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MOBILNÍ TELEFON CPA Halo 12
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Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve 
tento návod.
Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo tele-
fon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské 
příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to 
v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.
Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské pří-
ručce bez předchozího upozornění.
Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tuto uživatelskou příručku čtěte pozorně, prosím. Pokud 
nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto 
manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje po-
drobné bezpečnostní pokyny.

Bezpečné zapnutí  
telefonu
Nezapínejte telefon na nebezpečných mís-
tech nebo v místech, kde je používání mobil-
ních telefonů zakázáno.

Věnujte pozornost  
bezpečnosti silničního pro-
vozu
Používání telefonu během řízení vozidla je ne-
bezpečné. V Evropě, včetně ČR, je telefonová-
ní při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při ří-
zení motorového vozidla používejte handsfree 
příslušenství (např. sluchátko). Pokud je tele-
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fon zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elek-
tronický systém automobilu (např. ABS, SRS). 
Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující 
pokyny:
• Nepokládejte telefon na ovládací panel 

automobilu.
• Ujistěte se u autorizovaného prodejce  

vašeho vozidla, že elektronický systém  
automobilu má dobrou izolaci.

Vypněte telefon v blízkosti  
zdravotnických zařízení
V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě 
označených míst, kde je používání mobilních 
telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. 
Telefon může zasahovat do chodu některých 
elektronických zařízení.

Vypněte telefon v letadle
Prosím, postupujte podle souvisejících předpi-
sů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.

Vypněte telefon u čerpacích 
stanic pohonných hmot
Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blíz-
kosti čerpací stanice pohonných hmot nebo 
na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s po-
honnými hmotami nebo chemickými látkami.



Copyright © 2015 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved. 9

C
Z

Mobilní telefon by měl být 
vždy vypnutý v blízkosti  
výbušnin

Správné používání telefonu
Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkej-
te se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechá-
vejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu 
je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte 
těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.

Příslušenství a baterie
Používejte pouze schválené příslušenství a ba-
terie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není 
kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím 
baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použi-
tými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.

Odolnost vůči vodě
Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte te-
lefon špatnému počasí nebo prostředí (např. 
vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání
Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle po-
třeby, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukon-
čení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky, 
a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté 
zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tla-
čítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se 
nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.
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ZAČÍNÁME

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

1.  Otevřete kryt baterie tak, jak je naznačeno na obrázku.

2. Vložte/Vyjměte baterii.



Copyright © 2015 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved. 11

C
Z

3.  Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela 
uzavřen.

Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a od-
pojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompati-
bilní s tímto telefonem.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ  
SIM KARTY

1. Vložení SIM 
 karty
Vypněte telefon, od-
straňte kryt baterie, 
vyjměte baterii a vložte 
SIM kartu tak, jak je 
uvedeno na obrázku.
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2. Vyjmutí SIM  
  karty
Držte kryt SIM karty. 
Druhou rukou zvědně-
te SIM mírně nahoru. 
SIM kartu vytáhněte 
z držáku ven.

Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno 
poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vy-
jímání SIM karty buďte opatrní. 

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ 
PAMĚŤOVÉ KARTY
Paměťovou kartu
microSD vložíte tak,
že otevřete držák
paměťové karty a
vložíte kartu do slotu
pro paměťové karty
umístěného v telefonu 
pod baterií. Držák
paměťové karty
opět pečlivě zavřete
a zajistěte. Poté
opět vložte baterii
a zavřete kryt.
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NABÍJENÍ BATERIE
Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před 
nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu ba-
terie.

1.  Připojte nabíječku

2.  Odpojte nabíječku,
 pokud je telefon již nabitý.

Telefon je možné též nabíjet 
v kolébce (stojánku), který je 
součástí balení.
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Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace sta-
vu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíje-
ní používejte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných 
výrobců nemusí být kompatibilní a nepůjde s nimi telefon 
nabíjet nebo jej nebudou schopny plně nabít.

VÝSTRAHA  
PŘI VYBITÉ BATERII
Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon na dis-
pleji zobrazí varování o téměř vybité baterii. Baterii nabijte 
co nejdříve. 

Upozornění: Neponechávejte svítit svítilnu v telefonu, po-
kud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k pod-
vybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné 
ani baterii opět dobít.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 
TELEFONU

Zapnutí
Stiskněte a držte stisknuté 
červené tlačítko. Pokud již byl 
nastaven PIN kód, zadejte jej 
a potvrďte zeleným tlačítkem. 
Telefon se zapne a přihlásí 
do sítě.
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Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM 
karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. 
Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku  
vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

Vypnutí
Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté čer-
vené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

VÁŠ TELEFON

POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprová-
díte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), 
telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

ZMĚNY NASTAVENÍ 
NĚKTERÝCH POLOŽEK 
V MENU TELEFONU
Pro uložení provedených změn v telefonu je třeba před 
odchodem z konkrétního menu zvolit volbu Uložit. Pokud 
tak neučiníte změny nastavení se neuloží a neprojeví se!
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OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU

Signalizační
LED

Navigační
tlačítko

dolů

Navigační
tlačítko
nahoru

Spoušť
 svítilny

Ovládání 
hlasitosti 

Tlačítko
SOS
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FUNKCE JEDNOTLIVÝCH 
TLAČÍTEK

Tlačítko Funkce

Tlačítko pro 
příjem hovo-
ru (zelená  
klávesa)

Pohotovostní režim: stiskněte pro 
vstup do seznamu hovorů.

Tlačítko pro 
ukončení  
hovoru  
(červená 
klávesa)

Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se 
zapne telefon.
Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se 
vypne telefon.
V menu: stiskněte pro návrat na úvodní
obrazovku.

Navigační  
tlačítko 
nahoru

Pohotovostní režim: vstup do funkce 
Budíku.
V menu: pohyb nahoru.

Navigační 
tlačítko dolů

Pohotovostní režim: vstup do tvorby 
zpráv.
V menu: pohyb dolů.

Tlačítko  # Režim psaní textu: Mění způsob 
vkládání znaků.
Pohotovostní režim:
Dlouhým stiskem # se aktivuje/deakti-
vuje režim Schůzka.
Krátkým stiskem # (M2) a poté zele-
ného tlačítka vytočíte Oblíbené číslo. 
Více v části návodu Oblíbená čísla
V menu: posun volby vpravo, pokud je 
v menu taková možnost.
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Tlačítko Funkce

Tlačítko  * Režim psaní textu: Zobrazí nabídku 
symbolů.
Pohotovostní režim: krátkým stiskem 

* (M1) a poté zeleného tlačítka vyto-
číte Oblíbené číslo. Více v části návodu 
Oblíbená čísla.
V menu: posun volby vlevo, pokud je 
v menu taková možnost.

Levá  
funkční 
klávesa. 

Pohotovostní režim: vstup do Menu.
V menu: stiskněte pro potvrzení funkce 
uvedené na displeji v levém spodním 
rohu displeje nad danou klávesou.

Pravá
funkční
klávesa. 

Pohotovostní režim: Kontakty.
V menu: stiskněte pro potvrzení funkce 
uvedené na displeji v pravém spodním 
rohu displeje nad danou klávesou.

Tlačítko FM Pohotovostní režim: vstup do aplikace 
FM rádia.

Svítilna Pohotovostní režim: dlouhým stiskem 
klávesy 0 zapnete/vypnete svítilnu na 
zadní straně telefonu.

Tlačítko  
SOS

Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje 
funkce nouzového volání na předem 
zvolené(á) telefonní číslo(a).

Tlačítka
hlasitosti
+ a –

Pohotovostní režim: zvýšení a snížení 
hlasitosti reproduktoru.
V menu: v některých aplikacích fungují 
jako ovládací prvky.



Copyright © 2015 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved. 19

C
Z

FUNKCE  
SIGNALIZAČNÍCH LED

Červená LED Funkce

LED bliká Vybitá baterie. Připojte telefon na nabí-
ječku.

LED svítí Telefon je připojen na nabíječku a dobíjí 
se.

Zelená LED Funkce

LED bliká Telefon signalizuje například nepře-
čtenou zprávu nebo nepřijatý hovor. 
Po otevření telefonu nebo zobrazení 
zprávy nebo po kontrole zmeškaného 
hovoru LED zhasne.

LED svítí Přichází zpráva nebo hovor.

LED svítí 
a telefon 
je připojen 
na nabíječku

Telefon je plně nabitý.
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IKONY NA DISPLEJI
Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

Stav baterie

Intenzita signálu

Budík Tichý režim

Nepřečtená zpráva Sluchátková  
souprava připojena

Nepřijaté hovory

TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ 
ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu 
handsfree, a to stisknutím pravé funkční klávesy.
Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte tla-
čítko ovládání hlasitosti + (zvýšíte hlasitost) nebo – 
(snížíte hlasitost).
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VOLÁNÍ

VYTÁČENÍ ČÍSLA
1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stisk-

něte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.

2  Pro smazání špatně zadaného znaku použijte pravou 
funkční klávesu (Smazat). Pokud chcete smazat 
všechny znaky, stiskněte  červené tlačítko.

