlačítka spojení se
vyvolá označená internetová adresa.

Čtení došlých SMS

>

Odkaz na displeji na novou
SMS zprávu.
Ke čtení SMS zprávy
stiskněte pravé dialogové
tlačítko pod symbolem
obálky.

Seznamy
Všechny SMS zprávy se ukládají vždy
dle stavu ve čtyřech různých
seznamech.

CMZprávyMSMS

MVyberte seznam.

Doručené
Zobrazí se seznam přijatých SMS
zpráv.
Nové nepřečtené zprávy.
Přečtené zprávy.

Koncept
Zobrazí se seznam SMS zpráv, které
ještě nejsou zcela odeslané.
Odeslání lze ještě jednou spustit.

Odesláno
Zobrazí se seznam odeslaných SMS
zpráv.
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SMS
Zobrazí se seznam textových zpráv
uložených v přístroji.
Zprávy v archívu.

Možnosti čtení
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Podle seznamu se eventuálně
mohou nabízet různé funkce.

I

Vyberte požadovanou SMS
zprávu.

(Číst)

Zobrazte SMS.

(Možnosti) Otevřete menu a vyberte
požadovanou funkci:
Podrobn., Odpovědět, Předat dál,
Upravit, Smazat, Vše smazat, Vyjmout č.,
Archivovat
Zvláštní funkce:
Smazat

Smaže vybranou SMS
zprávu.

Odpovědět Nová
vytvořte.
Upravit Změňte přijatou
SMS.
Odpověď je ANO/Odpověď je
NE Odpovězte jen Ano
nebo Ne.
Předat dál Předávání SMS.
Upravit

Zpracování SMS.

Podrobn. zobrazuje datum/čas a
příjemce/odesilatele.
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Nastavení SMS

Vše smazat
Smaže všechny zprávy
SMS v seznamu.
Archivovat

C MZprávyMSMS
MNastavení SMS

Přesuňte SMS zprávu do
archívu.

Další informace
Pamět’ zpráv plná. Smažte
SMS zprávy, které jsou už
potřeba, nebo je přesuňte do
archívu.
Vyzvánění, loga ...
Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy
ke stahování vyzvánění, log, spořičů
displeje, animací a informace k aplikacím.
Označte prosím tento odkaz a stisknutím
spust’te stahování.
tlačítka spojení
Ujistěte se, prosím, že je nakonfigurován
přístup přímou volbou (str. 51).

B

SMS
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Archiv
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Pro každý typ zprávy je možné a
nutné nastavit profil, resp. zadat
údaje o účtu elektronické pošty.
Těmito profily se stanovují vlastnosti
pro odesílání zpráv. Na telefonu lze
nastavit až 5 profilů, přičemž
automaticky nastavený profil by měl
odpovídat vložené SIM kartě, v
opačném případě se obrat’te na
provozovatelé sítí.

Aktivujte zadaný profil

I

§Aktivovat§

Vyberte profil.
Stiskněte - profil se
aktivuje.

Změňte/nastavte profil

I

Vyberte profil.

§Možnosti§ Otevřete menu
dialogovým tlačítkem.
Změnit

Vyberte.

Centrum služ.
Zadání nebo změna telefonních čísel
servisního centra (tuto informaci
obdržíte od svého provozovatelé sítí.
Typ zprávy
Normální text
Normální SMS zpráva
(standardní nastavení).

Odeslání jiným službám
přes SMS:
Fax, Hlas. schránka, ERMES,
Paging, X.400, Internet
Doba platnosti
Zvolení časového úseku, ve kterém
se servisní centrum pokouší doručit
zprávu:

 Jeden den
 Dva dny
 Jeden týden
 Čtyři týdny
 šest měsíců
 Maximum
Zpráva o stavu
L
Středisko vám potvrdí uskutečněné
nebo neuskutečněné doručení
odeslané zprávy. Tato služba může
být zpoplatněna.
Přímá odp.
L
Je-li tato funkce aktivována, může
příjemce SMS zprávy nechat odeslat
odpověď přímo přes vaše servisní
centrum (informace u provozovatelé
sítí).
SMS přes GPRS
L
Odeslat SMS zprávu automaticky
přes GPRS (je-li k dispozici).
Předpoklad: GPRS je aktivováno.
Ujistěte se, že i váš provozovatel sítě
tuto funkci nabízí.
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MMS
Služba přenosu multimediálních
zpráv Multimedia Messaging Service
umožňuje odeslat jinému majiteli
mobilního telefonu nebo příjemci
elektronické pošty texty, obrázky
(také fotografie) a zvuky v
kombinované zprávě.
Podle nastavení vašeho telefonu
přijmete automaticky vždy
kompletní zprávu, popř. jen odkaz na
MMS zprávu, uloženou na síti, s údaji
o odesílateli a velikosti. Tyto zprávy
můžete později načíst do telefonu.
Informujte se u svého provozovatelé
sítí, zda tuto službu poskytuje.
V případě potřeby se musíte nechat
zvlášt’ zaregistrovat.
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Obrázky a grafiky lze pořídit
integrovaným digitálním
fotoaparátem, popřípadě je lze
vybrat ze standardních animací a
vložit do MMS zprávy.

MMS zpráva se skládá z hlavičky a
obsahu.
MMS zpráva může sestávat z
několika stránek, z nichž každá může
obsahovat kombinaci textů, zvuků a
obrázků.
Texty lze vytvářet za podpory funkce
T9 (str. 20).

Nastavení doby zobrazení
jednotlivých stránek (5 až
99 sekund).

Možnosti při psaní MMS

Obrázek
Vložte obrázek. Otevře se seznam
obrázků k výběru
Vložit fotografii?
Vyberte z fotoalba a uložte ho.
Text
Otevře se seznam textových modulů
na výběr.

Vyzvánění
Přidejte vyzvánění.
Vložit tapetu?
Otevře se seznam obrázků pozadí na
výběr.
Vložit stránku
K MMS zprávě se připojí nová
stránka.

