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Právne oznamy 

© 2015 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. 

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich príslušné logá, “Caterpillar Yellow”, obchodný obal Obchodná 

úprava „Power Edge“ a identita podniku a výrobku, ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú, sú ochranné 

známky spoločnosti Caterpillar a nesmú sa používať bez povolenia. 

Bullitt Mobile Ltd je držiteľ licencie spoločnosti Caterpillar Inc. 

Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom ich príslušných vlastníkov. 

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo 

akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc. 

Výrobok, ktorý je v tomto dokumente opísaný, môže obsahovať autorské práva na softvér a možných 

poskytovateľov licencie. Zákazník nesmie za žiadnych okolností reprodukovať, distribuovať, upravovať, 

spätne prekladať, rozoberať, dešifrovať, extrahovať, spätne analyzovať, prenajímať, postúpiť alebo 

poskytovať licenciu na uvedený softvér alebo hardvér tretím stranám, ak takéto obmedzenia nezakazujú 

platné zákony alebo ak takéto úkony neschvália príslušní držitelia autorského práva na základe licencií. 

 

Oznámenie 

Niektoré funkcie tohto výrobku a jeho príslušenstva, ktoré sú v tomto dokumente opísané, závisia od 

nainštalovaného softvéru, možností a nastavení miestnej siete a operátori miestnych sietí alebo 

poskytovatelia sieťových služieb ich nemôžu aktivovať ani obmedzovať. Popisy uvádzané v tomto 

dokumente preto nemusia presne zodpovedať výrobku alebo príslušenstvu, ktoré ste si zakúpili. 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo technických parametrov 

uvedených v tomto návode na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia alebo povinnosti. 

Výrobca nezodpovedá za správnosť a kvalitu akýchkoľvek výrobkov, ktoré nahráte alebo si prevezmete 

prostredníctvom tohto mobilného telefónu, okrem iného, textu, obrázkov, hudby, video súborov a 

nevstavaného softvéru bez ochrany autorských práv. Prípadné dôsledky vyplývajúce z inštalácie alebo 

používania predchádzajúcich výrobkov v tomto mobilnom telefóne budú na vašu zodpovednosť. 

 

ŽIADNA ZÁRUKA 

Obsah tohto návodu na použitie je poskytnutý tak „ako je“. Pokiaľ to nevyžadujú platné zákony, žiadne 

záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, implicitných 

záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel, sú vypracované vo vzťahu k presnosti, spoľahlivosti 

alebo obsahu tohto návodu na použitie. 

Výrobca nezodpovedá za žiadnu špeciálnu, vedľajšiu, nepriamu alebo následnú škodu, stratu zisku, 

podnikania, príjmu, údajov, dobrej povesti alebo predpokladaných úspor v maximálnom rozsahu 

povolenom rozhodným právom. 

 

Predpisy týkajúce sa dovozu a vývozu 

Zákazníci musia konať v súlade so všetkými platnými zákonmi týkajúcimi sa vývozu alebo dovozu a 

musia si obstarať všetky potrebné povolenia a licencie štátnych orgánov na vývoz, opätovný vývoz 

alebo dovoz výrobku, ktorý sa uvádza v tomto návode na použitie, vrátane softvéru a technických 

parametrov uvedených v tomto dokumente. 
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1. Zabezpečenie 

 

Tiesňové volanie 

Používateľ môže pre núdzovú pomoc vytočiť číslo 112 (alebo iné číslo tiesňového volania) v ľubovoľnej 

krajine. 

Poznámka: 

 Úspešnosť tiesňového volania nemožno zaručiť na základe charakteru mobilnej siete. 

 

Bezpečné používanie 

 V nemocniciach a v lietadle vypnite mobilný telefón. Dodržiavajte všetky obmedzenia. Bezdrôtové 

zariadenia môžu vplývať na lekárske ošetrenie a spôsobovať rušenie v lietadle. 

 Niektoré zdravotné pomôcky, ako napríklad načúvacie prístroje a kardiostimulátory môžu citlivo 

reagovať na vonkajšie rádiofrekvenčné emisie. Pred používaním tohto telefónu v blízkosti 

zdravotných prístrojov sa poraďte s jeho výrobcom alebo so svojím lekárom. 

 Ak trpíte ochorením srdca, osobitnú pozornosť venujte nastaveniam hlasitosti vyzváňacieho tónu a 

vibráciám. 

 Na miestach s možnou výbušnou atmosférou, ako napríklad plynové stanice, zariadenia na prenos 

alebo skladovanie paliva alebo chemikálií, dodržiavajte všetky symboly a pokyny. 

 Tento telefón vyžaruje rádiovú frekvenciu aj v pohotovostnom režime. Telefón vypnite, keď ste k 

tomu vyzvaní. 

 Vždy dodržiavajte všetky miestne zákony a predpisy. Telefón nepoužívajte pri jazde s motorovým 

vozidlom. Používajte prevádzku „Hands-free“, ak je k dispozícii, a plne sa venujte riadeniu vozidla a 

sledovaniu cesty. Pred uskutočňovaním alebo prijímaním hovorov zíďte z cesty a vozidlo zaparkujte.  

 Ak dôjde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, oznámte to okamžite svojmu poskytovateľovi 

služieb, aby bolo možné zablokovať SIM kartu.  

 Pri oznamovaní poskytovateľovi služieb uveďte číslo IMEI. Toto číslo je vytlačené na zadnej strane 

zariadenia (nájdete ho pod batériou) alebo zavolajte na číslo *#06# a požiadajte, aby vám 

vyhľadali číslo IMEI. Skopírujte si toto číslo a uložte pre budúce použitie. 

 Aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu telefónu, zamknite kartu SIM alebo telefón, a ak je to 

nutné, zmeňte heslo. 

 Batériu vyberajte pri vypnutom telefóne. Nedodržiavanie týchto pokynov môže mať za následok 

stratu údajov. 

 Pri vystupovaní z vozidla si telefón vezmite so sebou alebo ho uložte do odkladacej skrinky, aby sa 

zabránilo jeho odcudzeniu. 

 Telefón, batériu alebo nabíjačku uchovávajte mimo dosahu detí. 

 

 

Poznámky týkajúce sa používaniatelefónu 

 Telefón neukladajte do blízkosti magnetických kariet a iných zmagnetizovaných predmetov. 

Magnetické pole telefónu môže vymazať informácie uložené na pružnom disku, na predplatenej 

karte telefónu a na kreditnej karte. 

 Používaním mobilného telefónu v blízkosti pevnej linky, rádia a automatických kancelárskych 

zariadení môže dôjsť k rušeniu a ovplyvneniu funkcie mobilného telefónu. 

 Telefón udržiavajte v suchu. Kvapalina v zariadení môže narušiť elektronické obvody. 

 Telefón uchovávajte mimo vysokých teplôt. 

 Telefón uchovávajte mimo miest, kde teplota môže prekročiť hodnotu 60C, ako napríklad 
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prístrojová doska, parapet, blízko ohňa alebo zapálenej cigarety. 

 Telefón nenatierajte farbou. 

 Telefón nehádžte, prudko ním nenarážajte ani netraste. 

 Telefón nerozoberajte ani neupravujte. Môže dôjsť k poškodeniu telefónu, netesnosti a prerušeniu 

vnútorných obvodov. 

 Na čistenie telefónu používajte iba navlhčenú alebo antistatickú handričku. Na čistenie telefónu 

nepoužívajte alkohol, riedidlo, benzén alebo iné chemikálie alebo abrazívny čistiaci prostriedok. 

 Telefón sa pri normálnom používaní a pri nabíjaní batérie zohreje. 

 Telefón nenechávajte dlhšiu dobu bez vloženej batérie alebo s vybitou batériou. Môže dôjsť k strate 

údajov. 

 Kovové diely v telefóne môžu dráždiť pokožku v závislosti od zdravotného stavu jednotlivca. 