3  Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si 
zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte 
volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech na-
leznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – SOS
Nastavení funkce tísňového volání:
[Menu] => [SOS funkce] => [Stav] => [Zap/Vyp.]

Zvolte Zapnuto nebo Vypnuto.

Pokud je vložena SIM karta
1  Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, dlouhým 

stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde 
k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). 
Pokud si nenastavíte vlastní číslo, telefon Vám oznamí, 
že nemáte zvoleno SOS číslo.

2 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, telefon 
začne vytáčet uložená telefonní čísla. Nedojde-li k při-
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jmutí hovoru, odešle telefon Vaši nouzovou SMS  
zprávu na uložená telefonní čísla u kterých si tuto mož-
nost aktivujete.

Pokud SIM karta není vložena
Pokud není SIM vložena a telefon je zapnutý není SOS tlačít-
ko aktivní! Pro volání na tísňovou linku je třeba zadat číslo 
112 a potvrdit zeleným tlačítkem pro uskutečnění hovoru. 
Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se v te-
lefonu aktivuje SOS volání na uložená čísla.
Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klá-
vesnice bude aktivován tísňový hovor.

Upozornění:
Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné vyu-
žít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena 
na displeji vlevo nahoře). Pokud nemáte aktivován 
roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se 
zobrazí POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že mů-
žete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte  
v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 mů-
žete provádět i bez vložené SIM karty.

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ
Dvakrát stiskněte tlačítko „*“, zobrazí se znak „+“. Poté 
zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně 
předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vyto-
čení zadaného telefonního čísla.
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RYCHLÁ VOLBA
Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovost-
ním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.

Přiřazení rychlé volby:
V menu Telefonní seznam vyberte daný kontakt a zvolte 
[Volby] => [Nastavení] => [Rychlá volba] => [Nasta-
vit čísla] => zvolte si klávesu rychlé volby => [upravit] 
=> [vybrat číslo].

Rychlou volbu aktivujte [Nastavení] => [Rychlá volba] 
=> [Stav] => [Zap.].

Pokud máte nastavenu hlasovou schránku, můžete dlou-
hým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.

Nastavení hlasové schránky:
[Menu Zprávy] => [Nastavení] => [SMS] => [SIM] 
=> [Server hlasové pošty] – zde si zadejte číslo hlasové 
schránky Vašeho operátora a zvolte Uložit.

PŘÍJEM HOVORU
•  Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo levou 

funkční klávesu.
• V průběhu hovoru můžete stisknutím levé funkční klá-

vesy (Volby) provádět následující operace: přepínat 
hovory, vypínat/zapínat mikrofon (MUTE), vyhledávat 
v kontaktech, aktivovat výpis hovorů a zprávy. Nově 
příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento 
nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen. 
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Pravou funkční klávesou lze aktivovat/deaktivovat 
handsfree (Repro).

• Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

PŘÍJEM VŠEMI KLÁVESAMI
Příchozí hovor lze přijmout jakoukoliv klávesou mimo čer-
vené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funk-
ci aktivujete v menu: [Nastavení] => [Nastavení volání] 
=> [Další nastavení] =>  [Režim příjmu hovoru] => 
[Všemi klávesami] => [Zapnuto/vypnuto]

ODMÍTNUTÍ HOVORU
Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka.

NASTAVENÍ HLASITOSTI
V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost repro-
duktoru stisknutím tlačítka hlasitosti + (zesílení), nebo
– (zeslabení).
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SMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová 
zpráva je signalizována zobrazením ikony  na displeji tele-
fonu. se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS 
ZPRÁV
1. Zvolte [Zprávy] => [Napsat zprávu] => [SMS]  

a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka # lze přepínat mezi různými režimy 

vkládání znaků (malá písmena/velká písmena/první 
velké písmeno/číslice). Pomocí tlačítka * můžete za-
dávat speciální znaky.

3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím Volby.
4. Zobrazí se možnost odeslat.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo 

přidat ze seznamu.

ČTENÍ SMS ZPRÁV 
A ODPOVÍDÁNÍ
Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v po-
hotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu 
přečíst, zvolte Zobrazit. Pokud chcete zprávu přečist 
později, stiskněte červené tlačítko. Později zvolte [Zprávy] 
=> [Doručené] a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. 
Nepřečtená zpráva bude označena symbolem  .  
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Pokud stisknete při čtení zprávy tlačítko volby, zobrazí se 
seznam možností.

Poznámka: Telefon podporuje dlouhé SMS zprávy o maxi-
mální velikosti 459 znaků bez diakritiky.

PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

Ukládání a správa přijatých zpráv
1.  Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka naho-

ru a dolů, pro výběr požadované zprávy zvolte Zobrazit.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím levé funkč-

ní klávesy (odpovědět, vymazat, poslat dál, volat ode-
sílatele, uložit číslo).

TÍSŇOVÁ SMS
Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňové 
číslo dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. 
Nastavit je možné pouze jednu zprávu. Zprávu naleznete  
v menu: [Menu] => [SOS funkce] => [SOS zpráva]

MAZÁNÍ ZPRÁV
Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv 
uložených v Doručených, Konceptech, Odeslaných atp.
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HLASOVÁ SCHRÁNKA
Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná ak-
tivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte 
více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku mů-
žete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo 
hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat 
číslo hlasové schránky, zvolte menu [Menu Zprávy] =>  
[Nastavení] => [SMS] => [SIM] => [Server hlasové 
pošty] a číslo vymažte.

STAV PAMĚTI
Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu 
[Zprávy] => [Nastavení] => [SMS] => [Stav paměti]. 
Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC
Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou 
# přepněte režim psaní na režim číslic 123 a vložte poža-
dované číslo stiskem dané klávesy.

VKLÁDÁNÍ  
SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ
Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete  
stiskem klávesy * vkládat speciální znaky. Vybraný znak  
vyberte stiskem klávesy 2/4/6/8 a potvrďte stiskem 
levé funkční klávesy.
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MMS ZPRÁVY

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako 
SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video.
Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba 
mít tuto funkci aktivovánu na SIM od vašeho operátora 
a telefon musí být správně nastaven. Nastavení telefonu 
naleznete v sekci Nastavení MMS. Jelikož telefon dis-
ponuje omezenou kapacitou vnitřní paměti, je třeba mít 
vloženu paměťovou kartu pro příjem velkých MMS. Z to-
hoto důvodu nemusí být telefon schopen přijmout MMS 
o maximální velikosti.

NAPSAT ZPRÁVU
Pro psaní zprávy zvolte:
[Menu] => [Zprávy] => [Napsat zprávu] => [MMS] 

Nyní může začít vytvářet zprávu stejným způsobem 
jako je tomu při psaní SMS s tím rozdílem, že do MMS 
můžete připojovat obrázky, videa, melodie. Číslo pří-
jemce lze zadat buď ručně, nebo si lze zvolit kontakt  
z telefonního seznamu ve vašem přístroji tak, jako tomu 
je u SMS. 

V menu VOLBY můžete pro tvorbu MMS použít další 
funkce:
• Odeslat – ukončení tvorby MMS
• Způsob vkládání – zvolte si psaní velkých nebo malý 

písmen nebo číslic
• Přidat obrázek – vložte si do MMS obrázek z telefo-

nu nebo paměťové karty
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• Přidat zvuk – vložte si do MMS melodii z telefonu 
nebo paměťové karty

• Přidat video – vložte si do MMS video sekvenci  
z telefonu nebo paměťové karty

• Přidat předmět – vložte předmět neboli název odesí-
lané MMS

• Náhled MMS – telefon vám přehraje, jak bude vaše 
MMS vypadat jako celek

• Možnosti MMS – vložit snímek před (MMS nejdří-
ve zobrazí obrázek a poté váš text), Přidat snímek za 
(MMS nejdříve zobrazí váš text a poté obrázek), Rych-
lost prohlížení obrázku (zvolte si dobu zobrazení sním-
ku během přehrávání MMS)

• Rozšířené – vložit šablonu (vložte Vámi dříve před ulo-
ženou šablonu), Vložit přílohu (vložte si do MMS soubor 
z telefonu nebo paměťové karty), Vložit záložku (vložte si 
záložku webové adresy z WAP prohlížeče)

• Uložit – uložte si vytvořenou MMS do konceptů pro 
další úpravu a pro případné budoucí odeslání MMS

Pokud máte MMS vytvořenou, zvolte Volby a Odeslat. 
Poté si zvolte příjemce, kterému chcete MMS doručit. 
Můžete zvolit i více příjemců. V možnostech odeslání si 
ještě můžete zvolit zda obdržíte zprávu o doručení, ozná-
mení o přečtení, jakou prioritu MMS má, kdy doručit 
MMS. Nyní pokud máte zvoleny všechny příjemce, stačí 
pouze zvolit odeslat.
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DORUČENÁ ZPRÁVA MMS
Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrze-
ním na hlavní obrazovce nebo později v menu:
[Menu] => [Zprávy] => [Doručené]