Příjem MMS zprávy
Upozornění na displeji na
novou MMS zprávu.

>

(Možnosti) Otevřít menu.

Stiskněte.

Zvuk
Přidejte tón.

Napsání/poslání MMS
zprávy

Načas. stránky

C MZprávyMMMSMNové MMS
(Vložit)

MMS
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Poslat MMS
Záznam údajů o příjemci.
Komu:
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Telefonní číslo/e-mail
příjemce.

Předmět: Zadání nadpisu MMS
zprávy (max. 40 znaků).
Kopie:

Adresa elektronické pošty
příjemce kopie.

Bcc:

Adresa elektronické pošty
příjemce skryté kopie
(ostatním příjemcům se
Bcc příjemce nezobrazí).

Uložit MMS
Uloží zprávu MMS jako koncept.
Smazat položky
Vymazat součást jedné stránky,
např. obrázek.
Info
Informace o velikosti zprávy.
Zobrazit stránku, Zobrazit všechny
Přehrání stránky / celé MMS zprávy
na displeji. Přerušení stisknutí
kteréhokoliv tlačítka.

Pro přečtení MMS zprávy,
případně oznámení,
stiskněte levé dialogové
tlačítko.

Příjem vždy dle nastavení:
• kompletní MMS zpráva,
• pouze oznámení. K příjmu
kompletní MMS zprávy stiskněte
§Číst§.

Seznamy
Všechny MMS zprávy jsou uloženy ve
třech seznamech:

C MZprávyMMMS

MVyberte seznam.

Doručené
Seznam příchozích MMS zpráv a
oznámení se zobrazí.
§Číst§

I
J
A

Automatická prezentace
MMS zprávy. Přerušení
stisknutím kteréhokoliv
tlačítka.
Listovat po stránkách
ovládacím tlačítkem.
Vyvolání jednotlivých
stránek přímo tlačítkem
s číslicí.
Ukončit reprodukci.
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MMS

Odesláno
Zobrazí se seznam odeslaných MMS
zpráv.

Možnosti seznamů
Následující funkce se nabízejí podle
vybraného seznamu :
§Možnosti§ Otevřete menu.
Odpovědět, Odpovědět na vše, Předat,
Volání, Smazat, Info, Vyjmout info, Číst
Zvláštní funkce:
Vyjmout info
Obrázky Uložte obrázek jako spořič
displeje.
Uložte zvuk jako
vyzvánění.

Když roaming
Zapnout/vypnout příjem MMS mimo
domovskou sít’. Tím nevznikají
žádné poplatky při příchozích
zprávách.

CMZprávy
I

MMMSMMMS nastavení
Vyberte funkci.

MMS profil
Nastavit lze maximálně 5 MMS
Profilů. Zadání se mohou vždy dle
provozovatele lišit:

Doba platnosti
Zvolení časového úseku, ve kterém
se servisní centrum pokouší doručit
zprávu: Výběr mezi:

 Jeden den
 Dva dny
 Jeden týden
 Čtyři týdny
 Maximum*
* Maximální časový úsek, který povoluje
provozovatel sítě.
Doručenka
Vyžádání potvrzení o doručení
odeslaných zpráv.
Příjem MMS
Výběr mezi Aut. stahování, Příjem
pozdržen zprávou SMS nebo
odmítnutí pozdějšího příjmu.
Povolit přijímání info
Přijme se pouze oznámení.
Povolit spam
Povolit příjem reklamních SMS
(SPAM).

MMS
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Zobrazí se seznam MMS zpráv, které
ještě nejsou zcela odeslané.
Odeslání lze ještě jednou spustit.
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MMS nastavení

Koncept

Zvuky
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I

Vyberte profil.

§Upravit§

Otevřete k nastavení.

Jméno profilu
Zadejte/změňte název.
IP adresa
Zadejte IP-adresu.
IP port

Zadejte číslo portu.

Domovská str.
Zadejte výchozí stránku,
není-li pevně předvolena
provozovatelem.
GPRS přenos
Nastavení (str. 55).

Stav paměti

CMZprávyMMMS
MStav paměti

Zobrazení místa paměti, které je již
obsazené, a které je ještě k dispozici:
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E-mail
Váš telefon disponuje programem
pro elektronickou poštu (klient).
S ním můžete psát a přijímat
elektronickou poštu.

Napsat nový e-mail
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C MZprávyME-mail
MNový e-mail

Zadání adresy elektronické
pošty
§Možnosti§ Otevřete menu a vyberte
„Příjemce“.
Komu:/Kopie: Adresa
příjemce elektronické
pošty.

J

Adresu elektronické pošty
lze vybrat z kontaktů
kliknutím joystickem.
Předmět: Zadejte název
zprávy elektronické pošty
(max. 255 znaků).
Přidejte přílohu: Viz
následující.

0 krátce stiskněte k zadání zvláštních
znaků jako @ (str. 19).
Při psaní e-mailu vám pomáhá funkce T9
(str. 20).

43

Seznamy

Možnosti

CMZprávyME-mail

§Možnosti§ Otevřete menu. Zadejte text.
Uložit

Uložte ho do konceptů.

Poslat

Odešlete zprávu
elektronické pošty.

MVyberte seznam.

Doručené
Zobrazí se seznam přijatých zpráv
elektronické pošty.

Přidejte přílohu
Jedna zpráva elektronické pošty
může volitelně obsahovat až 5 příloh
(např. obrázky).

I

Příloha 1:

§Možnosti§ Otevřete menu.
Přidat

obrázky, fotografie,
tapety, tóny vyzvánění
nebo zvuky.