 Telefón si nedávajte do zadného vrecka. Pri sedení sa telefón môže poškodiť. Telefón neklaďte na 

spodok tašky. Môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. 

 Keď je zapnutý režim vibrovania, telefón opatrne položte, aby nespadol z veľkej výšky alebo aby sa 

vibrovaním nepresunul k zdroju tepla. 

 

 

Poznámka k používaniu batérie 

 Batérie nerozoberajte ani neupravuje, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k ich vytečeniu, 

prehriatiu, požiaru alebo výbuchu. 

 Odhodením batérie do ohňa môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu. Staré batérie by sa mali odovzdať 

predajcovi alebo zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi. Batérie neodhadzujte do domového 

odpadu. 

 Batérie neskratujte s vodičmi, ihlami alebo inými kovovými predmetmi, ani ich neskladujte spolu s 

kovovými predmetmi, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu, prehriatiu, požiaru alebo 

výbuchu. 

 Ak sa kvapalina z batérií dostane niekomu do oka, môže dôjsť k poškodeniu oka. Ak sa tak stane, 

oči si nepretierajte, ale vypláchnite ich veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte 

lekársku pomoc. 

 Ak vytečená kvapalina z batérie zasiahne pokožku, môže dôjsť k jej popáleniu. Pokožku si umyte 

čistou vodu a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

 Batériu si nikdy nevkladajte do úst. Kvapalina v batérii môže byť toxická. 

 Batériu prestaňte používať, ak pri používaní, nabíjaní alebo skladovaní zistíte, že je abnormálne 

horúca, mení farbu a tvar. 

 Batérie uchovávajte v suchu. 

 Batérie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti ohňa, ohrievača a na mieste s vysokou teplotou, 

pretože inak môže dôjsť k úniku, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu. Batériu skladujte na chladnom 

a dobre vetranom mieste bez priameho slnečného svetla.  

 Batériu nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín. 

 Batéria sa môže nabiť a vybiť stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Životnosť batérie sa skracuje s 

každým nabíjaním. 

 Pri výmene batérie použite iba batériu, ktorú schválil výrobca telefónu. Na škodu vyplývajúcu z 

používania neschválených batérií sa nebude vzťahovať záruka. 
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Bezpečnosť cestnej premávky 

 Telefón nepoužívajte pri riadení motorového vozidla. Plne sa venujte riadeniu motorového vozidla a 

sledovaniu cesty. V prípade núdze motorové vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, vypnite motor 

a potom telefonujte. Dodržiavajte všetky miestne dopravné zákony a predpisy. 

 Rádiofrekvenčné signály z bezdrôtového telefónu zvyčajne nemajú žiadny vplyv na elektronické 

systémy vo vozidle. Ak ale máte podozrenie, že výkon je ovplyvnený, obráťte sa na svojho predajcu 

vozidla. Telefón prestaňte používať v aute, až kým kvalifikovaný technik nezistí problém. 

 Iba kvalifikovaný technik môžete natrvalo inštalovať telefón do vozidla. 

 Ak je vozidlo vybavené airbagmi, telefón neklaďte nad tieto airbagy ani do priestoru rozvinutia 

airbagu.  

 Telefón vypnite na čerpacej stanici alebo na mieste so zákazom používania bezdrôtových zariadení.  

 

 

Bezpečnosť v lietadle 

 Dodržiavajte všetky pokyny letovej posádky a ak je to možné, telefón pred nástupom do lietadla 

vypnite. Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k súdnemu sporu alebo zamietnutiu poskytovať 

páchateľovi služby mobilnej siete GSM. 

 Ak by sa vyskytla situácia neporozumenia pokynom, obráťte sa na člena posádky. 
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2. Začíname 

 

2.1. Batérie 

Batéria je súčasťou balenia. Batéria je mierne nabitá a po vybalení sa môže okamžite používať. 

Najlepšie funguje po troch úplných cykloch nabitia a vybitia. Telefón sa odporúča používať až do 

úplného vybitia batérie a potom ju nabíjať najmenej 12 hodín. 

 

2.1.1. Vkladanie a vyberanie batérie 

Ak chcete batériu vložiť, odstráňte z telefónu zadný kryt: 

A. Uvoľnite skrutku a zadný kryt odnímte smerom von zo spodnej časti telefónu a posuňte nadol.  

B. Kryt batérie odnímte smerom von zo spodnej časti telefónu. 

C. Batéria je v obale uložená do samostatného vrecka. 

D. Batériu vyberte z obalu a vložte ju do telefónu tak, aby kontakty v telefóne boli vyrovnané s 

kontaktmi batérie. 

E. Kryt batérie znova založte kliknutím na miesto. 

F. Kryt znova založte na miesto a utiahnite skrutku. 

Vyberanie batérie: 

A. Uvoľnite skrutku a zadný kryt odnímte smerom von zo spodnej časti telefónu a posuňte nadol.  

B. Kryt batérie odnímte smerom von zo spodnej časti telefónu. 

C. Batériu vytiahnite od jej hornej strany z telesa telefónu. 

 

 

2.1.2. Nabíjanie batérie 

Kábel nabíjačky zapojte do zásuvky na boku telefónu. Nabíjačku zapojte do nástennej elektrickej 

zásuvky.  

 

V režime nabíjania batérie bliká svetelný indikátor. Ak je zariadenie počas nabíjania vypnuté, na 

obrazovke začne svietiť indikátor nabíjania, čo znamená, že batéria sa nabíja. Ak je batéria úplne 

vybitá, indikátor nabíjania sa môže rozsvietiť až za niekoľko minút. Keď je batéria úplne nabitá, 

indikátor nabíjania signalizuje úplné nabitie batérie a prestane sa posúvať.  

Ak je zariadenie vypnuté, na obrazovke sa zobrazí obrázok, ktorý signalizuje, že batéria je úplne nabitá. 

 

Telefón a nabíjačka budú počas nabíjania teplé na dotyk. Toto je normálne. 

 

Nabíjačku po dokončení nabíjania odpojte od elektrickej zásuvky a telefónu.  

 

 

Varovanie: 

Poznámka: Telefón nabíjajte na vetranom mieste s teplotou od 0 to +50 °C. Používajte iba dodanú 

nabíjačku. Používaním neschválených nabíjačiek môže dôjsť ku škode a porušeniu záruky. 

 

2.1.3. Používanie batérie 

Čakaciu dobu a čas volania, ktoré špecifikoval výrobca telefónu, možno dosiahnuť v ideálnom 

prevádzkovom prostredí. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od stavu siete, prevádzkového 

prostredia a spôsobu obsluhovania. 
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Batériu zlikvidujte (ako napríklad recyklovanie) v súlade s miestnymi predpismi. Batériu neodhadzujte 

do domového odpadu. 

 

2.1.4. Indikátor stavu nabitia batérie 

Keď je telefón zapnutý, v pravom hornom rohu obrazovky je zobrazený indikátor stavu nabitia batérie. 

 

 

2.2. Pripojenie k sieti 

 

2.2.1. Karta SIM 

Pred prevádzkovaním telefónu vložte do neho kartu SIM (Subscriber Identity Module). Kartu SIM 

dodáva operátor siete.  

 

Na karte SIM sú zaznamenané všetky informácie týkajúce sa sieťového pripojenia, ako napríklad 

kontaktné informácie, telefónne čísla a SMS, ktoré používateľ ukladá na kartu SIM. Používateľ môže 

kartu SIM vybrať z telefónu a vložiť ju do iného telefónu GSM.  

 

Nedotýkajte sa kontaktov na karte SIM, a keď nie je vložená do zariadenia, bezpečne ju uložte, aby sa 

nepoškodila. Používateľ nebude môcť používať telefón, ak je karta SIM poškodená. 