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

ODESLANÁ ZPRÁVA MMS
Odeslanou MMS naleznete v menu:
[Menu] => [Zprávy] => [Odeslané]

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

KONCEPTY
Pokud jste si při tvorbě MMS uložili zprávu do konceptů 
poté MMS naleznete v menu:
[Menu] => [Zprávy] => [Koncepty]

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte Volby:
• Zobrazit – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
• Upravit – zprávu lze dále upravovat a poté např. ode-

slat
• Smazat – smažete vybranou MMS
• Smazat vše – smažete všechny MMS
• Označit několik – lze označit více MMS zpráv  

a potom je smazat
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• Přesunout do telefonu – MMS přesunete do paměti 
telefonu (z důvodu omezené kapacity paměti telefonu 
toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)

• Kopírovat do telefonu – MMS zkopírujete do paměti 
telefonu (z důvodu omezené kapacity paměti telefonu 
toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)

• Detaily – zobrazí se vám všechny základní informace 
o MMS

NASTAVENÍ MMS
[Menu] => [Zprávy] => [Nastavení] => [MMS] => 
[Společná nastavení]

Zde lze nastavit:
• Tvorba – nastavte si režim tvorby
• Odesílání – nastavení odeslání – nastavte si dobu 

platnosti MMS/Doručenku atd.
• Příjem – nastavte si chování v domácí síti nebo při 

roamingu
• Preferovaná paměť – zvolte si kam chcete MMS 

ukládat (doporučujeme z důvodu omezené vnitřní 
paměti telefonu vždy používat Paměťovou kartu jako 
preferovanou paměť pro ukládání MMS)

• Stav paměti – ukazuje, na kolik je obsazena kapacita 
MMS v telefonu
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NASTAVENÍ PROFILU MMS
Nejprve je třeba nastavit Datový účet. [Menu] =>  
[Nastavení] => [Připojení] => [Datové účty].

Zde naleznete profily operátora vaší SIM – lze upravit stá-
vající nebo vytvořit nový. Vyberte profil a zvolte Upravit. 
Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle 
parametrů operátora SIM:

Položka menu T-mobile O2 Vodafone
1  Název účtu – např. T-mobile MMS O2 MMS Vodafone MMS
2  APN mms.t-mobile.cz mms mms

3  Uživatelské jméno mms nevyplňuje se mms
4  Heslo mms nevyplňuje se mms
5  Autor. typ normální normální normální
6  Další nastavení
6.1  Domovská stránka http://mms http://mms http://mms
6.2  Typ připojení http http http
6.3  Použít proxy Ano Ano Ano
6.4  Adresa proxy 010.000.000.010 160.218.160.218 010.011.010.111
6.5  Proxy port 80 8080 80
6.6  Proxy uživatelské  
        jméno

nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se

6.7  Heslo Proxy nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se
6.8  Primární DNS 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
6.9  Sekundární DNS 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
6.10  IP adresa 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
6.11  Maska sítě 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
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Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vaše-
ho operátora , můžete přistoupit k nastavení MMS.  
[Menu] => [Zprávy] => [Nastavení] => [MMS] => 
[Datový účet]. Vyberte datový účet vašeho operátora 
a stiskněte OK. Tímto krokem se aktivuje zvolený účet. 
Pro případnou kontrolu volby účtu stiskněte [Menu] => 
[Zprávy] => [Nastavení] => [MMS] => [Datový účet] 
– označený datový účet je účtem aktivním.

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeška-
ných hovorů.

PŘIJATÉ HOVORY
Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.
1. Zvolte [Výpis hovorů] => [Příchozí hovory]. Navigač-

ními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů.
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo 

jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím ze-
leného tlačítka nebo levé funkční klávesy a zvolením 
požadované funkce.

ODCHOZÍ HOVORY
Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů. 
Zvolte [Výpis hovorů] => [Odchozí hovory]. Navigační-
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mi tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další mož-
nosti jsou stejné jako u Příchozích hovorů.

ZMEŠKANÉ HOVORY
Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů. 
Zvolte [Výpis hovorů] => [Zmeškané hovory]. Navigač-
ními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další 
možnosti jsou stejné jako u Příchozích hovorů.

SMAZAT VŠECHNY HOVORY
Zvolte [Výpis hovorů] => [Smazat výpis hovorů]. Sma-
zat můžete úplně všechny hovory nebo pouze všechny 
hovory příchozí/odchozí/zmeškané.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého může-
te uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu 
je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je 
označen symbolem .

HLEDÁNÍ V SEZNAMU
1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním 

menu Telefonní seznam nebo v pohotovostního reži-
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mu stiskněte navigační klávesu dolů.
2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se seznam kontaktů s kurzorem na jméně, je-

hož první písmeno bylo zadáno. Pro pohyb v seznamu 
použijte navigační tlačítka.

PŘIDÁNÍ KONTAKTU
1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte  

[Telefonní seznam] => [Přidat kontakt]
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefon-

ní číslo.

SMAZÁNÍ KONTAKTU
Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu nebo 
na SIM kartě, zvolte [Menu] => [Telefonní seznam] => 
[Volby] => [Nastavení] => [Smazat všechny kontak-
ty] a vyberte, zda smazat kontakty z telefonu nebo ze 
SIM karty. Můžete také mazat kontakty jeden po dru-
hém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte si jmé-
no, které chcete smazat, a zvolte [Volby] => [Smazat].

KOPÍROVÁNÍ KONTAKTU
Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu 
tak, že zvolíte [Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby]
=> [Nastavení] => [Kopírovat kontakty] Na telefon. 
Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit 
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Na SIM. Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednot-
livě, a to tak, že v [Menu] => [Telefonní seznam] zvolíte 
na daném kontaktu [Volby] => [Kopírovat] na SIM (příp. 
do telefonu).

OBLÍBENÁ ČÍSLA
[Menu] => [SOS funkce] => [Oblíbená čísla] => 
[M1/M2]
Uložte si své oblíbené telefonní číslo (např. lékař) pod M1. 
Pak stačí v pohotovostním režimu stisknout klávesu *  
a poté zelenou klávesu pro uskutečnění volání na číslo ulo-
žené pod klávesou M1.

PROFILY
V telefonu je možné si nastavit 4 profily, které určí telefo-
nu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v urči-
tých situacích.

[Menu] => [Profily]

Zde si zvolte příslušný profil a v menu [Volby] => [Přizpů-
sobit] nastavte následující:
• Typ signalizace – máte možnost zvolit si pouze Vyzvá-

nění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibra-
ce a poté vyzvánění

• Příchozí hovory – zde si můžete nastavit vyzvánění 
pro příchozí hovory

• Hlasitost vyzvánění – nastavte si hlasitost vyzvánění
• Zpráva – zde si můžete nastavit tón pro příchozí zprávy
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• Hlasitost zprávy – nastavte si hlasitost tónu příchozí 
zprávy

• Klávesnice - zde si můžete nastavit tón kláves při jejich 
stisknutí (lze nastavit i vyslovení lidským hlasem viz ka-
pitola – Mluvící klávesy)

• Hlasitost kláves – nastavte si hlasitost tónů kláves

Upozornění: Pro uložení provedených změn je třeba před 
odchodem z profilu na jakékoliv položce zvolit volbu Uložit. 
Pokud tak neučiníte změny nastavení se neuloží a nepro-
jeví se.

Vybraný profil aktivujete:
[Menu] => [Nastavení] => [Profily] => např. [Hlavní] 
=> Aktivovat

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

NASTAVENÍ TELEFONU
[Menu] => [Nastavení] => [Telefon]

Čas a datum
V tomto menu si můžete nastavit čas a datum. 

Jazyk
Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí češ-
tina ani slovenština.
Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám ne-
známém jazyku, změnu provedete dle následujících kroků.
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Nejprve telefon uveďte stiskem červené klávesy do základ-
ní obrazovky. Stiskněte 1x Menu (levá funkční klávesa),  
4x horní navigační klávesu, 2x OK (levá funkční kláve-
sa), 1x dolní navigační klávesu, 1x OK, nyní najeďte na 
Češtinu a potvrďte OK, poté bude telefon nastaven do 
češtiny.

Displej
V tomto menu si nastavte vzhled displeje.
• Tapeta – zvolte si obrázek tapety
• Uvítací animace – animace při zapnutí telefonu
• Vypínací animace – animace při vypnutí telefonu
• Zobrazit datum a čas – zvolte si zda na základní obra-

zovce uvidíte aktuální datum a čas

Další nastavení
• Indikační LED – aktivujte/deaktivujte si stavovou indi-

kační LED na vnější straně telefonu 
• Podsvícení LCD – zvolte si hodnotu jasu displeje a čas 

po který bude displej podsvícen v případě nečinnosti.
• Svítilna – zapněte/vypněte si svítilnu na zadní straně 

telefonu.