Příjem/čtení elektronické
pošty

C MZprávyME-mailMPřijmout

Než si budete moci přečíst zprávu
elektronické pošty, musíte si ji
vyzvednou ze serveru. Navolíte
provozovatele pomocí nastaveného
přístupu (str. 55) a všechny zprávy
elektronické pošty se přenesou do
seznamu příchozích zpráv.
Další informace
Klient elektronické pošty vždy přijímá
kompletní zprávy, vč. předmětu, obsahu a
popř. příloh. Velikost přijímaných zpráv
můžete omezit (str. 45).
Velikost jedné zprávy elektronické pošty je
omezena na 256 kB.

E-mail
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Koncept
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E-mail
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Zobrazí se seznam zpráv
elektronické pošty, které ještě
nebyly odeslány.

Odesláno
Seznam již odeslaných zpráv
elektronické pošty

Možnosti seznamů
Následující funkce se nabízejí podle
vybraného seznamu :
§Možnosti§ Otevřete menu.
Odpovědět, Odpovědět na vše, Předat,
Smazat, Poslat, Upravit, Kopírovat do,
Smazat všechno, Číst

Nastavení e-mailu

C MZprávyME-mail

MNastavení e-mailu

Před použitím musíte nastavit
přístup k serveru stejně jako své
parametry elektronické pošty.
K tomu už mohou být data
zaznamenaná. Jinak obdržíte tyto
údaje od svého provozovatele.

Nastavit profil

I

Vyberte profil.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Upravit

Vyberte.

Další informace
Aby mohlo dojít k výměně dat se serverem
elektronické pošty, musí příslušný
provozovatel sítě podporovat následující
protokoly.
POP3 a SMTP případně eSMTP.
Zprávy elektronické pošty se při přenosu
kódují podle protokolu MIME.
Zakódování přenosu elektronické pošty
(SSL, APOP) momentálně není možné.
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E-mail
Stáhnout

Vybrat mód
Automat., CSD nastav., GPRS-data

Pouze záhlaví

Uživatel. jméno
Zadání například vašeho jména.

Nastavení příchozích
Server:

Zadejte PP-adresu.

Port:

Zadejte číslo portu.

Ověření:
Přístup:

Heslo:

aktivovat/deaktivovat.
Zadejte označení, není-li
pevně předvoleno
provozovatelem.
Vaše heslo.

Nastavení odchozích
Viz Nastavení příchozích.

E-mailová adresa
Vaše adresa elektronické pošty –
například:
name@domain.abc

Nejsou společně přenášeny žádné
přílohy.
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Všechny

• je váš telefon vypnutý nebo není
schopen přijmout volání,

Klient elektronické pošty přijímá
kompletní zprávy, včetně předmětu,
obsahu a případných příloh.

Stav paměti

CMZprávyME-mail
MStav paměti

Zobrazení volného místa paměti ve
čtyřech seznamech:
Volná pamět’ ??
Doručené ??
Koncept ??
Odesláno ??

Hlas.zpráva/hlasová schránka

Hlas.zpráva/ Většina poskytovatelů služeb vám
dává k dispozici externí telefonní
hlasová
záznamník. V této schránce vám
schránka
může volající zanechat hlasovou
zprávu, pokud

• nechcete přijmout volání,
• právě telefonujete (a druhe volani
není aktivováno, str. 16).
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GPRS-data
Výběr profilu GPRS
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Používám spojení

CSD nastav.
Výběr profilu CSD.
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Pro tuto službu může být nutná
registrace u provozovatelé sítí a
nastavení telefonu. Podle
provozovatelé sítí se může
následující popis mírně lišit.

Poslech zpráv

Mimo vaši domovskou sít’ musí být
v některých případech zvoleno jiné
telefonní číslo schránky a k jejímu
vyslechnutí zadáno heslo.

Nastavení

L

Od provozovatelé sítí obdržíte dvě
telefonní čísla:
Uložit telefonní číslo hlasové schránky
Na toto telefonní číslo zavolejte,
abyste si vyslechli zanechané
hlasové zprávy.
Zadání čísla hlasové schránky
(mailbox), není-li zadáno:

CMZprávyMHlas.zpráva
L

Nová hlasová zpráva může být
oznámena – vždy dle provozovatelé
sítí – takto:
Symbolem a zvukovým
upozorněním.
Nebo
SMS zpráva odkazuje na
novou hlasovou zprávu.
Nebo
Zavolá vám automat.
Pro vyslechnutí hlasové schránky:

CMZprávyMHlas.zpráva

(Poslech) Stiskněte. Nebo vyberte
"Číst".

§Změnit§

Stiskněte.

J

Zadejte telefonní číslo.

§OK§

Potvrďte.

Uložení telefonního čísla k přesměrování
Na toto telefonní číslo jsou
přesměrována volání.

CMVýpis voláníMPřesměrov.
Zvolte podmínku přesměrování
volání, např.: Nehlásí se.
Nastavit

Stiskněte.

J

Zadejte telefonní číslo
přesměrování.

§OK§

Potvrďte.

Spustí se přihlášení do sítě. Po
několika sekundách se potvrdí. Více
o přesměrování volání na (str. 56).
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Lokál. zprávy

CMZprávyMLokál. zprávy

© Siemens AG 2001, D:\DATA\GSM\ST 55 - Milano\3 vydani TMO\ST55_messages.fm

Příjem
CB služby můžete zapnout a
vypnout. Jsou-li aktivovány, může se
snížit se provozní doba telefonu.

Číst nové CB zprávy
Stáhnout aktuální zprávy.

Seznam témat
Do tohoto osobního seznamu
můžete z obsahu témat přidat
libovolný počet témat. Alespoň 10
položek můžete sami zaznamenat
s čísly kanálů (ID) a popř. názvy.
V obou úsecích může být aktivních
vždy pět témat:
Def. uživatelem
<Nový záznam>
Vyberte.
Zadejte téma s číslem kanálu a
potvrďte pomocí §OK§.
Aktuálnì
<Nový záznam>
Vyberte.
Vyberte téma ze seznamu.
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Automatické zobrazení

Nastavení

48

Hlas. vyzvánění - záznam

Nastavení

Zobrazí se seznam nahrávek:

CB zprávy se zobrazují v
pohotovostním stavu, delší texty se
automaticky prolistovávají.