 

2.2.2. Vkladanie a vyberanie karty SIM 

 

Poznámka: Všetky pokyny a usmernenia týkajúce sa pamäťových kariet a kariet SIM sú uvedené na 

displeji zariadenia a na klávesnici, keď je položená lícom dolu na stole alebo na dlani ruky. Dávajte 

pozor, aby ste zariadenie neoznačili alebo nepoškodili. 

 

Nová karta SIM sa zvyčajne dodáva pripojená k špeciálnej karte. Kovové kontakty na karte SIM sa 

môžu ľahko poškodiť poškriabaním, preto ju pred vkladaním do telefónu opatrne vyberte. 

Ak používate existujúcu kartu SIM, zaobchádzajte s ňou opatrne. 

 

Telefón vypnite, odstráňte zadný kryt, vyberte batériu a odpojte ďalší externý zdroj napájania.  

 

Jemným posunutím kovovej príchytky smerom k spodnej časti zariadenia uvoľnite zaisťovací 

mechanizmus karty SIM a vysuňte ju z kontaktov. Kartu SIM vložte do zásuvky na kartu SIM. Skosený 

roh karty SIM vyrovnajte so zásuvkou. Na kartu SIM založte príchytku, jemne posuňte smerom k hornej 

časti zariadenia a zaisťovací mechanizmus zacvaknite v mieste, potom vložte batériu a znova založte 

zadný kryt. 

 

Ak chcete vybrať kartu SIM, vypnite telefón, vyberte batériu a potom kartu SIM vyberte tak, že z nej 

odsuniete zaisťovací mechanizmus smerom k spodnej časti telefónu. 
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2.2.3. Vkladanie a vyberanie pamäťovej karty 

Zariadenie vypnite; vyberte batériu; odpojte nabíjačku. Pamäťovú kartu vložte do zásuvky pre 

pamäťovú kartu podľa nákresu v priehradke pre batériu zariadenia. 

Zaisťovací mechanizmus pamäťovej karty uvoľnite jemným posunutím kovovej príchytky smerom k 

ľavej strane zariadenia a vysuňte ju z kontaktov. Pamäťovú kartu vložte do zásuvky na pamäťovú 

kartu, založte zaisťovací mechanizmus a zaistite ju v mieste jemným posunutím doprava. 

 

Kartu vyberte opačným postupom. 

 

2.2.4. Odistenie karty SIM 

Kód PIN 

Kód PIN (Osobné identifikačné číslo) chráni kartu SIM proti neoprávnenému použitiu. Kód PIN je 

zvyčajne dodaný spolu s kartou SIM. Ak je táto zabezpečovacia funkcia zapnutá, používateľ musí pri 

každom zapnutí zariadenia zadať kód PIN. Používateľ môže túto funkciu tiež vypnúť. 

 

Ak chcete odomknúť kartu SIM, telefón zapnite stlačením a podržaním tlačidla napájania. Zadajte kód 

PIN. Po zadaní nesprávneho kódu PIN trikrát po sebe je kód zablokovaný a používateľ musí použiť kód 

PUK na jeho odblokovanie.  

 

Kód PUK  

Tento kód je potrebný na zmenu zablokovaného kódu PIN. Ak tento kód nie je dodaný spolu s kartou 

SIM, obráťte sa na poskytovateľa služby. Po zadaní nesprávneho kódu PUK desaťkrát po sebe kartu 

SIM už nie je možné ďalej používať. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na svojho poskytovateľa služby a 

kúpte si novú kartu SIM. Kód PUK nemôžete upraviť. Ak dôjde k jeho strate, obráťte sa na 

poskytovateľa služby. 

 

2.2.5. Pripojenie k sieti 

Telefón po odomknutí karty SIM automaticky vyhľadá zaregistrovanú sieť alebo inú dostupnú miestnu 

sieť. Po pripojení sa v hornej časti displeja zobrazí názov operátora siete. 

 

Zariadenie je teraz v pohotovostnom režime a pripravené na uskutočňovanie a prijímanie hovorov. 

 

 

3. Funkcia Uskutočniť telefonický hovor 

Používateľ je po vykonaní nastavenia, ktoré je opísané v predchádzajúcej časti, pripravený 

uskutočňovať a prijímať hovory pomocou informácií v tejto časti. 

Poznámka: 

 Ak používate náhlavnú súpravu, jemne ju zapojte a odpojte, aby sa nepoškodil konektor pre 

náhlavnú súpravu. 

 

3.1. Zapnutie/vypnutie 

Zariadenie zapnite alebo vypnite stlačením a podržaním klávesu End (Ukončiť). Zariadenie po zapnutí 

automaticky otestuje, či je karta SIM zapojená.  

Ak nie je vložená karta SIM, zariadenie vyzve používateľa, aby „vložil kartu SIM“. Potom sa na displeji 

zobrazia podľa poradia nasledujúce hlásenia: Zadať heslo – ak je nastavené heslo telefónu. Zadať kód 
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PIN – ak je nastavené heslo karty SIM.  

Vyhľadať – telefón začne vyhľadávať, až kým nenájde vhodnú sieť a nepripojí sa k nej 

 

3.2. Vytočiť 

Telefón po zobrazení operátora siete na displeji vstúpil do pohotovostného režimu a používateľ môže 

uskutočňovať alebo prijímať hovory. Ak sú vložené dve karty SIM, na displeji budú zobrazené názvy 

obidvoch operátorov siete. 

 

3.2.1. Priame vytáčanie 

Ak chcete po odomknutí telefónu vstúpiť na obrazovku vytáčania, stlačte kláves s prvým číslom, ktoré 

sa má vytočiť, a zobrazí sa toto číslo. 

Možnosť pridať kontakty je k dispozícii vtedy, keď je zadané nové číslo, ktoré momentálne nie je 

uložené v zozname kontaktov, a ak ho chcete prijať a uložiť buď do telefónu, alebo na jednu z kariet 

SIM, stlačte navigačné tlačidlo Center (Centrovať). 

 

Vnútroštátne hovory 

Na klávesnici vyťukajte telefónne číslo a potom hovor uskutočnite stlačením zeleného klávesu rýchleho 

vytáčania Send (Odoslať). 

 

Na displeji bude zobrazené meno a telefónne číslo osoby, ktorej bude uskutočnený hovor. Po skončení 

hovoru je na displeji okrem telefónneho čísla alebo mena volanej osoby alebo organizácie zobrazená 

časomiera. 

 

Medzinárodné hovory 

Zadajte znak „+“ dvojitým rýchlym stlačením klávesu * alebo dlhým stlačením klávesu 0, za ktorým 

zadajte kód požadovanej krajiny a telefónne číslo. Ak chcete napríklad telefonovať do Francúzska, 

dvakrát ťuknite na kláves *, kým sa nezobrazí znak „+“, potom zadajte číslo „33“ (kód Francúzska) a 

nakoniec telefónne číslo. 

 

3.2.2. Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu 

Kontakty z telefónneho zoznamu zadajte z hlavnej ponuky. Tieto sú uložené v abecednom poradí a na 

rýchle vyhľadávanie mien použite index. 

 

 

3.3. Príjem hovoru 

Telefón oznámi prichádzajúci hovor vibrovaním, zvonením alebo vibrovaním a zvonením. Ak sieť 

podporuje túto službu, na displeji je zobrazené meno a telefónne číslo. Používateľ môže tento hovor 

prijať alebo odmietnuť. 

 

Ak používateľ telefonuje a prichádza ďalší hovor, zariadenie to oznámi krátkym tónom, (používateľ 

musí požiadať o túto službu operátora siete). Používateľ môže tento druhý hovor prijať alebo 

odmietnuť. Ak sa používateľ rozhodne prijať druhý hovor, aktuálny hovor bude podržaný. 
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3.4. Počas telefonovania 

Počas telefonovania je možné používať nasledujúce funkcie: 

Poznámka: Tieto funkcie sa môžu líšiť podľa karty SIM a poskytovateľa siete. 

 

Vypnúť zvuk: Keď je mikrofón vypnutý, osoba, ktorej sa uskutočňuje hovor, nebude počuť hlas 

volajúceho. 