NASTAVENÍ SÍTĚ
[Menu] => [Nastavení] => [Mobilní sítě]
Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat 
připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat 
z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě 



Copyright © 2015 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved. 39

C
Z

(automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si 
i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ
[Menu] => [Nastavení] => [Zabezpečení]
• SIM zabezpečení – lze si nastavit povinnost zadávat 

PIN – tuto funkci musí podporovat SIM. 
• Zabezpečení telefonu – zde je možnost nastavit pro 

případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud tele-
fon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát 
tento kód. Pokud budete telefon zasílat do servisu 
nebo na reklamaci je třeba tento kód servisu sdělit, 
jinak je nebezpečí, že přijdete o vaše veškerá data 
v telefonu.

OBNOVIT VÝCHOZÍ  
NASTAVENÍ
[Menu] => [Nastavení] => [Obnovení nastavení]
Nastavení některých funkcí telefonu  lze vrátit do továr-
ního nastavení. 
Kód přístroje pro obnovení továrního nastavení: 1122
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MULTIMÉDIA

FOTOAPARÁT
Fotoaparát lze aktivovat:
[Menu] => [Multimédia] => [Fotoaparát] 
nebo stiskem klávesy fotoaparátu.

Pokud v režimu foto- 
aparátu zvolíte menu 
VOLBY (levá funkční klá-
vesa), zobrazí se další 
menu pro podrobnější na-
stavení fotoaparátu.
Některé z těchto funk-
cí lze při focení nasta- 
vit příslušnými klávesami 
telefonu (např. klávesa 
5 zapne/vypne blesk 
fotoaparátu). Zachycení 
fotografie (vyfocení) pro-
vedete stiskem tlačítka
s obrázkem fotoaparátu. 

PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ
[Menu] => [Multimédia] => [Prohlížeč obrázků]
Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále může-
te zobrazovat, posílat pomocí Bluetooth, přejmenovávat, 
mazat, volit paměť ukládání.
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Ovládání:
• Klávesa 1 a 3 – otočení o 90 stupňů
• Navigační klávesa nahoru – posunutí na předchozí 

obrázek
• Navigační klávesa dolu – posunutí na následující ob-

rázek

Zobrazované obrázky musí být uloženy na paměťové kar-
tě v adresáří Photos.

VIDEOREKORDÉR
[Menu] => [Multimédia] => [Videorekordér]
Telefon disponuje možností nahrávat videosekvence.
Video se kvůli velikosti souborů ukládá na paměťovou 
kartu.
Pokud v režimu Videorekordéru zvolíte menu VOLBY 
(levá funkční klávesa), zobrazí se další menu pro podrob-
nější nastavení. Některé z těchto funkcí lze při nahrávání 
videosekvence nastavit příslušnými klávesami telefonu 
tak jako tomu je u funkce fotoaparátu. 

Přiblížení videorekordéru se ovládá z hlavní obrazovky 
pomocí navigačních kláves nahoru a dolů.
Nahrávání spustíte a poté můžete přerušit stisknutím 
klávesy 5 (nebo tlačítka s obrázkem fotoaparátu) a na-
hrávání úplně ukončíte stisknutím pravého funkčního 
tlačítka (Zastavit). Poté bude záznam uložen.
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VIDEO PŘEHRÁVAČ
Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli 
velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou 
kartu. Video, které chcete přehrávat, musí být uloženo  
v adresáři VIDEOS.

Spusťte videopřehrávač a zobrazí se seznam video 
souborů.
[Menu] => [Multimédia] => [Video Přehrávač]

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit Volby:
• Přehrát – zvolené video se přehraje
• Odeslat – video můžete odeslat přes MMS 
• Přejmenovat – přejmenujete video
• Smazat – odstraníte označené video
• Seřadit – můžete si videa seřadit podle jména, typu, 

času, velikosti

Video přehrávač se ovládá 
příslušnými klávesami tele-
fonu:
2 zobrazení na celou obra-

zovku
4 podržením posunutí 

záznamem vzad
5 přehrání nebo pauza  

v přehrávání
6 podržením posunutí 

záznamem vpřed
8 zastavení přehrávání

Ovládání hlasitosti 
tlačítky na boku telefonu.
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AUDIO PŘEHRÁVAČ
[Menu] => [Multimédia] => [Audio přehrávač]
Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu  
kvůli velikosti souborů ukládejte na paměťovou kartu. 
Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy  
v adresáři My Music.
Pokud v přehrávači zvolíte menu Volby a Seznam skla-
deb, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu 
a potvrdit Volby:
• Přehrát – zvolená skladba se přehraje a poté další 

skladby
• Detaily – informace ke skladbě – Velikost/Čas/ atd.
• Obnovit seznam – Obnoví se celý seznam a zobrazí se 

veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři My Music

Audiopřehrávač se ovlá-
dá příslušnými klávesa-
mi telefonu:
2 opakování skladby
4 posunutí o skladbu 

vzad
5 přehrání nebo pauza 

v přehrávání
6 posunutí o skladbu 

vpřed
8 náhodné přehrávání 

skladeb

Ovládání hlasitosti 
tlačítky na boku telefonu 
nebo klávesami * a  #.
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ZÁZNAM ZVUKU
[Menu] => [Multimédia] => [Záznam zvuku]
Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů.  
Audio kvůli velikosti souborů je ukládáno na paměťovou 
kartu. Záznam se ukládá do složky AUDIO. Audio soubory, 
které chcete přehrávat ve funkci záznamníku, musejí být 
uloženy v adresáři AUDIO.

Pokud v záznamníku zvolíte menu Volby, zobrazí se se-
znam souborů. Můžete si zvolit soubor a potvrdit Volby:
• Nová nahrávka – spustí se nahrávání zvuku. Nahrává-

ní lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej 
uložit

• Seznam – zobrazí se kompletní seznam nahrávek 
ve složce AUDIO

• Nastavení – kvalitu zvuku (nízká/vysoká)
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FM RÁDIO
Anténa pro rádio je součástí přístroje. K poslechu 
rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka.

1. Zapnutí/vypnutí rádia: 
rádio se automaticky 
zapne po vstupu do 
menu [Multimédia] => 
[FM rádio]. Zapnout 
lze rádio stiskem kláve-
sy FM v pohotovostním 
režimu. Rádio vypne-
te stiskem klávesy 5.

2. Ovládání rádia: při za-
pnutém rádiu použijte na-
vigační klávesy (nahoru/
dolů) pro změnu frekven-
ce. Pro změnu hlasitosti 
klávesy * a #. Pro další 
volby zvolte menu Volby a 
zde si nastavte potřebné.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni 
a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě.
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EXTRA

SPRÁVCE SOUBORŮ
[Menu] => [Extra] => [Správce souborů] 
Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory
na paměťové kartě:
[Menu] => [Extra] => [Správce souborů]
• Otevřít – otevře se zvolené úložiště a poté můžete 

pracovat s adresáři a soubory. Dle typů souborů je 
dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, pře-
hrávat hudbu atd.

• Formátovat – pokud zvolíte tuto možnost, zformá- 
tuje se vybrané úložiště. Pozor – všechna data budou 
smazána!!!

• Detaily – informace o celkové a volné kapacitě Jestli-
že se nacházíte v adresáři, máte po výběru Volby další 
možnosti:

• Otevřít – otevře se zvolený adresář a poté můžete 
pracovat s adresáři a soubory. Dle typů souborů je 
dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, pře-
hrávat hudbu atd.

• Nová složka – vytvořte si na zvoleném úložišti nový 
adresář

• Přejmenovat – přejmenujte si adresář
• Smazat – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, 

které obsahuje

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte Volby, zob-
razí se další možnosti pro práci s daným souborem, a to 
dle typu daného souboru:
• Zobrazit/Přehrát – otevře vám zvolený soubor a dle 
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typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii, nebo 
přehraje v případě mp3

• Odeslat – soubor můžete odeslat jako MMS,
• Použít jako: např. vyzvánění nebo tapetu

BUDÍK
[Menu] => [Extra] => [Budík] 
Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků 
je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázo-
vý/Každodenní/Týdenní. Dále je možné nastavit i tón 
vyzvánění budíku z přednastavených melodií nebo zvolit 
vlastní vyzvánění ze souboru. Celkem lze nastavit až 5 
různých budíků.

KALENDÁŘ
[Menu] => [Extra] => [Kalendář] 
V telefonu máte k dispozici kalendář se dny v týdnu a týdny
v roce. Aktuální datum na kterém se nacházíte je ve  
formátu den/měsíc/rok.

KALKULAČKA
[Menu] => [Extra] => [Kalkulačka] 
Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, kte-
rá dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.
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Ovládání
1.  Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chce-

te spočítat
2.  Zvolte požadovanou operaci (+, –, x, /) pomocí navi-

gačních tlačítek nahoru/dolů a pro potvrzení stiskněte 
OK.

3.  Vložte druhé číslo
4.  Výsledek zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

STOPKY
[Menu] => [Extra] => [Stopky]
Telefon lze používat jako stopky.
Na výběr mate 2 druhy stopek Typické stopky a Stopky 
s mezičasy.