Vyzván./Tóny

CB-jazyk
Můžete rozhodnout, ve kterém
jazyce si budete přát dostávat zprávy
CB.
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Lokál. zprávy Někteří provozovatelé sít nabízejí
informační služby (informační
kanály), např. místní předvolby,
burzovní informace. Pokud byl
aktivován příjem, obdržíte zprávy o
aktivovaných tématech vybraných
ve vašem „Seznam témat“.
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§Možnosti) Otevřete menu.
Nový záznam
Nahrajte novou melodii
vyzvánění.

MNastaveníMVyzván./Tóny
CMVyberte
funkci.

§Záznam§ Spust’te nahrávání.

Hlasitost-nast.

§Stop§

Ukončete nahrávání.

I

§Uložit§

Nahrávka se uloží
automaticky se záznamem
o času, který lze přepsat.

Výběr položky, pro kterou
by měla být nastavena
hlasitost:
Všechna volání

§Zobrazení§

Alarm
Lokál. zprávy

F

Stiskněte.

§Uložit§

Zajistěte nastavení.

§Upravit§

Nastavte hlasitost.

Vyzvánění
Nastavte pro každou oblast vlastní
vyzvánění:
Všechna volání
Alarm
Lokál. zprávy

Hlas. vyzvánění
Jako melodie vyzvánění můžete
používat libovolné individuální
zvukové nahrávky (řeč, zvuky nebo
hudbu).

Vyslechnutí nahrávky před
uložením.

Nastavení vyzvánění
Zap./Vyp. Všechny zvuky zapnuty/
vypnuty.
Pípnutí

Omezit vyzvánění na
krátký signální tón
(pípnutí).

Další informace
Zobrazení na displeji:
Vyzvánění vypnuto.

Tichý mód
Všechny upozorňovací tóny zapnout/
vypnout (spolu s vyzváněním).

Tóny tlačítek
Nastavit druh zvukového potvrzení
stisknutí tlačítek:
Cvaknutí nebo Tón nebo vyp
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Nastavení
Pětihlasné melodie vyzvánění si
můžete komponovat také sami.
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§Možnosti) Otevřete menu.
Upravit

Vyberte.

J
F

Tlačítka 1 až 7 odpovídají
notám C, D, E, F, G, A, H.

#
*
B
0

Pohybujte se v melodii
o jednu notu nahoru
a dolů.
Zadejte notu/o půltón
výše/níže.
Prodlužte délku noty/
pomlky.
Zkrat’te délku noty/
pomlky.
Zadejte notu/pomlku
o oktávu výše/níže.
Udává pomlku.

§Možnosti) Menu nabízí další funkce:
Upravit, Nastavit jako vyzvánění,
Přejmenovat, Info

49

Telefon

CMNastaveníMTelefon
MVyberte funkci.

Jazyk
Nastavení jazyka textů na displeji.
Pomocí Automat. nastavíte jazyk,
který používá váš domácí
provozovatel sítě.

Zobrazení
Podsvětlení
Osvětlení vypnout, osvětlit jen
displej nebo osvětlit displej a
tlačítka.
Kontrast
Nastavení kontrastu displeje:

I

K nastavení opakovaně
stiskněte joystick nahoru/
dolů.

Jas
Nastavení jasu displeje:
Stiskněte joystick
opakovaně nahoru/dolů a
vyberte požadovaný jas.

I

Nastavení

50

© Siemens AG 2001, D:\DATA\GSM\ST 55 - Milano\3 vydani TMO\ST55_settings.fm

Skládání hudby
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Efekty pozadí

Vlastní pozdrav

Nastavení uspořádání a efektů
tapety displeje.

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po
zapnutí namísto animace.

Logo na displeji
Zapněte / vypněte zobrazení loga
provozovatelé sítí.

J

Vymažte starý text a
napište nový.

§OK§

Potvrďte změny a zapněte.

Spořič displeje

Zjistit stav

Po uplynutí časového intervalu,
ukazuje spořič na displeji obrázek.
Příchozí volání a každé stisknutí
tlačítka ukončí funkci.

Tovární nastavení
Vynulování telefonu na standardní
hodnoty (tovární nastavení).

Spořičem displeje může být
zobrazení času, logo provozovatelé
sítí nebo grafika/fotografický
snímek.

Čís.přístroje IMEI
Zobrazí se číslo přístroje - telefonu
(IMEI). Tato informace může být
užitečná při servisu přístroje.

Automat. zamk.tlač.

T9 zadání

Jestliže po dobu jedné minuty
nestisknete žádné tlačítko,
klávesnice se automaticky zablokuje.
To chrání před neúmyslným
stisknutím tlačítek telefonu.
Zůstanete ale i nadále dosažitelní a
můžete také navolit tísňové volání.

T9 zadání - jazyk
Vyberte jazyk pro zadávání textu.

Další informace
Tlačítka mohou být v pohotovostním stavu
zablokována a odblokována také přímo.

#

Dlouze stiskněte.

T9 preferovat
Inteligentní zadávání textu zapnuto/
vypnuto.
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Nastavení
Během hovoru

CMNastaveníMBěhem hovoru
MVyberte funkci.

Zvukově popř. pomocí vibrací jsou
signalizována jen volání z těch
telefonních čísel, která jsou
k dispozici v telefonním seznamu/
adresáři popř. jsou přiřazena
skupině. Ostatní volání se zobrazí
pouze na displeji.

Internet

• Přístupový profil musí být
nastaven ručně.

CMNastaveníMInternet

Informujte se, prosím, u svého
provozovatele.

MVyberte funkci.

Nepřijmete-li tato volání, budou
přesměrována do vaší hlasové
schránky (je-li nastavena, str. 56).
V pohotovostním stavu:
Filtr aktivován.