Podržať: Keď je aktuálny hovor podržaný, používateľ a osoba, ktorej sa hovor uskutočňuje, sa 

nebudú navzájom počuť. Keď je hovor podržaný, používateľ ho môže v ponuke Možnosti znova prijať 

alebo ukončiť. 

Ukončenie hovoru: Ukončiť aktuálny hovor. 

Hlasitosť: Nastaviť hlasitosť reproduktora alebo náhlavnej súpravy. 

Telefónny zoznam: Vstúpte do telefónneho zoznamu a vykonajte súvisiace operácie. Táto funkcia je 

vhodná na vyhľadávanie telefónnych čísel počas telefonovania. 

Správy: Vstúpte na obrazovku so správami a vykonajte súvisiace funkcie. 

Používateľ môže vstúpiť na obrazovku s vytáčaním čísla alebo telefónnym zoznamom a pri 

prebiehajúcom aktuálnom hovore môže uskutočniť nový hovor. 

Poznámka: 

 Keď sa v režime dvoch kariet používa jedna karta, druhá karta je v stave bez služby. 

 

 

4. Hlavná ponuka 

Telefón odomknite na pohotovostnej obrazovke a potom stlačením ľavého funkčného klávesu vstúpte 

do hlavnej ponuky. Používateľ môže potom vstupovať do rôznych funkcií a operácií.  

 

Telefónny zoznam kontaktov: Ak chcete získať prístup ku kontaktom a možnostiam Nový kontakt, 

Import/Export, Iné, stlačte ľavý funkčný kláves. 

Správa: Písanie správ, Doručená pošta, Pošta na odoslanie, Koncepty, Odoslané, Šablóny, Rozhlasová 

správa, Server hlasovej pošty, E-mail. 

Denníky hovorov: Zmeškané hovory, Volané čísla, Prijaté hovory, Zamietnuté hovory, Odstrániť 

všetky, Merače hovorov, Počítadlo GPRS. 

Nastavenia: Nastavenia hovorov, Telefón, Nastavenia, Displej, Zabezpečenie, Profily a Pripojenia. 

Fotoaparát: Fotoaparát, DV, Obraz, Video, Záznamník, Rádio FM 

Doplnky: Budík, Kalkulačka, Časovač, Svetové hodiny, Prevod jednotiek, STK (pohotovostné 

rozhranie) 

Organizér: Kalendár, Poznámka, E-kniha, Java 

Moje súbory: Priečinok Budík, Priečinok E-kniha, Priečinok Moja hudba, Priečinok Iné, Priečinok 

Fotografie, Priečinok Video, Priečinok vCard. 

Profily: Štandardný, Tichý, Schôdza, Vonku, Slúchadlá, Bluetooth. 

Internet: Vybrať prehliadač; Dorado, Opera Mini, Nastaviť ako predvolené. 

Klávesové skratky: Kontakty 

 

5. Kontakty telefónny zoznam 

Táto kapitola opisuje funkcie telefónneho zoznamu.  

Každý údaj na karte SIM alebo v telefónnom zozname zariadení obsahuje telefónne číslo a určený 
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názov alebo odkaz.  

Kontakt, ktorý je uložený v telefóne, môže obsahovať mená, číslo mobilného telefónu, čísla domov a do 

práce, iné, skupinu, obrázok, vyzváňací tón, názov spoločnosti, názov oddelenia, adresu, e-mailovú 

adresu, webovú stránku a zápisník.  

 

5.1. Zoznam kontaktov 

Zoznam kontaktov je usporiadaný v abecednom poradí. Používateľ má nasledujúce možnosti: Nový, 

Napísať správu, Hovor, Odstrániť, Odstrániť viac，Import/Export, Odoslať, vCard, Iné, Vyhľadať. 

 

Nový: Vytvorte nový kontakt. 

Napísať správu: Odošlite SMS alebo MMS na telefónne číslo. 

Hovor: Vytočte aktuálne číslo 

Zmazať: Odstráňte vybraný záznam 
Hromadne vymazať: Vyberte a odstráňte viac kontaktov 
Importovať/Exportovať Skopírujte vybranú položku na kartu SIM alebo do telefónu. Importovať alebo 

exportovať kontakt do telefónu alebo na pamäťovú kartu 

Poslať vCard: vCard pošlite prostredníctvom SMS, MMS, e-mailu, Bluetooth. 

Iné: Rýchla voľba, Vlastné číslo, Číslo služby a Stav pamäte 
 
 

6. Správa 

V tejto kapitole sa uvádzajú služby správ, ktoré poskytuje sieť GSM. Poskytovateľ siete nemusí 

podporovať niektoré služby. 

 

6.1. Napísať správu 

6.1.1. SMS 

Na obrazovke Ponuka otvorte obrazovku s editorom SMS, vyberte správu, potom možnosť „Napísať 

správu“ a zvoľte položku Nová SMS. Ak chcete pridať kontakt, stlačte navigačné tlačidlo Center 

(Centrovať) (žltý kláves) a potom vyberte kontakt pomocou navigačných kláves „dolu“ a „hore“. Ak 

chcete potvrdiť, stlačte tlačidlo Center (Centrovať), vo vybranom okienku sa zobrazí zaškrtávací znak a 

potom stlačte klávesy Možnosti a OK.  

Používateľ môže vstúpiť do obsahu správy stlačením pomocou klávesnice. Po napísaní textu správy sú 

tri nasledujúce možnosti: 

Poslať: Poslať správu. 

Vložiť šablónu: Zavolaj mi prosím !, Kde si teraz ?, Ďakujem !, Počkaj chvíľu !, Dnes som 

zaneprázdnený ! 

Pridať kontaktné údaje: Pridať informácie o kontakte do správy 

Pridať phiz: Pridať phiz do správy 

Uložiť ako koncept: Uložiť do priečinka Koncepty. 

 

 

6.1.2. MMS 

Funkcia MMS umožňuje odosielať do iného telefónu text a multimediálne správy, ako napríklad 

obrázky, zvuk a video. Používateľ má po vytvorení správy nasledujúce možnosti: 

Poslať: Poslať správu. 

Pridať nového príjemcu: Pridať nový kontakt 
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Pridať: TEXT, Pridať phiz, Vložiť šablónu, Ďalšia snímka, Predchádzajúca snímka, Obrázok, Odfotiť, 

Zvuk, Záznam, Video, Krátke video a Príloha 

Uložiť ako koncept: Uložiť do priečinka Koncepty 

Nastaviť čas snímky: Nastavenie času snímky od 1 do 600 sekúnd 

Rozloženie textu: Umiestniť Text nad, Text dolu 

 

6.2. Doručená pošta 

V priečinku Doručená pošta sú uložené prijaté správy SMS a MMS.  

Keď používateľ vybral správu, k dispozícii sú nasledujúce možnosti: Odpovedať, Odstrániť, Odstrániť 

všetko, Uskutočniť hovor, Zamknúť, Presunúť do telefónu/na kartu SIM, Skopírovať do telefónu/na 

kartu SIM, Označiť, Zoradiť, Príjemcu pridať do, Odstrániť opakované čísla, Pridať na čiernu listinu. 

Funkcia Označiť umožňuje vyberať správy na ďalšie spracovanie, napríklad pohodlne odstrániť všetky 

označené správy. 

 

6.3. Odoslané správy 

V tomto priečinku sú uložené odchádzajúce správy Medzi možnosti patria: Znova poslať, Nová správa, 

Odstrániť, Odstrániť všetko, Premiestniť do priečinka Koncepty, Zobraziť podrobnosti. 

 

6.4. Koncepty 

V tomto priečinku sú uložené koncepty správ a správy, ktoré sa majú dokončiť. Medzi možnosti patria: 

Otvoriť, Nová správa, Odstrániť, Skopírovať do telefónu/na kartu SIM, Označiť a Zobraziť podrobnosti. 