[Menu] => [Typické stopky]
Měření mezičasu – změřte si mezičasy z celkového 
času. Stopky spustíte Start, pokud chcete zaznamenat 
mezičas, stiskněte Mezičas (max. 20 mezičasů). Pro 
ukončeni měřeni stiskněte Stop. Pokud máte zazname-
nán alespoň jeden mezičas lze uložit záznam stopek stisk-
nutím Hotovo.
Zobrazit záznam – zobrazí vám uložené záznamy vašich 
naměřených hodnot. Tyto záznamy lze pouze zobrazovat 
nebo mazat.
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[Menu] => [Stopky s mezičasy]
Tyto stopky jsou založeny na stejném principu jako před-
chozí stopky s mezičasy, ale jde zde uložit pouze 4 meziča-
sy, které se však dají znovu spustit a čas běží dál. Ovládání 
je znázorněno na displeji. Naměřené hodnoty mezičasů 
nelze uložit pro pozdější zobrazeni. Tyto stopky se ovládají 
klávesami 2/4/6/8 a 5 pro pauzu.

HRY
[Menu] => [Extra] => [Hry]
V telefonu je předinstalována jedna hra.

Menu:
Spustit hru
Úroveň hry – zvolíte si obtížnost hry
Rekordy – ke každé úrovni hry se zaznamená nejlepší 
výsledek, který si zde můžete zobrazit
Nápověda – zde se dozvíte jak hru hrát a jak ji ovládat.

Pro hry lze nastavit několik vlastnosti:
Melodie hry – během hry bude hrát melodie
Zvukové efekty – při některých úkonech uslyšíte při hře 
zvukový efekt
Vibrace hry – při některých úkonech při hře telefon za-
vibruje
Hlasitost – hlasitost zvuků hry
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SLUŽBY
V tomto menu naleznete služby poskytované Vaším operá-
torem. Pro více informací kontaktujte Vašeho operátora

Upozornění: Jelikož telefon nedisponuje velkou vnitřní pa-
mětí, je třeba pro fungování některých aplikací mít vloženu 
paměťovou kartu. 

SVÍTILNA
Telefon je vybaven ve své zadní části svítilnou. Svítilnu lze 
zapnout/vypnout dlouhým stiskem klávesy „0“ v pohoto-
vostním režimu. Dbejte na to, aby nebyla svítilna zapnuta, 
pokud telefon nepoužíváte. Mohlo by totiž dojít k podvybití 
baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití 
baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji 
brát jako závadu telefonu.

UPOZORNĚNÍ
S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným 
elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho 
součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostře-
dím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.
Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neod-
povídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení 
a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při použí-
vání obdobných zařízení jako je CPA Halo 12.
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NÁVOD
Telefon se může v některých položkách lišit od návodu  
z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí 
mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný
stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupuj-
te podle skutečné situace ve Vašem telefonu.
Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

SPECIFIKACE

Parametry Popis

Pásmo GSM 850/900/1800/1900 MHz

Rozměry 99,8x49x19,5 mm

LCD Barevný 2.2“

Výdrž  
v pohotovostním 
režimu

až 240 hodin

Doba hovoru až 240 minut

Paměť 100 SMS zpráv,
300 telefonních čísel

Baterie Li–Ion
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PŮSOBENÍ RADIOVÝCH  
VLN A SAR
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE 
PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.
Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových 
vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny 
povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené 
mezinárodní směrnicí (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí 
obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysoko-
frekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vy-
vinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vě-
deckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní 
rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez 
ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.
Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje 
s měrnou jednotku, známou jako Specific Absorption 
Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle meziná-
rodních zásad 2,0 watty / kilogram (W / kg). Testy jsou 
prováděny za použití standardních pracovních poloh 
s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, 
které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že 
přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrov-
ních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. 
Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím 
menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných 
frekvenčních pásmech. 
Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sí-
tích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Pou-
žití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za násle-
dek různé hodnoty SAR. 
Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby 
splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů 
měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit 
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v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách  
a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a pří-
slušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. 
Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,191 
W/kg.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s naříze-
ním Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci 
elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnu-
tého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kon-
tejneru znamená, že na území Evropské unie musí být 
výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do oddě-
leného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale  
i každého příslušenství označeného tímto symbolem. 
Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního 
odpadu.

 2200 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A.  
CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon 
CPA Halo 12 je ve shodě se základními požadav-
ky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
1999/5/ES.
Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na inter-
netové adrese 
http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo12.pdf
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MOBILNÝ TELEFÓN  
CPA Halo 12

Reproduktor 

  Červené tlačidlo  
ukončenie  

hovoru

Zelené  
tlačidlo
štart hovoru
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Skôr ako začnete používať tento telefón, prečítajte si ten-
to návod. Vyhradzujeme si právo upgradovať software 
alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony 
v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré 
sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. 
Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej 
príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky prá-
va vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete 
postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vy-
stavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrob-
né bezpečnostné pokyny. Nezapínajte telefón na nebez-
pečných miestach alebo na miestach, kde je používanie 
mobilov zakázané.

Venujte pozornosť bezpeč-
nosti cestnej premávky
Používanie telefónu počas vedenia vozidla je 
nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je 
telefonovanie pri vedení motorového vozidla 
legislatívne zakázané. Pri vedení motorového 
vozidla používajte handsfree príslušenstvo 
(napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý 
elektromagnetické vlny rušia elektronický sys-
tém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýše-
nie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:
• Neukladajte telefón na ovládací panel au- 
    tomobilu.
• Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho 
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    vozidla, že elektronický systém automobi- 
    lu má dobrú izoláciu.

Vypnite telefón v blízkosti 
zdravotníckych zariadení
V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem 
označených miest, kde je používanie telefónov 
povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón 
môže zasahovať do chodu niektorých elektro-
nických zariadení.

Vypnite telefón v lietadle
Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpi-
sov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.

Vypnite telefón na čerpacích 
staniciach pohonných hmôt
Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blíz-
kosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek 
mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmo-
tami alebo chemickými látkami.

Mobilný telefón by mal byť 
vždy vypnutý v blízkosti  
výbušnín

Správne používanie  
telefónu
Používajte telefón v normálnej polohe. Nedo-
týkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je ne-
vyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón 
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bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vy-
brať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať 
príliš dlhú dobu.

Príslušenstvo a batéria
Používajte len schválené príslušenstvo a ba-
térie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý 
nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred 
vybratím batérie sa uistite, že je telefón  
vypnutý. S použitými batériami sa obráťte 
na svojho dodávateľa.

Odolnosť voči vode
Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte 
telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. 
vlhko, dážď, morská voda atď.).

Tiesňové volania
Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požia-
davky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukonče-
nie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky 
a vráťte sa do pohotovostného režimu. Po-
tom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte 
tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, 
kde sa nachádzate. Nezavesujte telefón bez 
povolenia.
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ZAČÍNAME

VLOŽENIE / VYBRATIE 
BATÉRIE

1. Otvorte kryt batérie tak, ako je naznačené na obrázku.

2. Vložte / vyberte batériu.
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3. Nasaďte späť kryt batérie. Uistite sa, že je kryt celkom 
zavretý.

Upozornenie: Pri manipulácii s batériou vypnite telefón 
a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kom-
patibilná s týmto telefónom.

VLOŽENIE /VYBRATIE  
SIM KARTY

1. Vloženie SIM 
 karty
Vypnite telefón, od-
stráňte kryt batérie, 
vložte SIM kartu tak, 
ako je uvedené na ob-
rázku.
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2. Vybratie SIM  
  karty
Držte kryt SIM karty. 
Druhou rukou zdvihni-
te SIM mierne hore. 
SIM kartu vytiahnite  
z držiaka von. 

Upozornenie: SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko 
poškodené poškriabaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní 
a vyberaní SIM karty buďte opatrní. 

VLOŽENIE/VYBRATIE 
PAMÄŤOVÉ KARTY
Pamäťovú kartu
microSD vložíte tak,
že otvoríte držiak
pamäťovej karty a
vložíte kartu do slotu
pre pamäťové karty,
umiestneného v tele- 
fóne pod batériou.
Držiak pamäťovej
karty opäť starostlivo
uzavrite a zaistite
a potom opäť vložte
batériu a uzavrite kryt.
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NABÍJANIE BATÉRIE
Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred 
nabíjaním telefónu sa uistite, že batéria je vo vnútri te-
lefónu.

1.  Pripojte nabíjačku

2.  Odpojte nabíjačku,
 pokiaľ je telefón už nabitý.

Telefón je možné nabíjať 
v kolíske (stojane), ktorý je 
súčasťou balenia.
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Upozornenie: Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia sta-
vu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Pre na-
bíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky 
iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nebude možné 
nimi telefón nabiť alebo ho nabiť do plna.

VÝSTRAHA  
PRI VYBITEJ BATÉRII
Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varo-
vanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batériu nabite 
čo najskôr. 