L

Jste-li přihlášeni k tuto službě,
můžete kontrolovat, zda je
nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

Minutové pípnutí
Během hovoru uslyšíte každou
minutu upozorňovací tón ke
kontrole délky hovoru. Váš partner
tento tón neuslyší.

Libovolným tl.
Příchozí volání lze přijmout
stisknutím libovolného tlačítka (s
výjimkou A ).

Aktivovat WAPprofil
Před každým přístupem na internet
můžete změnit aktivní profil.

Volba nastavené domovské stránky.
Viz také: Nastavit WAP profil

Oblíbené

I

V telefonu uložený seznam 15 URL
k rychlému vyvolání

§Aktivovat§

Start

Spust’te volbu a vyvolejte
URL.

§Možnosti) Otevřete menu.
Upravit Změňte položku, popř.
vytvořte novou.
Smazat

Smažte položku.

Smazat všechno
Smažte všechny položky.

Profily
Příprava telefonu k přístupu na
internet závisí na příslušném
provozovateli:
• Nastavení jsou již provedena
provozovatelem. Můžete ihned
začít.
• Jsou již založeny přístupové profily
více poskytovatelů. Potom zvolte
a aktivujte profil.

Nastavení
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Domovská str.

Filtrování př. volání

Druhé volání
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Vyberte profil.
Aktivovat. Aktuální profil
se označí.

Nastavit WAP profil
Je možné nastavit maximálně 5 WAP
profilů (popř. blokované
provozovatelém). Zadání se mohou
vždy dle provozovatelé lišit:

I

Vyberte profil.

§Upravit§

Otevřete k nastavení.

Jméno profilu
Zadejte/změňte název.
IP adresa Zadejte IP-adresu.
IP port

Zadejte číslo portu.

Domovská str.
Zadejte výchozí stránku,
není-li pevně předvolena
provozovatelém.

Doba prodlení
Čas v sekundách, po
kterém by se mělo spojení
ukončit, pokud už
neprobíhá žádné zadávání
popř. žádná výměna dat.
Vybrat mód
Vytvoření spojení
prostřednictvím GPRS
nebo CSD
CSD nastav.
Výběr popř. nastavení
spojovacího profilu
prostřednictvím CSD
GPRS-data
Výběr popř. nastavení
spojovacího profilu
prostřednictvím GPRS

WAP push
Zapnout / Vypnout
Příjem sdělení od
provozovatelé sítí můžete
zapnout nebo vypnout.
Jen serv.centrum
Přístroj přijímá hlášení
WAP Push jedině od
předem definovaného
servisního centra.
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Nastavení
Zabezpečení
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54

Sít'

CMNastaveníMZabezpečení

Info o sítích
Zobrazí se seznam aktuálních GSM
sítí, které jsou k dispozici.

MVyberte funkci.

Kódy
(str. 11)

Pouze SIM

L

Jen tato SIM

L

(Chráněno kódem telefonu)
Zadáním kódu telefonu může být
telefon propojen se SIM kartou.
Provoz s jinou SIM kartou bez znalosti
kódu telefonu není možný.
Má-li být telefon provozován s jinou
SIM kartou, zadejte po dotazu na PIN
kód telefonu.
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(Chráněno PIN2)
Omezujete možnosti volby na
telefonní čísla v telefonním
seznamu, chráněná na SIM kartě.
Jsou-li zaznamenány pouze
předvolby, mohou být tyto
předvolby před volbou ručně
doplněna odpovídajícími
telefonními čísly.

Datová výměna

Konfigurace

CMNastaveníMSít'

MVyberte funkci.

Nastavení

Vybrat sít'
Hledání sítě se znovu spustí. Toto má
smysl tehdy, když se nenacházíte ve
své domovské síti, nebo se chcete
přepojit do jiné sítě. Seznam
informací o sítích se znovu sestaví,
když je nastaveno Sít' -automaticky.
Sít' -automaticky
Je-li zapnuta “Automatická sít’”, zvolí
se nejbližší sít’ v pořadí ze seznamu
vašich “upřednostňovaných sítí”.
Jinak ručně vyberte jinou sít’ ze
seznamu GSM sítí, které jsou k
dispozici.
Preferov.sít'
Zde zaznamenáváte provozovatelé
sítí, u kterých se chcete přednostně
připojovat, pokud opustíte
domovskou oblast (např. při
rozdílných cenových úrovních).
Další informace
Není-li při zapnutí intenzita pole
upřednostňované sítě dostatečná, přepojí
se telefon v případě potřeby do jiné sítě.
Toto se může změnit při dalším opětovném
zapnutí nebo když manuálně zvolíte jinou
sít’.
Vybrat pásmo
Vyberte si mezi sítěmi GSM,
GSM 1800 a GSM 900/1800.

L

CMNastaveníMDatová výměna
MVyberte funkci.

GPRS (General Packet Radio Service)
je proces přenosu dat v mobilních
sítích. Používejte GPRS, potom
budete moci být při dostatečném
napájení trvale připojeni na internet.
Provozovatel sítě sítě účtuje pouze
skutečnou dobu přenosu.
Tato služba ještě není podporována
všemi provozovateli sítě.
CSD (Circuit Switched Data)
Přenos dat se uskutečňuje
prostřednictvím datového spojení do
přednastaveného uzlu přímé volby
vašeho provozovatele sítě nebo
provozovatelé sítí. Toto spojení lze
používat k výměně dat i například k
připojení na internet nebo ke
stahování her a aplikací, jakož i k
používání WAP služeb.
Zobrazení na displeji:
GPRS je k dispozici.
Aktivní spojení GPRS
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Nastavení dat

GPRS-data

Pro služby SMS, MMS, WAP a E-Mail
musí být vždy nastaven a aktivní
nejméně jeden spojovací profil.
Aktuální nastavení si vyžádejte od
svého provozovatelé.