Používateľ môže po vybratí možnosti Prečítať správu vstúpiť do editora správ. 

 

6.5. Priečinok Odoslaná pošta 

V tomto priečinku sú uložené odoslané správy. Medzi možnosti používateľa patria: Otvoriť, Nová 

správa, Odstrániť, Odstrániť všetko, Poslať ďalej, Presunúť do telefónu/na kartu SIM, Skopírovať do 

telefónu/na kartu SIM, Označiť a Zoradiť. 

Používateľ má po vybratí možnosti Prečítať správu nasledujúce možnosti: Poslať ďalej, Odstrániť, 

Zavolať príjemcovi, Presunúť a Zobraziť podrobnosti. 

 

6.6. Šablóny 

Existuje malý výber z bežne používaných fráz. Pri písaní správy možno tieto frázy upravovať alebo 

pridávať jednotlivo uprednostňované vety. 

 

6.7. Vysielať správu 

Používateľ si môže vybrať z možností Vypnúť alebo Zapnúť vysielanie správy, Vybrať nastavenia 

jazyka a kanála 

 

6.8. Server s hlasovou poštou 

Používateľ môže upraviť Číslo linky, Číslo faxu a Počet údajov  

 

6.9. E-mail 

Používateľ má možnosť vybrať si Gmail, Hotmail alebo prispôsobené konto – ak ich chce používateľ 

nastaviť, pred začatím tohto procesu musí mať k dispozícii podrobnosti o type konta a požadované heslá. 
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7. Protokoly volania 

Funkcia História hovorov zaznamenáva všetky najnovšie hovory vrátane zmeškaných hovorov, 

volaných čísel a prevzatých hovorov. Medzi možnosti patria: 

Zmeškané hovory: Umožňuje zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore a používateľ môže hovor 

vrátiť, napísať správu SMS alebo MMS, pridať do zoznamu kontaktov, pridať na čiernu listinu, odstrániť 

informácie, odstrániť všetky čísla v zozname a označiť informácie pre ďalšiu akciu. 

Volané hovory: Umožňuje zobraziť vytáčané hovory a používateľ môže hovor vrátiť, napísať správu 

SMS alebo MMS, pridať do zoznamu kontaktov, pridať na čiernu listinu, odstrániť informácie, odstrániť 

všetky čísla v zozname a označiť informácie pre ďalšiu akciu. 

Prijaté hovory: Umožňuje zobraziť prijaté hovorya používateľ môže hovor vrátiť, napísať správu SMS 

alebo MMS, pridať do zoznamu kontaktov, pridať na čiernu listinu, odstrániť informácie, odstrániť 

všetky čísla v zozname a označiť informácie pre ďalšiu akciu. 

Odmietnuté hovory: Umožňuje zobraziť odmietnuté hovory a používateľ môže hovor vrátiť, napísať 

správu SMS alebo MMS, pridať do zoznamu kontaktov, pridať na čiernu listinu, odstrániť informácie, 

odstrániť všetky čísla v zozname a označiť informácie pre ďalšiu akciu. 

Odstrániť všetko: Odstrániť všetky záznamy, všetky záznamy na karte SIM 

Merače hovorov: Posledný hovor, Prijaté hovory, Vytáčané hovory, Vynulovať (požadované je heslo 

telefónu)  

Počítadlo GPRS: štatisticky naposledy odoslané, prijaté, odoslané všetky, prenos všetkých prijatých 

hovorov GPRS 

 

 

8. Nastavenie 
8.1. Nastavenia hovoru 

Dvojitá karta SIM Pohotovostný režim, Odpovedať pomocou pôvodnej karty SIM, nastaviť názov 

karty SIM 

Presmerovanie hovorov: Používateľ môže nastaviť kartu SIM na presmerovanie hovorov 

Čakajúci hovor Používateľ môže aktivovať funkciu čakania na hovor, zrušiť a skontrolovať stav. 

Blokovanie hovorov: Používateľ môže nastaviť blokovanie hovoru, všetkých odchádzajúcich 

hovorov, všetkých prichádzajúcich hovorov, prichádzajúce hovory počas roamingu, hovory s priamym 

medzinárodným vytáčaním, vytáčania pri medzinárodnom hovore, zrušiť blokovanie všetkých hovorov 

a priradiť alebo zmeniť heslo. 

Skryť ID: Používateľ môže nastaviť id. číslo volajúceho, zobraziť vlastné id. číslo alebo povoliť, aby 

sieť určila id. číslo volajúceho. 

Ďalšie: Pripomenutie doby hovoru v minútach (vypnuté, 50 sekúnd, 55 sekúnd, 60 sekúnd alebo 

prispôsobiť), automatické opakovanie vytáčania, vibrovanie pri pripojení, automaticky zaznamenať 

hlasový hovor. 

 

 

8.2. Nastavenie telefónu 

Dátum a čas: Používateľ môže nastaviť čas, dátum, formát času a dátumu. 

Nastavenia jazyka: Používateľ môže vybrať jazyk displeja, jazyk písania. 

Nastavenia skratiek: Používateľ má veľa možností na nastavenie ako softvérové klávesové skratky 

Automatické zapnutie/vypnutie: Používateľ môže nastaviť čas zapnutia a vypnutia napájania a 

automatické zapnutie/vypnutie. 
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Správa napájania: Zobrazuje aktuálny stav nabitia batérie v percentách. 

Výber prehliadača: Používateľ si môže vybrať z možností VŽDY požiadať, Dorado, Opera Mini 

Obnovenie pôvodných nastavení: Telefón obnovíte pomocou tejto možnosti na pôvodné 

nastavenia alebo predvolené nastavenia. Používateľ bude musieť pre túto operáciu zadať kód telefónu 

(predvolený kód je 1234). Všetky osobné údaje musia byť uložené mimo zariadenia, pretože pri 

obnovení telefónu na jeho pôvodné nastavenia dôjde k vymazaniu údajov. 

 

 

8.3. Zobraziť 

Efekt animácie: Používateľ môže nastaviť zapnutie a vypnutie displeja. Medzi možnosti patria efekty 

rozhrania (predvolené), efekt hlavnej ponuky (štandardná), efekt zoznamu, zapnutie displeja 

(predvolené), vypnutie displeja (predvolené). 

Nastavenia tapety: Používateľ môžete zvoliť nastavenie statickej tapety, viac obrázkov, film na 

pracovnej ploche 

Nastavenie pri nečinnosti displeja: Používateľ môže nastaviť čas a dátum, výber 1. a 2. karty SIM, 

dnešný rozvrh, časovač, zvukový prehrávač, rádio FM, STK do pohotovostného rozhrania 

Nastavenia šetriča obrazovky: Používateľ má možnosť vybrať si z obrazov, ako napríklad Morský 

svet, Hviezda, Had, Hra života, Prispôsobený obraz 

Kontrast: Používateľ môže nastaviť jas podsvietenia obrazovky, celkom sedem úrovní 

Doba podsvietenia klávesnice:Používateľ môže nastaviť dobu podsvietenia klávesnice. Medzi možnosti 

patria 20 sekúnd, 10 sekúnd, 5 sekúnd, nočný režim alebo vypnuté 

Automatické zamknutie klávesnice: Používateľ môže zariadenie zamknúť ručne alebo na 

zamknutie displeja telefónu a klávesnice môže vybrať možnosť automatického zamknutia po určitej 

dobe nečinnosti v pohotovostnom režime. Medzi možnosti patria vypnúť, 15 sekúnd, 30 sekúnd, 1 

minúta alebo 5 minút.  

 

 

8.4. Zabezpečenie 

Používateľ tu môže nastaviť zamknutie telefónu, zamknutie karty SIM a automatické zamknutie 

klávesnice. 

PIN: Používateľ môže vytvoriť a upraviť kód PIN pre 1. kartu SIM 

Upraviť PIN2: Používateľ môže vytvoriť a upraviť heslá pre PIN2. Používateľ musí mať predvolené 

čísla PIN od operátora siete. 