Upozornenie: Nenechávajte svietiť svietidlo v telefóne po-
kiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k pod-
bitiu batérie. Telefón by nebolo možné zapnúť a nebolo by 
možné ani opäť dobiť batériu.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE 
TELEFÓNU

Zapnutie
Stlačte a držte stlačené 
červené tlačidlo. Pokiaľ bol 
nastavený PIN, zadajte ho 
a potvrďte zeleným tlačidlom. 
Telefón sa zapne a prihlási 
do siete. 
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Upozornenie: Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa 
zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ 
bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operá-
tora pre odblokovanie SIM karty). 

Vypnutie
Pokiaľ je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené čer-
vené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nevypne. 

VÁŠ TELEFÓN

POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevád-
zate žiadnu inú operáciu (napr. písanie/čítanie SMS správ), 
telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

ZMENY NASTAVENIA 
NIEKTORÝCH POLOŽIEK 
V MENU TELEFÓNU
Pre uloženie uskutočnených zmien v telefóne je potrebné 
pred odchodom z konkrétneho menu zvoliť voľbu Uložiť.  
Ak tak neurobíte, zmeny nastavenia sa neuložia.
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OVLÁDACIE PRVKY 
TELEFÓNU
Signalizačná
LED

Navigačné
tlačidlo

dole

Navigačné
tlačidlo

hore

Tlačidlo
 svietidla

Ovládanie 
hlasitosti 

Tlačidlo
SOS
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FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH 
TLAČIDIEL

Tlačidlo Funkcia

Tlačidlo 
pre príjem 
hovoru
(zelené 
tlačidlo)

Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre 
príjem hovoru. 
Pohotovostný režim: stlačte pre vstup 
do zoznamu hovorov.

Tlačidlo pre 
ukončenie 
hovoru
(červené 
tlačidlo)

Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa 
zapne telefón.
Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa 
telefón vypne.
V menu: stlačte pre návrat na úvodnú 
obrazovku.

Navigačné 
tlačidlo hore

Pohotovostný režim: vstup funkcie 
Budíku.
V menu: pohyb smerom hore.

Navigačné 
tlačidlo dole

Pohotovostný režim: vstup do tvorby 
správ.
V menu: pohyb smerom dole.

Tlačidlo  # Pohotovostný režim: Dlhým stlačením 
prepnutie do alebo z režim Schôdzka. 
Krátkym stlačením # (M2) a potom  
zeleného tlačidla vytočíte Obľúbené 
číslo. Viac v časti návodu Obľúbené čísla.
V menu: posun voľby vpravo ak je 
v menu taká možnosť.
Režim písania textu: Mení spôsob 
vkladania znakov.
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Tlačidlo Funkcia

Tlačidlo   * Pohotovostný režim: Stlačením * 
(M1) a potom zeleného tlačidla vytočíte 
Obľúbené číslo. Viac v časti návodu 
Obľúbené čísla.
Režim písania textu: Mení spôsob na  
vkladanie symbolov.
V menu: posun voľby vľavo ak je v menu 
taká možnosť.

Ľavé  
funkčné 
tlačidlo

Pohotovostný režim: vstup do Menu.
V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie 
uvedenej na displeji v ľavom spodnom 
rohu displeja nad daným tlačidlom.

Pravé  
funkčné 
tlačidlo

Pohotovostný režim: Kontakty.
V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie 
uvedenej na displeji v pravom spodnom 
rohu displeja nad daným tlačidlom.

Tlačidlo FM Pohotovostný režim: vstup do aplikácie 
FM rádia.

Svietidlo Pohotovostný režim: dlhým stlačením 
klávesy 0 zapnete/vypnete svietidlo 
na zadnej strane telefónu.

Tlačidlo  
SOS

Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funk-
cia núdzového volania na prednastavené 
telefónne čísla.

Tlačidlá
hlasitosti
+ a –

Pohotovostný režim: zvýšenie  
a zníženie hlastosti reproduktoru.
V menu: v niektorých aplikáciách  
fungujú ako ovládacie prvky.
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FUNKCIE  
SIGNALIZAČNÝCH LED

Červená LED Funkcie

LED bliká Vybitá batéria. Pripojte telefón 
na nabíjačku.

LED svieti Telefón je pripojený na nabíjačku 
a dobíja sa.

Zelená LED Funkcie

LED bliká Telefón obsahuje napríklad neprečí-
tanú správu alebo neprijatý hovor. 
Po otvorení telefónu, správy alebo 
kontrole zmeškaného hovoru dôjde 
k zhasnutiu LED.

LED svieti Prichádza správa alebo hovor.

LED svieti 
a telefón je 
pripojený 
na nabíjačku

Telefón je úplne nabitý.
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IKONY NA DISPLEJI
Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.

Stav batérie

Intenzita signálu

Budík Tichý režim

Neprečítaná 
správa Slúchadlá pripojené

Neprijaté hovory

TLAČIDLO PRE RÝCHLE  
ZVÝŠENIE HLASITOSTI
Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu 
handsfree a to stlačením pravého funkčného tlačidla.
Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte tlači-
dlo ovládania hlasitosti + (zvýšenie hlasitosti) alebo – 
(zníženie hlasitosti).
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VOLANIE

VYTÁČANIE ČÍSLA
1 Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel 

a stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného 
čísla.

2. Pre vymazanie zle zadaného znaku použite pravé 
funkčné tlačidlo (Vymazať). Pokiaľ chcete vymazať 
všetky znaky, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo.

3. Volať môžete aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adre-
sára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom 
potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kon-
taktoch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

TIESŇOVÉ VOLANIE – SOS
SOS volanie aktivujete alebo deaktivujete v menu [Menu] 
=> [SOS funkcia] => [Stav] => [Zap/Vyp.].

Zvoľte Zapnuté alebo Vypnuté.

Pokiaľ je vložená SIM karta
1  Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, dlhým 

stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde 
k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ je nastave-
né). Pokiaľ si nenastavíte vlastné číslo, telefón Vám 
oznámi, že nemáte zvolené SOS číslo.

2. Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, telefón 
začne vytáčať uložené telefónne čísla. Ak nedôjde  
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k prijatiu hovoru, odošle telefón Vašu núdzovú SMS 
správu na uložené telefónne čísla.

Pokiaľ SIM karta nie je vložená
Pokiaľ SIM karta nie je vložená a telefón je zapnutý nie je 
SOS tlačidlo aktívne! Pre volanie na tiesňovú linku je po-
trebné zadať číslo 112 a potvrdiť zeleným tlačidlom pre 
uskutočnenie hovoru. 
Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa v te-
lefóne aktivuje SOS volanie na uložené čísla. 
Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej kláves-
nice bude aktivovaný tiesňový hovor.

Upozornenie: Všade, kde je možné použiť GSM sieť, je 
možné využiť službu tiesňového volania na linke (čísle) 
112 (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej 
strane). Pokiaľ sa nachádzate v cudzine a nemáte akti-
vovaný roaming u vášho operátora, na displeji sa objaví 
LEN TIESŇOVÉ VOLANIE. To znamená, že môžete volať len 
tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej sig-
nálom, tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez vloženej 
SIM karty. 

MEDZINÁRODNÉ VOLANIE
Dvakrát stlačte tlačidlo „*“, zobrazí sa znak „+“. Potom 
zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vráta-
ne predvoľby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vy-
točeniu zadaného telefónneho čísla.
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RÝCHLA VOĽBA
Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovost-
nom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9. Funkcia je dostup-
ná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nastavené. 
Rýchlu voľbu aktivujete [Nastavenie] => [Rýchla voľba] 
=> [Stav] => [Zapnuté] Pokiaľ máte nastavenú hlasovú 
schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo.

Priradenie rýchlej voľby:
V menu Kontakty vyberte daný kontakt a zvoľte [Nasta-
venie] => [Rychlá voľba] => [Nastaviť čísla] => zvoľte 
si tlačidlo rýchlej voľby a potvrďte Vybrať.

Nastavenie hlasovej schránky:
[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [SMS] => 
[SIM] => [Server hlasovej pošty] tu si zadajte číslo  
hlasovej schránky Vášho operátora a zvoľte Uložiť.

PRÍJEM HOVORU
•  Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo alebo ľavé 

funkčné tlačidlo.
• V priebehu hovoru môžete stlačením ľavého funkčné-

ho tlačidla (Voľby) prevádzať nasledujúce operácie: 
prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (MUTE),  
v kontaktoch. Ďalej aktivovať, výpis hovorov a správy. 
Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. 
Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci 
bude podržaný. Pravým funkčným tlačidlom možno ak-
tivovať/deaktivovať handsfree (Repro). 

• Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.
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PRÍJEM VŠETKÝMI  
TLAČIDLAMI
Prichádzajúci hovor je možné prijať akýmkoľvek tlačidlom 
okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ 
si však túto funkciu aktivujete v menu: [Nastavenie] =>  
[Nastavenia hovoru] => [Ďalšie nastavenie] =>  
[Režim príjmu hovoru] => [Príjem každým tlačidom] 
=> [Zapnuté/Vypnuté].

ODMIETNUTIE HOVORU
Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla.