Zde můžete aktivovat GPRS pro profil
a měnit nastavení. GPRS můžete
využívat až v okamžiku, kdy je také
GPRS obecně zapnuté.

CSD nastav.
Pokud není předem nastaveno,
zaznamenejte data popř. proveďte
nastavení (potřebné informace
získáte od svého provozovatelé):
Jméno profilu
Dejte profilu název nebo přepište
předem zadaný.
Typ spojení:
Vyberte ISDN nebo Analog.
Číslo pro přímou volbu
Zadejte čísla uzlu přímé volby (ISP).
Uživatel.jméno
Zadejte jméno uživatele
(přihlašovací jméno).
Heslo
Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
DNS
Zadejte IP názvového serveru
domény DNS.

Přesměrov.

Jméno profilu
Dejte profilu název nebo přepište
předem zadaný.

Heslo
Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
DNS
Zadejte IP adresu názvového serveru
domény DNS.

GPRS info
Zobrazení spojovacích informací
(objem/doba načítání).

Přenosová rychlost
Nastavení rychlosti přenosu dat.
Další informace
Při déle trvajícím spojení GPRS se může
zvyšovat teplota telefonu. To je normální a
není to nijak nebezpečné.

CMVýpis voláníMPřesměrov.

Když nedosaž.

Nastavte podmínky, za kterých se
volání přesměrují do vaší hlasové
schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Přesměrování se uskuteční, když je
telefon vypnutý nebo mimo dosah
sítě.

Nastavit přesměrování (příklad):

Nehlásí se

Nejobvyklejší podmínkou pro
přesměrování je např.: Nehlásí se

Volání se přesměruje teprve po
prodlevě, která je závislá na síti.
Může trvat až 30 sekund (lze nastavit
v 5sekundových odstupech).

I

GPRS APN
Zadejte adresu provozovatelé.
Ověření
Aktivovat/deaktivovat.
Uživatel.jméno
Zadejte jméno uživatele (jméno pro
přihlášení).

Přesměrov.
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Nastavení

ST55 česky tmo, A31008-H6850-A17-2-2D19 (24. October 2003, 16:00)

Vyberte Nehlásí se
L
(obsahuje podmínky
Když nedosaž., Nehlásí se,
Když obsazeno; viz dále).

§Vybrat§

Stiskněte.

Nastavit

Stiskněte.

J
§OK§

Zadání telefonního čísla,
na které se má volání
přesměrovat (pokud se tak
ještě nestalo).
Potvrdit. Sít’ po několika
okamžicích potvrdí
nastavení.

Všechna volání

L

Všechna volání budou
přesměrována.
Zobrazení v nejvyšší
řádce displeje ve
v pohotovostním stavu.

Když obsazeno
Přesměrování se uskuteční, když
zrovna probíhá hovor. Je-li zapnutá
funkce Druhé volání (str. 51), zazní
během hovoru upozorňovací tón na
druhé příchozí volání.

Příjem faxu

L

Telefaxy jsou přesměrovány na
telefonní číslo s připojeným faxovým
přístrojem.

Příjem dat

L

Data jsou přesměrována na telefonní
číslo s připojeným počítačem.
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Přesměrov.
Kontrola stavu
Tímto kontrolujete aktuální stav
přesměrování za všech podmínek.
Aktuální informace se po několika
okamžicích přenese ze sítě a zobrazí
se.

Vše smazat

L

Všechna přesměrování se smažou.
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Další informace
Prosím uvědomte si, že přesměrování je
uloženo na síti a nikoliv v telefonu (např.
při výměně SIM karty).

58
Blokování

Stiskněte.

Zjistit stav

Všechna odch.

Deaktivovat
Vyberte.
Změňte telefonní číslo
Postupujte jako při „Nastavit
přesměrování“. Potom se zobrazí uložené
telefonní číslo:
§Smazat§

J

Stiskněte. Telefonní číslo se
smaže.
Zadejte nové volané číslo a
potvrďte ho.
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Vyberte.
Nebo

CMVýpis voláníMBlokování L
Blokování sítě omezuje používání
vaší SIM karty (není podporováno
všemi provozovatelé sít).
K blokování sítě potřebujete 4místné
heslo, které obdržíte od vašeho
provozovatelé sítí. Popř. musíte
každým blokováním sítě pověřit
svého provozovatelé sítí.

Zkontrolovat nebo vymazat podmínku
Nejprve vyberte podmínku.
§Vybrat§

Blokování

Všechna odchozí volání, kromě
tísňového volání linky 112, jsou
blokována.

Odch.mezinár.
(Odchozí mezinárodní)
Umožnena pouze vnitrostátní volání.

Odch.mez.kr.dom.
(Odchozí mezinárodní bez
tuzemska)
Mezinárodní volání nejsou dovolena.
Můžete ale volat ze zahraničí do své
země.

Všechna příchozí
Telefon je blokován pro všechna
příchozí volání (podobný efekt nabízí
přesměrování všech volání do
hlasové schránky).

Když roaming
Nepřijímáte žádná volání, když se
zdržujete mimo sít’ své země. Proto
nevznikají žádné poplatky při
příchozích voláních.

Změnit heslo
Změna hesla pro blokování.

Kontrola stavu
Dotaz na stav blokování sítí.

Vše smazat
Veškerá nastavená blokování sítě se
odstraní. Pro tuto funkci je potřebné
heslo, které obdržíte u svého
provozovatele.
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Uzavřená
skupina
uživatelů

CMVýpis volání

MUživatelská skupina
MVyberte funkci.

Podle provozovatelé sítí můžete L
s touto službou tvořit skupiny.
Tyto mají například přístup k
interním (firemním) informacím
nebo pro ně platí zvláštní tarify.
Podrobnosti si, prosím, vyjasněte u
provozovatelé sítí.

Uživatelská skupina
Funkci zapnout/vypnout. K
normálnímu používání telefonu
musí být možnost Uzavřená skupina
uživatelů vypnutá (telefonní kód,
str. 12).