Telefón je zamknutý: Používateľ môže vytvoriť a upraviť heslo pre telefón. Predvolené heslo je 1234 

Úprava hesla mobilného telefónu: Používateľ môže vytvoriť a upraviť štvor až osemmiestne heslo 

telefónu. Predvolené heslo je 1234 

Ochrana osobných údajov otvorení: Ochrana osobných údajov je zapnutá alebo vypnutá. 

Predvolené heslo je 1234 

Uzamknúť obrazovku pomocou klávesu End：Otvoriť alebo zatvoriť obrazovku uzamknutia 

pomocou klávesu End 

Pevné vytáčanie: Nastavenie karty SIM na pevné vytáčanie: 

Čierna listina: Používateľ môže v mobilnom telefóne zobraziť a nastaviť čiernu listinu pomocou 

možnosti zablokovania hlasových hovorov a odosielania správ SMS.  
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8.5. Profily 

K dispozícii je šesť profilov: Štandardný režim, tichý režim, režim Stretnutie, režim Vonku, režim 

Slúchadlá a režim Bluetooth. Používateľ si môže vybrať niektorý z týchto profilov alebo upraviť vlastný 

profil nastavením parametrov v možnosti Profily. Obnoviť na predvolené nastavenia v možnosti 

Obnoviť. 

 

 

8.6. Pripojenia 

Bluetooth: Medzi dostupné možnosti patria Bluetooth, viditeľnosť cez Bluetooth, spárované 

zariadenie, možnosti prenosu, zdieľané nastavenia zložky, názov zariadenia, ukladací priestor cez 

Bluetooth, pomoc cez Bluetooth. 

Sieťové konto: Vyberte konto karty SIM na internete 

Služba GPRS: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť, alebo Vypnúť 

Dátový roaming：Otvoriť alebo zatvoriť dátový roaming 

Nastavenia dátového pripojenia: Používateľ si môže v prípade potreby vybrať možnosť buď 

Pripojiť, alebo Vždy pripojiť alebo režim úspory energie 

Výber siete: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Automaticky vybrať, alebo Manuálne vybrať 

 

 

9. Multimédiá 
Fotoaparát, DV, Obraz, Zvuk, Video, Zapisovač, Rádio FM. 

 

9.1. Fotoaparát 

Pred používaním fotoaparátu musíte vložiť pamäťovú kartu. Fotografie budú uložené vo formáte JPG 

na pamäťovú kartu alebo do pamäte telefónu, ak je zvolená táto možnosť. 

Poznámka:  

 Fotografovanie pri stlmenom osvetlení môže mať za následok zlú kvalitu obrázkov. 

 

Po aktivovaní fotoaparátu sa na obrazovke z fotoaparátu s ukážkou zobrazia ikony stavu. Obraz odfoťte 

stlačením navigačného tlačidla Center (Centrovať). 

 

9.1.1. Medzi nastavenia fotoaparátu patria nasledujúce položky: 

Zobrazovač obrázkov: Používateľ môže zobraziť obrázky, ktoré uložil 

Medzi možnosti zobrazovača obrázkov patria: Používateľ môže nastaviť ako tapetu, zapnúť alebo 

vypnúť displej, nastaviť ako ikonu kontaktu, odstrániť, zdieľať, označiť, premenovať, prehrať snímku 

a podrobnosti. 

Nastavenia： 

Kvalita：Používateľ môže nastaviť na nízka, normálna a rozšírená 

Stanovovanie pásiem: Používateľ si môže vybrať buď 50 Hz, alebo 60 Hz 

Zvuk uzávierky: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť, alebo Vypnúť 
Automaticky uložiť: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť, alebo Vypnúť 

Uprednostňovaný ukladací priestor: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Telefón, alebo 
Pamäťová karta 

Parametre displeja：Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť alebo Vypnúť 

Pomocník: 

Informácie Pomocníka týkajúce sa fotoaparátu. 
 



 18 

Stlačením kláves Hore a Dolu môžete podľa potreby nastaviť ohniskovú vzdialenosť. 

 

9.2. DV 

Pred používaním fotoaparátu musíte vložiť pamäťovú kartu. Videá budú uložené vo formáte AVI na 

pamäťovú kartu alebo do pamäte telefónu. 

Poznámka:  

 Nahrávanie videí pri stlmenom osvetlení môže mať za následok zlú kvalitu obrázkov. 

Po aktivovaní fotoaparátu sa na obrazovke z fotoaparátu s ukážkou zobrazia ikony stavu. Obraz odfoťte 

stlačením navigačného tlačidla Center (Centrovať). 

 

9.2.1. Medzi nastavenia fotoaparátu patria nasledujúce položky: 

Zobraziť adresár videosúborov:Používateľ si môže vybrať možnosť Zobraziť uložené videosúbory. 

Možnosti v rámci adresára videosúborov: Nový priečinok, Nastaviť ako, Odoslať, Odstrániť, 

Premenovať, Skopírovať výsledky vyhľadávania, Zoradiť a Označiť. 

Nastavenia： 

Stanovovanie pásiem: Používateľ si môže vybrať buď 50 Hz, alebo 60 Hz 
Zvuk: Používateľ môže zvuk buď zapnúť, alebo vypnúť 
Formát videa: Používateľ si môže vybrať buď formát Avi, alebo 3gp. 

Uprednostňovaný ukladací priestor: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Telefón alebo 

Pamäťová karta. 
Parametre displeja: Používateľ si môže vybrať buď možnosť Zapnúť alebo Vypnúť. 

Pomocník: 
Informácie Pomocníka týkajúce sa fotoaparátu 

 
Stlačením kláves Hore a Dolu môžete podľa potreby nastaviť ohniskovú vzdialenosť. 

 

 

9.3. Obrázok  

Používateľ môže zobraziť obrázky uložené vo fotoaparáte výberom možností fotoaparátu a potom 

môže pomocou nastavení ďalej vylepšiť obsah. 

Nastavenia, Nastavenia snímky: Efekt „Efekt poradia“: Efekt poradia, Predĺžiť rámček, Predĺžiť 

mriežku, Predĺžiť doľava, Predĺžiť doprava, Predĺžiť nahor, Predĺžiť nadol a Žiadne. 

Doba oneskorenia: Používateľ si môže vybrať buď možnosť 2 sekundy, alebo 3 sekundy, 6 sekúnd, 

10 sekúnd, 16 sekúnd a 20 sekúnd. 

 

 

9.4. Audio 

Po vstúpení do prehrávača hudby a stlačení navigačného tlačidlaLeft (Doľava) sa zobrazí zoznam 

skladieb. Používateľ môže v priečinku Moja hudba vyhľadávať všetky uložené hudobné súbory. Medzi 

ďalšie možnosti patria: Zoznam skladieb, Pridať, Nastaviť ako vyzváňací tón, Náhodný výber, 

Opakovať, Nastavenia, Otvoriť prehľad.  

Potom, čo používateľ vybral hudbu, môže zo zoznamu skladieb vstúpiť na obrazovku Hudobný 

prehrávač a vyhľadať album, názov piesne, umelca, dobu prehrávania a číslo položky.  

 

Používateľ môže stlačením tlačidla Centrovat’ pozastaviť a prehrávať, stlačením tlačidla Dol‘ava 

môže prejsťna predchádzajúcu skladbu, stlačením tlačidla Doprava prejsť na ďalšiu skladbu, 

stlačením tlačidla Hore zvýšiťhlasitosť a stlačením tlačidla Dolu znížiť hlasitosť. 



 19 

 

Výberom príslušnej položky v ponuke je možné vykonať nasledujúce operácie: Prehrať/Pozastaviť, 

Zastaviť, Opakovať, Náhodný výber, Ekvalizér, Zosilnenie basových tónov, Prehrávanie na pozadí, Text 

piesne, Informácie o piesni a Zobraziť podrobnosti. 