NASTAVENIE HLASITOSTI
V priebehu hovoru môžete prispôsobovať hlasitosť stla-
čením tlačidla hlasitosti + (zvýšenie) alebo – (zníženie).

SMS SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. 
Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  na dis-
pleji telefónu. sa zobrazí v prípade, že je pamäť pre 
správy plná.



Copyright © 2015 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved. 77

S
K

PÍSANIE A ODOSIELANIE 
SMS SPRÁV
1. Zvoľte [Správy] => [Napísať správu] => [SMS] 

a píšte správu.
2. Pomocou tlačidla # je možné prepínať medzi rôznymi 

režimami vkladania znakov (malé písmená/veľké pís-
mená/prvé veľké písmeno/číslice). Pomocou tlačidla 

* môžete zadávať špeciálne znaky.
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením Voľby.
4. Zobrazia sa možnosť odoslať.
5. Zadajte telefónne číslo. Môžete zadať číslo priamo, 

alebo pridať zo zoznamu.

ČÍTANIE SMS SPRÁV  
A ODPOVEDANIE
Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v poho-
tovostnom režime telefónu. Ak chcete túto novú správu 
prečítať, zvoľte Vybrať. Pokiaľ chcete správu prečítať ne-
skôr, stlačte červené tlačidlo. Neskôr zvoľte [Správy] => 
[Doručené] a vyberte správu, ktorú chcete prečítať. Ne-
prečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ 
stlačíte pri čítaní správy voľby, zobrazí sa zoznam možností.

Poznámka: Telefón podporuje dlhé SMS správy o maxi-
málnej veľkosti 459 znakov bez diakritiky.
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PRIJATÉ SMS SPRÁVY

Ukladanie a spravovanie prijatých 
správ
1.  Prijaté správy sú zobrazené podľa dátumu prijatia
2. Pre listovanie v správach použite navigačné tlačidlo hore 

a dole, pre výber požadovanej správy zvoľte Zobraziť.
3. Ďalšie možnosti správy aktivujete stlačením ľavého 

funkčného tlačidla (odpovedať, volať číslo, vymazať, 
presmerovať, uložiť číslo).

TIESŇOVÁ SMS
Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na ties-
ňové číslo dôjde k automatickému odoslaniu tejto SMS 
správy. Nastaviť je možné len jednu správu. Správu nájde-
te v menu [Menu] => [SOS funkcie] => [SOS správa].

VYMAZANIE SPRÁV
Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať a to vrátane 
správ v Doručených, Konceptoch, Odoslaných atď.

HLASOVÁ SCHRÁNKA
Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná 
aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, kde taktiež 
získate viac informácií o tejto službe. Hlasovú schránku 
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môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo 
číslo hlasovej schránky predtým nastavené). Pokiaľ chce-
te vymazať číslo hlasovej schránky zvoľte [Menu] =>  
[Správy] => [Nastavenia] => [SMS] => [SIM] => 
[Server hlasovej pošty] a číslo vymažte.

STAV PAMÄTE
Stav pamäte pre SMS správy môžete skontrolovať 
v menu [Správy] => [Nastavenia] => [SMS] => [Stav 
pamäte]. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.

VKLADANIE ČÍSLIC
Ak pri písaní textu potrebujete vložiť čísla, tlačidlom # 
prepnite režim písania na režim číslic 123 a vložte poža-
dované číslo stlačením daného tlačidla.

VKLADANIE ŠPECIÁLNYCH 
ZNAKOV
Pri písaní textových správ alebo textu môžete stlačením 
tlačidla * vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte 
stlačením tlačidla 2/4/6/8 a potvrďte stlačením ľavého 
funkčného tlačidla.
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MMS SPRÁVY

MMS je multimediálna správa, ktorú si môžeme predsta-
viť ako SMS, ktorá naviac obsahuje obrázok, hudbu alebo 
video.
Aby bol telefón schopný MMS prijímať a odosielať, je  
potrebné mať túto funkciu aktivovanú na SIM od Vášho 
operátora a telefón musí byť správne nastavený. Nasta-
venie telefónu nájdete v sekcii Nastavenie MMS. Keďže 
telefón disponuje len obmedzenou kapacitou vnútornej 
pamäte, je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu pre 
príjem veľkých MMS. Z tohoto dôvodu nemusí byť telefón 
schopný prijať MMS s maximálnou veľkosťou.

NAPÍSAŤ SPRÁVU
Pre písanie správy zvoľte:
[Menu] => [Správy] => [Napísať správu] => [MMS] 
Teraz môžete začať vytvárať správu rovnakým spôso-
bom, ako pri písaní SMS s tým rozdielom, že do MMS 
môžete pripojiť obrázky, videá, melódie. Číslo príjemcu 
možno zadať buď ručne, alebo si možno zvoliť kontakt  
z telefónneho zoznamu vo Vašom prístroji tak ako je to 
pri SMS. 

V menu “VOĽBY” môžete na tvorbu MMS použiť ďalšie 
funkcie:
• Odoslať – ukončenie tvorby MMS
• Spôsob vkladania – zvoľte si písanie veľkých alebo 

malých písmen alebo číslic
• Pridať obrázok – vložte si do MMS obrázok z telefó-
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nu alebo pamäťovej karty
• Pridať zvuk – vložte si do MMS melódiu z telefónu 

alebo pamäťovej karty
• Pridať video – vložte si do MMS video sekvenciu  

z telefónu alebo pamäťovej karty
• Pridať predmet – Vložte predmet alebo názov odo-

sielanej MMS
• Náhľad MMS – telefón Vám prehraje, ako bude Vaša 

MMS vyzerať ako celok
• Možnosti MMS – vložiť snímok pred (MMS najskôr 

zobrazí obrázok, a potom Váš text), pridať obrázok za 
(MMS najprv zobrazí Váš text, a potom obrázok), rých-
losť prezerania obrázku (zvoľte si dobu zobrazenia 
snímku počas prehrávania MMS)

• Rozšírené – vložiť šablónu (vložte Vami skôr predulo-
ženú šablónu), vložiť prílohu (vložte si do MMS súbor  
z telefónu alebo pamäťovej karty), vložiť záložku (vložte si 
záložku webovej adresy z WAP prehliadača)

• Uložiť – uložte si vytvorenú MMS do konceptov kvôli 
ďalšej úprave a pre prípadné budúce odoslanie MMS

Pokiaľ máte MMS vytvorenú, zvoľte Voľby a Odoslať. 
Potom si zvoľte príjemcu, ktorému chcete MMS doručiť. 
Môžete zvoliť aj viac príjemcov. V možnostiach odoslania 
si ešte môžete zvoliť, či chcete dostať správu o prečíta-
ní, akú prioritu má mať MMS, kedy MMS doručiť. Teraz, 
ak máte zvolených všetkých príjemcov, stačí správu len 
odoslať.
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DORUČENÁ SPRÁVA MMS
Doručenú MMS môžete čítať hneď po doručení na hlav-
nej obrazovke alebo neskôr v menu:
[Menu] => [Správy] => [Doručené]

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

ODOSLANÁ SPRÁVA MMS
Odoslanú MMS nájdete v menu:
[Menu] => [Správy] => [Odoslané]

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

KONCEPTY
Ak ste si počas tvorby MMS správu uložili do konceptov, 
potom nájdete MMS v menu:
[Menu] => [Správy] => [Koncepty]

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

Po vybraní MMS zvoľte „VOĽBY”:
• Zobraziť – zobrazí a prehraje sa Vám celá MMS
• Upraviť – správu možno ďalej upravovať a potom 

napr. odoslať
• Vymazať – zmažete vybranú MMS
• Vymazať všetko – zmažete všetky MMS
• Označiť niekoľko – je možné označiť viac MMS správ 

a potom ich vymazať
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• Presunúť do telefónu – MMS presuniete do pamäti 
telefónu (z dôvodu obmedzenej kapacity pamäti telefónu 
toto nemusí byť vždy možné a ani to nedoporučujeme)

• Kopírovať do telefónu – MMS skopírujete do pamäti 
telefónu (z dôvodu obmedzenej kapacity pamäti telefónu 
toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)

• Detaily – zobrazia sa Vám všetky základné informácie 
o MMS

NASTAVENIE MMS
[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [MMS] => 
[Spoločné nastavenia]

Tu je možné nastaviť:
• Tvorba – nastavte si režim tvorby
• Odosielanie – nastavenie odosielania – nastavte si 

dobu platnosti MMS/doručenku atď.
• Príjem – nastavte si chovanie v domácej sieti alebo 

pri roamingu
• Preferovaná pamäť – zvoľte si, kam chcete MMS 

ukladať (z dôvodu obmedzenej vnútornej pamäti tele-
fónu odporúčame preferovať ukladanie na pamäťovú 
kartu)

• Stav pamäti – ukazuje, nakoľko je obsadená kapacita 
MMS v telefóne
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NASTAVENIE PROFILU MMS
Najskôr treba nastaviť Dátový účet. [Menu] =>  
[Nastavenie] => [Pripojenie] => [Datové účty].