Vybrat skupinu
Případně můžete vybírat nebo
přidávat jiné skupiny jako
preferované (viz dále). Čísla kódů
jednotlivých skupin obdržíte
u provozovatelé sítí.

Odchozí
Pro ovládání sítě skupiny uživatelů
zde může být dodatečně nastaveno,
jestli jsou dovolena také odchozí
volání mimo skupinu. Je-li funkce
vypnutá, jsou dovoleny volání pouze
v rámci skupiny.

59

Preferov.sít'
Je-li zapnutá, můžete volat v rámci
této standardní skupiny uživatelů
(podle konfigurace sítě).

Rychlá volba

60

Rychlá volba Pravé dialogové tlačítko a tlačítka
s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby)
můžete pokrýt vždy jedním
důležitým telefonním číslem nebo
funkcí. Volba telefonního čísla, popř.
spuštění funkce, se pak uskuteční
jedním stisknutím tlačítka.

Pravé dialogové tlačítko
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Uzavřená skupina uživatelů
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Pravé dialogové tlačítko můžete
obsadit jednou rychlou volbou
funkce/telefonního čísla.

Změna

K rychlé volbě funkcí nebo
telefonních čísel můžete používat
tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka
zkrácené volby. Tlačítko s číslicí 1 je
rezervováno pro hlasovou schránku
(str. 46) .

Změna

J

Ze seznamu vyhledejte
nové použití.

I

Vyberte použití.

§Vybrat§

Potvrďte nastavení.
Vyberte ze seznamu
kontaktů při Tel.číslo jméno
k obsazení tlačítka.

• Nové použití (např. Nová SMS)
přiřaďte dialogovému tlačítku.
• Zvláštní případ Tel.číslo.
Vyhledejte v telefonním seznamu/
adresáři jméno (např. „Jana“)
k obsazení dialogového tlačítka.
§Vybrat§

Potvrďte nastavení.

§Upravit§

Obsazení telefonním číslem „Jana“
zde slouží jen jako příklad.
Dlouze stiskněte.

Viz „Pravé dialogové
tlačítko“.

Použití
Spustit uloženou aplikaci případně
navolit telefonní číslo.

3

Použití

§Jana§

V pohotovostním stavu
stiskněte jedno tlačítko
s číslicí (2- 9). Není-li číslo
ještě využito:

§Nastavit§ Stiskněte.

§Kamera§ Krátce stiskněte.
§Změnit§

Tlačítka rychlé volby

Dlouze stiskněte
v pohotovostním stavu.
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Extra
Všeobecně

CMExtra

Měsíční náhled.

(Týden)

Organizér

IF

Týdenní náhled.

MVyberte funkci.

V organizéru jsou následující funkce:
Kalendář, Schůzky, Poznámky,
Zmeškané schůzky

Kalendář
Do kalendáře můžete zaznamenávat
termíny a úkoly. Ke správné funkci
kalendáře je třeba nastavit čas a
datum (str. 63).

Možnosti volby kalendáře
§Možnosti) Otevřete menu.
Číst, Upravit, Nový záznam, Smazat,
Smazat všechno, Kapacita

Výběr požadovaných dní
v náhledech.

Schůzky

Program
)Program) Denní přehled.
Nová položka termínů/úkolů, popř.
zobrazení položek, které již byly
zaznamenány.
Pokud jsou termíny zaznamenány,
zobrazí se termíny požadovaného
dne v chronologickém pořadí.
Je-li čas termínu se zvukovým
připomenutím, uslyšíte
upozorňovací tón.
• Nová položka
<Nový záznam>
Vyberte.

J

Proveďte zadání v
políčkách.

Předmět: Popis položky.
Datum startu:
Popř. změňte počáteční
datum
Čas startu:
Popř. změňte počáteční
čas.
Stav:

Nevyřízeno nebo Hotovo.

• Zobrazit položku

I

Vyberte položku

(Číst)

Zobrazit položku

Extra

62

Kalendář vám nabízí
(Měsíc)

C MExtraMOrganizér
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Extra
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Všechny termínové položky se
zobrazí v chronologickém pořadí.
Nezpozorovaná zvuková
připomenutí se objevují v seznamu
zmeškaných termínů.
<Nový záznam>
Viz Program S. 61.

Poznámky
Používejte svůj telefon jako zápisník.
Podpora funkcí T9 usnadňuje
zadávání krátkých poznámek.
• Nová položka.
<Nový záznam>
Vyberte.

J

Zadejte text, max.
50 znaků.

§Možnosti) Otevřete menu.
Uložit
Uložte položku.

Možnosti vkládání dat
§Možnosti) Otevřete menu.
Poslat, Uložit, T9 zadání, Přidat řádek,
Smazat text
• Zobrazit položku

I

Vyberte položku

(Číst)

Stiskněte.

Možnosti poznámek
§Možnosti) Otevřete menu.
Číst, Upravit, Nový záznam, Smazat,
Smazat všechno, Důvěrné, Poslat,
Kapacita
Zvláštní funkce:
Důvěrné (Důvěrné)
Chraňte důvěrné poznámky
telefonním kódem (str. 11).
Doporučuje se neukládat žádná
hesla (PIN, TAN atd.) jako poznámku.

Zmeškané schůzky
Události se zvukovým
připomenutím, na které jste
nezareagovali, se vypíšou ke čtení.
Další informace
Ztracený termín.
Ztracené zvukové připomenutí
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Extra
C MExtraMHodiny

MVyberte funkci.

Budík
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V nastavenou dobu uslyšíte
upozorňovací tón (i s vypnutým
telefonem).
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Odpočítávání

Nastavit datum

Probíhá odpočítávání nastaveného
časového úseku. Poslední 3 sekundy
jsou zvukově signalizovány. Na konci
zazní zvláštní upozorňovací tón.