 

9.5. Video  

Po vstúpení do videoprehrávača sa zobrazí zoznam videosúborov. Používateľ môže výberom 

videosúboru vykonať nasledujúce operácie: 

Používateľ ariadenia môže stlačením tlačidla Centrovat’ pozastaviť a prehrávať, stlačením tlačidla 

Dol‘ava môže prejsť na predchádzajúcu skladbu, stlačením tlačidla Doprava prejsť na ďalšiu 

skladbu, stlačením tlačidla Hore zvýšiť hlasitosť a stlačením tlačidla Dolu znížiť hlasitosť. 

 

V ponuke Možností je k dispozícii niekoľko funkcií: Otvoriť, Prehrať na celú obrazovku (2), Nastaviť jas 

(5), Zobraziť, Opakovať, Náhodne vybrať, Nastaviť ako, Nastavenia, Podrobnosti. 

 

9.6. Rekordér 

Používateľ má niekoľko možností na zaznamenanie zvuku: Spustiť nahrávanie, Zoznam súborov 

nahrávok, Ukladací priestor a Formát súboru. 

Spustenie nahrávania: Nahrať, Pozastaviť a Zastaviť. Ak vyberiete možnosť Zastaviť, záznam sa 

automaticky uloží. 

Používateľ má po uložení niekoľko možností, ako napríklad Spustiť nahrávanie, Skúška, Znova nahrať, 

Odstrániť, Odoslať, Zoznam súborov nahrávok, Ukladací priestor (pamäť v telefóne alebo pamäťová 

karta), Formát súboru (AMR, MP3 alebo WAV). 

Zoznam súborov nahrávok: Obsahuje zoznam nahraných zvukových súborov. Používateľ má 

niekoľko možností, ako napríklad Nový priečinok, Nastaviť ako vyzváňací tón, Odoslať, Odstrániť, 

Podrobnosti, Premenovať, Skopírovať výsledky vyhľadávania, Zoradiť a Označiť. 

Úložné miesto: Používateľ má možnosť ukladať buď do pamäte telefónu, alebo na pamäťovú kartu. 

Formát súboru: Používateľ má možnosť vybrať kvalitu nahrávania: AMR (nízka kvalita), MP3 (vysoká 

kvalita) alebo (najlepšia kvalita). 

 

 

9.7. FM rádio 

Používateľ môže prijímať a počúvať rádio FM pomocou slúchadiel dodaných spolu s telefónom, ktoré 

musí zapojiť do zvukového konektora v spodnej časti zariadenia. 

Nasledujúce funkcie sú tiež k dispozícii v ponuke možností: 

Automatické vyhľadávanie a uloženie: Aktivuje automatické vyhľadávanie a uloženie kanála 

Zoznam kanálov: Používateľ má k dispozícii 40 kanálov, ktoré môže načítať pomocou funkcie 

Automatické vyhľadávanie a uložiť voľbu funkcie. 

Uložiť: Uložiť do zoznamu kanálov 

Manuálne vyhľadávanie: Manuálne vyhľadať požadovaný kanál. 

Zapnúť reproduktor: Rádio FM je možné počúvať pomocou slúchadiel, avšak výberom možnosti 

„Zapnúť reproduktor“ je možné zvuk počúvať mimo zariadenia a slúchadiel. Ak vyberiete možnosť 

„Zapnúť reproduktor“, dôjde ku zmene názvu tejto možnosti na „Vypnúť reproduktor“ a rádio FM bude 

možné znova počúvať iba cez slúchadlá. 

Prehrávanie na pozadí: Obrazovku zmení na štandardnú obrazovku pozadia, ktorá umožňuje, aby 
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rádio FM hralo, zatiaľ čo používateľ používa zariadenie na iné činnosti. 

Záznamník: Umožňuje nahrať aktuálne vybraný kanál. 

Nastavenie doby nahrávania: V rádiu FM umožňuje nastaviť dobu prehrávania vybraného kanála. 

Zoznam súborov nahrávok: V tomto umiestnení sú uložené nahrané súbory. 

Pomocník: Informácie Pomocníka týkajúce sa funkcií rádia FM. 

 

 

10. Ďalšie použitie 

 

10.1. Budík 

Používateľ môže nastaviť až 3 rôzne doby budenia.  

Medzi nastavenia budíka patria nasledujúce položky: Názov, Čas, Stav, Početnosť opakovania a 

Vyzváňací tón. Medzi nastavenia početnosti opakovania patria nasledujúce možnosti: Raz, Denne, 

Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota, Nedeľa. Funkcia budenia je zapnutá aj vtedy, keď je 

telefón vypnutý.  

Keď sa budenie vypne, zobrazí sa dialógové okienko Budík. Budenie sa môže zastaviť alebo je možné 

vybrať odklad budenia na 5 minút. 

 

10.2. Kalkulačka 

Základná kalkulačka je vybavená vysvietenými navigačnými klávesmi na displeji, pomocou ktorých je 

možné zadávať matematické symboly na výpočty požadovaných vzorcov, a žltý kláves umožňuje 

zobraziť výsledok vypočítanej rovnice. 

 

10.3. Časovač 

Umožňuje nastaviť odpočítavanie udalosti alebo činnosti, napríklad pri varení. Časovač je možné 

nastaviť na hodiny, minúty alebo sekundy. Od 1 sekundy až do 23:59:59. 

 

10.4. Svetové hodiny 

Pridať alebo odstrániť časové pásmo mesta. Nastaviť letný čas 

 

10.5. Prevod jednotiek 

Konverzia jednotiek hmotnosti, dĺžky a kg - libra, kg - unca 
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11. Organizér 

 

11.1. Kalendár 

Používateľ môže vyberať dátumy, programové aktivity (predmete), pripomenutia a dátum a čas výberu 

upozornenia (vyzváňací tón). Medzi možnosti kalendára patria: Pridať novú udalosť, Zobraziť udalosti, 

Všetky udalosti, Vymazať dnešné úlohy v kalendári, Vymazať všetko, Prejsť na dátum, Týždenne a 

Denne. 

 

11.2. Pamäť 

Umožňuje vytvárať osobné poznámky alebo oznamy. 

 

11.3. eBook  

Funkcia eBook uvádza zoznam e-kníh vo formáte TXT, ktoré sú uložené na pamäťovej karte. V spodnej 

časti obrazovky je zobrazená veľkosť a počet riadkov vybranej e-knihy. Ak chcete v zozname posúvať 

hore alebo dolu, stlačte tlačidlo Up (Hore) alebo Down (Dolu) alebo stlačením tlačidla Center 

(Centrovať) otvoríte vybranú knihu. 

 

 

12. Moje súbory 

Aplikácia File Manager uvádza všetky súbory, ktoré sú uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte, a 

umožňuje k nim rýchly prístup. 

 

Možnosti telefónu: Budík, Záznam hovoru, eBook, Zoskupenie súborov, Iné, Fotografie, Videá a vCard. 

Pamäťová karta: Zobrazí formát a obsah, ktorý používateľ vybral z pamäťovej karty. 

 

 

13.  Profily 

Umožňuje vyberať z prvých šiestich profilov, ktoré možno pridať na používanie možností funkčných 

kláves. Medzi týchto šesť profilov patria: Štandardný, Tichý, Schôdza, Vonku, Slúchadlá a Bluetooth. 

 

Pridať možnosti:  

Premenovať: Umožňuje zmeniť názov uložených profilov. 

Nastavenia zvonenia: Umožňuje vyberať rôzne tóny zvonenia pre karty SIM 1 a SIM 2 (tón zvonenia 

pri prichádzajúcom hovore pre kartu SIM 1, tón zvonenia pri prichádzajúcej správe pre kartu SIM1, tón 

zvonenia pri prichádzajúcom hovore pre kartu SIM2, tón zvonenia pri prichádzajúcej správe pre kartu 

SIM 2). 