Nastavte místní datum

I

Vybrali jste pondělí a
klikněte na "Změnit".
Nastavte na políčka
k zadání.

Stav:
)Změnit)

Zapnout/vypnout

Čas:

Zadání času buzení.

F
)Změnit)
§OK§

Označte dny, kdy chcete
být vzbuzeni.Vyberte den:
Stiskněte. Pro zapnutí/
vypnutí dne.
Potvrďte.

Další informace
Budík zapnutý, také zobrazení
na displeji v pohotovostním
stavu.

Formát času
Vyberte 12 hodin nebo 24 hodin.
Formát dátumu
Vyberte formát datumu ze
4 různé druhy zobrazení, např.
DD.MM.RRRR nebo MM/DD/RRRR.

)Nastavit) Zadejte časový úsek.
§OK§

Potvrďte.

§Start§

Spust’te odpočítávání.

§Stop§

Přerušte odpočítávání.

)Změnit)

Změňte časový úsek.

§Reset§

Odpočítávání nastavte
opět na počáteční čas
(po přerušení).

Světový čas

)Změnit)

Extra

64

Město
Vyberte město vašeho časového
pásma:
)Upravit§

I

§Vybrat§

Otevřete mapu světa.
Vyberte město.
Potvrďte a zadejte, zda se
používá letní čas.

Čas
Nastavte přesný čas. Při uvedení do
provozu musí být čas jednou přesně
nastaven.

Aut. vyp. telef.
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Hodiny
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Výpočet

C MExtraMVýpočet
MVyberte funkci.

Kalkulačka

J
I
J

Zadejte číslo (max. 8)
Vyberte funkci výpočtu.
Opakujte postup s dalšími
čísly.

Telefon se denně vypne v
předvoleném čase.

>

)Nastavit) Stiskněte.

Zvláštní tlačítka
Změna znamének „+“ a „–“.

)Změnit)

§OK§

Stiskněte pro zapnutí,
vypnutí, potom
zaznamenejte časový
okamžik.
Potvrďte.

Je-li akumulátor vyndaný na více než cca
30 s, musí se čas znovu nastavit.

*
#
<

Zobrazení výsledku.

Umístění desetinné čárky.
Vymazat znaky vlevo od
kurzoru.

Přepočet kurzu
Můžete přepočítávat směnné kurzy
mezi dvěma měnami.
Nastavení hodnoty
Domácí Zadejte kurz tuzemské
měny (např. 1).
Cizí

Potom zadejte kurz cizí
měny.

§Uložit§

Uložte nastavení.

Počítání

J

Zadání částky, která má
být přepočítána.

§Pře. měn.§ Spuštění přepočítání.
Výsledek se zobrazí.

ST55 česky tmo, A31008-H6850-A17-2-2D19 (24. October 2003, 16:00)

Extra
C MExtraMOvládání hlas.
MVyberte funkci.

Až 10 telefonních čísel popř. funkcí
lze zvolit respektive spustit
vyslovením jména. Položky volby
hlasem se archivují v telefonu (ne na
SIM kartě!).
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Použití

G

Nyní vyslovte jméno nebo funkci.
Navolí se telefonní číslo nebo je
provedena funkce.
Hlasitý hluk v okolí se může nepříznivě
projevit na rozpoznatelnosti. V případě
chyby znovu stiskněte tlačítko po straně
a pak lze zopakovat jméno/povel.

Hlas.vytáčení
(telefonních čísel)
Záznam
<Nový záznam>
vyberte, potom

J

zadejte jméno a telefonní
číslo.

§Uložit§

Potvrďte.

§Start§

Spust’te nahrávání.

Zazní krátký signál.

Ovládání hlasem
(pro funkce)
Vypíše se seznam možných funkcí.
Položky s uloženými hlasovými
povely jsou označeny symbolem.

Zpracovávat

I

Vyberte položku

§Číst§

Zobrazte položku.

Nebo
)Upravit)

Přehrávání nahrávek.
Změňte jméno nebo
telefonní číslo.

Extra
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Nyní vyslovte jméno. Po pípnutí/
zobrazení na displeji jméno
zopakujte. Pípnutí tón potvrdí
nahrání a zobrazí se všechny
položky.

§Zobrazení§
Stiskněte. Spust’te
ovládání hlasem
(v pohotovostním stavu).

65

Záznam

I

Vyberte funkci.

§Záznam§ Zobrazení funkce.
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Ovládání hlas.
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§Ano§

Potvrzení požadované
funkce.

§Start§

Spust’te nahrávání.

Nyní vyslovte povel, který odpovídá
funkci. Telefon ho zopakuje. Postup
proveďte ještě jednou. Pípnutí
potvrdí nahrání a opět se zobrazí
seznam.

Hlasový zápisník

CMExtraMHlasové nahrávání
Telefon můžete použít také
k záznamu krátkých hlasových
poznámek.
• Použití hlasového zápisníku na
cestách.
• Nahrajte poznámku jako
připomenutí nebo pokyn pro
ostatní.
• Nahrajte si hovor – účelné
k zaznamenání čísel nebo adres.

Záznam
<Nový záznam>
Vyberte.
§Záznam§ Spuštění záznamu.
§Pauza§ Pauza v nahrávání.
§Stop§

Ukončení nahrávání.
§Uložit§ Uložit
nebo
§Zobrazení§ vyslechnout.

§Uložit§

Nebo
§Smazat§

Záznam se automaticky
uloží s údajem o čase,
který může lze později
přepsat.
Smažte údaj o čase
a zadejte nové jméno.
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Extra
Reprodukovat
Zobrazí se seznam nahrávek:

I

§Zobrazení§

Vyberte nahrávku.
Nahrávku přehrajte.

Možnosti hlasového záznamníku
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§Možnosti) Otevřete menu.
Zobrazení, Nový záznam, Smazat,
Smazat všechno, Přejmenovat
Pozor
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