Nastavenie hlasitosti: Umožňuje vyberať vyzváňací tón a úroveň hlasitosti pre niekoľko možností. 

Typ zvonenia: Umožňuje vybrať typ zvonenia a úroveň hlasitosti pre niekoľko možností. 

Ďalšie upozornenia: Umožňuje vybrať aktivovanie niekoľkých ďalších tónov upozornení, ako 

napríklad tón stlačenia klávesu, upozornenie na slabú batériu, vyzváňací tón zapnutia a tón vytáčania 

čísla. 



 22 

 

14. Internet 

Umožňuje prehľadávať internetové lokality. Uistite sa, že v zariadení sú zapnuté možnosti siete ako 

GPRS alebo EDGE. 

Umožňuje vybrať možnosti Dorado alebo Opera Mini a vybrať ich tiež ako predvolené. 

Možnosti: 

Záložky: Zobraziť, pridať a odstrániť záložky 

História: Prehľadávať históriu webu: 

Stránky offline: Uložená webová stránka 

Domovská stránka: Editor, pozri domovskú stránku prehliadača 

Nastavenia: Nastavenia možností prehliadača 

 

 

15. Režim USB 

Keď je telefón pripojený cez USB, používateľ môže telefón používať ako ukladacie zariadenie, modem 

a webovú kameru. Okrem funkcie Modem môže používať aj funkciu Plug-and-Play (Zapoj a hraj).  

 

Ak chcete používať funkciu Modem, zariadenie pripojte k počítaču a vyberte možnosť Použiť telefón 

ako modem. Inštaláciu vykonajte pomocou sprievodcu v operačnom systéme počítača. Pomocou 

nástroja Správca zariadení v počítači vyhľadajte postup inštalácie modemu a skontrolujte, či je ovládač 

správne nainštalovaný. 

Poznámka:  

 Pri používaní vyššie uvedených funkcií bude táto aplikácia v telefóne vypnutá. 

 Keď je telefón pripojený cez USB, ale nevykonajú sa žiadne ďalšie nastavenia, telefón sa prepne do 

režimu nabíjania. 

 

15.1. Starostlivosť a údržba  

Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš telefón. Ak pri používaní telefónu narazíte na akékoľvek problémy, 

obráťte sa na svojho predajcu alebo na oprávneného poskytovateľa služieb. 

 

Tento telefón je pozorne navrhnutý a vyrobený výrobok. Používajte ho opatrne. Nasledujúce inštrukcie 

vám pomôžu dodržiavať záručné podmienky a užívať si tento výrobok po mnohé roky: 

 

 Telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. 

 Telefón udržiavajte v suchu. Kvapalina v zariadení môže narušiť elektronické obvody. 

 Telefón nepoužívajte ani neskladujte na prašnom mieste, aby nedošlo k poškodeniu odnímateľných 

dielov. 

 Telefón neuchovávajte na horúcich miestach, pretože teplota môže skrátiť životnosť elektronických 

zariadení, zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty a poškodiť batérie. 

 Telefón neotvárajte ani nerozoberajte. Všetky servisné činnosti musia vykonávať oprávnené osoby. 

 Telefón nehádžte, prudko ním nenarážajte ani netraste, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej dosky 

plošných spojov. 

 Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, riadidlá alebo silné čistiace prostriedky. 

 Telefón nenatierajte farbou, pretože farba môže brániť pri vyberaní odnímateľných dielov a vplývať 

na prevádzku. 
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 Používajte iba dodanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo

príslušenstvo môžu poškodiť telefón. Pri používaní telefónu nedržte vonkajšiu anténu. Držanie

vonkajšej antény vplýva na kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať pri vyššej

úrovni výkonu, ako je potrebné. Používanie neschválených antén môže mať okrem toho za následok

nesúlad s miestnymi zákonnými požiadavkami vo vašej krajine.

Vyššie uvedené pokyny sa týkajú telefónu, batérie, nabíjačky a ďalšieho príslušenstva. Ak niektoré z 

týchto zariadení nefunguje správne, odneste ho do oprávneného servisného strediska.  



CE	SAR	Compliance	

This	device	has	been	tested	and	meets	applicable	limits	for	Radio	Frequency	(RF)	exposure. 

Specific	Absorption	Rate	(SAR)	refers	to	the	rate	at	which	the	body	absorbs	RF	energy.	SAR	
limits	is 2.0	W/kg	(averaged	over	10	grams	of	tissue)	in	countries	that	follow	the	Council	of	
the	European	Union	limit.	Tests	for	SAR	are	conducted	using	standard	operating	positions	with	
the	device	transmitting	at	its	highest	certified	power	level	in	all	tested	frequency	bands.	 

The	highest	reported	SAR	values	under	the	CE	regulatory	for	the	phone	are	listed	below:	
Head	SAR:	1.148	W/kg	
Body	SAR:	1.629	W/kg	

To	reduce	exposure	to	RF	energy,	use	a	hands-free	accessory	or	other	similar	option	to	keep	
this	device	away	from	your	head	and	body.	Carry	this	device	at	least	5	mm	away	from	your	
body	to	ensure	exposure	levels	remain	at	or	below	the	as-tested	levels.	Choose	the	belt	clips,	
holsters,	or	other	similar	body-worn	accessories	which	do	not	contain	metallic	components	
to	support	operation	in	this	manner.	Cases	with	metal	parts	may	change	the	RF	performance	
of	the	device,	including	its	compliance	with	RF	exposure	guidelines,	in	a	manner	that	has	not	
been	tested	or	certified,	and	use	such	accessories	should	be	avoided.	

Frequency	Bands	and	RF	Power	

Spectrum	 Conducted	 power	
(dBm)	

GSM	900	 33.32	
GSM	1800	 30.42	
WCDMA	B1	 23.87	
WCDMA	B8	 23.32	
BT	 3.96	



Vyhlásenie o zhode EÚ 
Týmto vyhlasujeme, že náš produkt v plnej miere spĺňa základné požiadavky stanovené v smernici RED 
(rádiové zariadenia) 2014/53/EÚ , čo preukazuje označenie uvedené nižšie: 

Názov produktu Mobilný telefón 

Značka / Model CAT / B30 

Tieto normy boli použité pri skúmaní zhody: 

Bezpečnosť EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN50332-1:2013; EN50332-2:2013 

Bezpečnosť (adaptér) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Zdravie EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006; IEC 62209-1: 2005; 
IEC 62209-2:2010; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010 

EMC 

EN 301 489-1 V2.1.1  
EN 301 489-17 V3.1.1  
EN 301 489-52 V1.1.0 (návrh) 
EN 55032:2012/AC:2013; EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 

Rádio 
EN 301 511 V12.1.10 (návrh) 
EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V7.1.1 

Adaptér 
Názov značky EAST SUN     

Model UK: DCS35-0500700E; EU: DCS02-0500500  

Názov výrobcu Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd     

Číslo notifikovaného orgánu 0700 PHOENIX TESTLAB GmbH 
Okrem toho  sa splnila požiadavka ISO na postup kontroly kvality počas výroby, ako aj výrobného 
procesu. Technický dokument aj protokoly o skúške sa uchovajú po dobu najmenej 10 rokov po vyrobení 
posledného produktu, aby boli k dispozícii na kontrolu príslušným vnútroštátnym orgánom 
ktoréhokoľvek členského štátu.  
Podrobné kontaktné údaje tohto vyhlásenia sú uvedené nižšie v okne pre akékoľvek otázky týkajúce sa 
tohto vyhlásenia. 

Informácie o výrobcovi： 

Spoločnosť	 Bullitt	Group	Limited	

Adresa	 One	Valpy,	Valpy	Street,	Reading,	Berkshire,	RG1	1AR	Spojené	kráľovstvo	

Meno	 Wayne	Huang	 Funkcia	 Riaditeľ	správy	ODM	

Podpis / pečiatka Dátum: 2017-3-22 