Tu nájdete profily operátorov vašich SIM – je možné  
upraviť existujúci alebo prázdny. Vyberte profil a zvoľte 
Upraviť. Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka, ktorú vypl-
níte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu T-mobile O2 Orange
1  Názov účtu – napr. MMS MMS MMS
2  APN mms o2mms mms

3  Meno užívateľa mms nevypĺňa sa wap
4  Heslo mms nevypĺňa sa wap
5  Autor. typ normálne normálne normálne
6  Ďalšie nastavenie
6.1  Domovská stránka http://mms http://mms. 

o2world.sk:8002
http://imms. 
orange.sk

6.2  Typ pripojenia http http http
6.3  Použiť proxy Áno Áno Áno
6.4  Adresa proxy 192.168.001.001 10.97.1.11 213.151.208.145
6.5  Port Proxy 9201 alebo 8080 9201 alebo 8080 9201
6.6  Proxy užívateľské  
        meno

nevypĺňa sa nevypĺňa sa nevypĺňa sa

6.7  Heslo Proxy nevypĺňa sa nevypĺňa sa nevypĺňa sa
6.8  Primárne DNS 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
6.9  Sekundárne DNS 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
6.10  IP adresa 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
6.11  Maska siete 000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000
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Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho ope-
rátora, môžete pristúpiť k nastaveniu MMS. [Menu] 
=> [Správy] => [Nastavenie] => [MMS] => [Dátový 
účet]. Vyberte dátový účet vášho operátora a stlačte  
OK. Týmto krokom sa aktivuje zvolený účet. Pre prípad-
nú kontrolu voľby účtu stlačte [Menu] => [Správy] => 
[Nastavenie] => [MMS] => [Dátový účet] – označený 
dátový účet je účtom aktívnym.

VÝPIS HOVOROV

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich 
a zmeškaných hovorov.

PRIJATÉ HOVORY
Zobrazí 20 posledných čísel prijatých hovorov.
1.  Zvoľte [Výpis hovorov] => [Prichádzajúce hovory]. 

Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore 
a dole.

2.  Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS správu ale-
bo ho vymazať, prípadne číslo uložiť, a to alebo ľavého 
funkčného tlačidla a zvolením požadovanej funkcie.

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY
Zobrazí 20 posledných odchádzajúcich hovorov.
Zvoľte [Výpis hovorov] => [Odchádzajúce hovory].  
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Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. 
Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri prichádzajúcich  
hovoroch.

ZMEŠKANÉ HOVORY
Zobrazí 20 posledných čísel zmeškaných hovorov.
Zvoľte [Výpis hovorov] => [Zmeškané hovory].  
Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore 
a dole. Ďalšie možnosti rovnaké ako pri prichádzajúcich 
hovoroch.

VYMAZAŤ VŠETKY HOVORY
Zvoľte [Výpis hovorů] => [Smazat výpis hovorů]. Zma-
zať môžete úplne všetky hovory alebo iba všetky hovory 
prichádzajúce / odchádzajúce / zmeškané.
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KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého mô-
žete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v tele-
fóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM 
karte je označený symbolom .

HĽADANIE V ZOZNAME
1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvoľte v hlav-

nom menu Telefónny zoznam alebo v pohotovostnom 
režime stlačte navigačné tlačidlo dole.

2. Zadajte prvý znak mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zobrazí sa zoznam kontaktov s kurzorom na mene, 

ktorého prvé písmeno bolo zadané. Pre pohyb v zozna-
me použite navigačné tlačidlá

PRIDANIE KONTAKTU
Pre pridanie kontaktu zvoľte [Telefónny zoznam] =>  
[Pridať kontakt]. Pre uloženie záznamu je nutné, aby 
bolo zadané telefónne číslo.

VYMAZANIE KONTAKTU
Pokiaľ chcete vymazať kontakt uložený v telefóne alebo 
na SIM karte, zvoľte[MENU] => [Telefónny zoznam] 
=> [Voľby] => [Nastavenie] => [Vymazať všetky  
kontakty] a vyberte, či kontakty budú vymazané z te-
lefónu alebo zo SIM karty. Kontakty môžete mazať aj 
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jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľa-
dajte si meno, ktoré chcete vymazať a zvoľte [Voľby] =>  
[Vymazať].

KOPÍROVANIE KONTAKTU
Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefó-
nu tak, že zvolíte [MENU] =>[Telefónny zoznam] =>  
[Voľby] => [Nastavenie] => [Kopírovať kontakty] =>  
[Do telefónu]. Kopírovať môžete samozrejme aj 
opačne, stačí zvoliť Na SIM. Kontakty taktiež môže-
te kopírovať jednotlivo, a to tak že v [Menu ] => [Tele-
fónny zoznam] zvolíte na danom kontakte [Voľby] =>  
[Kopírovať] na SIM (príp. do telefónu).

OBĽÚBENÉ ČÍSLA
[Menu] => [SOS funkcia] => [Obľúbené čísla] => 
[M1/M2]

Uložte si svoje obľúbené telefónne číslo (napr. lekár) pod 
M2. Potom stačí v pohotovostnom režime stlačiť tlačidlo 
# a potom zelené tlačidlo pre uskutočnenie volania.

PROFILY
V telefóne je možné si nastaviť zo 4 profilov, ktoré určia 
telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funk-
cie v určitých situáciách. 
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[Menu] => [Profily]
 
Tu si zvoľte príslušný profil a v menu [Voľby] => [Prispô-
sobiť] nastavte nasledujúce:
• Typ signalizáce – máte možnosť zvoliť si iba Vyzváňa-

nie/ iba vibrácie/Vibrácie a vyzváňanie alebo Vibrácie, 
a potom vyzváňanie

• Prichádzajúce hovory – tu si môžete nastaviť vyzváňa-
nie pre prichádzajúce hovory

• Hlasitosť vyzváňania – nastavte si hlasitosť vyzváňania
• Správa – tu si môžete nastaviť tón pre prichádzajúce 

správy
• Hlasitosť správy – nastavte si hlasitosť tónu prichád-

zajúcej správy
• Klávesnica – tu si môžete nastaviť tón kláves pri ich 

stlačení (možno nastaviť i vyslovenie ľudským hlasom viď. 
kapitola – Hovoriace klávesy)

• Hlasitosť kláves – nastavte si hlasitosť tónov kláves

Upozornenie: pre uloženie zmien je nutné pred odchodom 
z profilu z akejkoľvek položky zvoliť voľbu uložiť. Ak tak neuro-
bíte zmeny sa neuložia.

Vybraný profil aktivujete:
[Menu] => [Nastavenie] => [Profily] => napr. [Hlavný] 
=> [Aktivovať]
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NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

NASTAVENIE TELEFÓNU
[Menu] => [Nastavenie] => [Telefón]

Čas a dátum
V tomto menu si môžete nastaviť čas a dátum.

Jazyk
Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba 
čeština ani slovenčina. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu 
Váš telefón nachádza vo vami neznámom jazyku, zmenu 
uskutočníte podľa nasledujúcich pokynov:
Najprv telefón uveďte stlačením červenej klávesy do zá-
kladnej obrazovky. Stlačte 1x Menu (ľavé funkčné tlači-
dlo), 4x horné navigačné tlačidlo, 2x OK (ľavé funkčné 
tlačidlo), 1x dolné navigačné tlačidlo, 1x OK, teraz 
nájdete Slovenčina a podtvrďte OK, teraz bude telefón 
nastavený do slovenského jazyka.

Displej
V tomto menu si nastavte vzhľad displeja.
• Tapeta - zvoľte si obrázok tapety
• Uvítacia animácia - animácia pri zapnutí telefónu
• Vypínacia animácia - animácia pri vypnutí telefónu
• Zobraziť dátum a čas - zvoľte si či na základnej obra-

zovke uvidíte akrutálny dátum a čas
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Ďalšie nastavenia
• Indikačná LED - aktivujte/deaktivujte si indikačnú LED 

na vnútornej strane telefónu
• Podsvietenie LCD - zvoľte si hodnotu jasu displeja a čas, 

počas ktorého bude displej podsvietený v prípade nečinnosti 
• Svietidlo - zapnite/vypnite si svietidlo na zadnej stra-

ne telefónu

NASTAVENIE SIETE
[Menu] => [Nastavenie] => [Mobilné siete]
Po vstupe do tohto menu máte možnosť spravovať pripo-
jenie k sieti operátora.
Možno hľadať nové siete, vyberať z nájdených dostupných 
sietí a voliť si režim výberu siete (automatický alebo manu-
álny). Existuje možnosť nastaviť si preferovanú sieť, pokiaľ 
je na výber viac aktívnych sietí.

NASTAVENIE 
ZABEZPEČENIA
[Menu] => [Nastavenie] => [Zabezpečenie]
• SIM zabezpečenie – možno si nastaviť povinnosť za-

dávať PIN – túto funkciu musí odporovať SIM
• Zabezpečenie telefónu – možnosť nastaviť bezpeč-

nostný kód prístroja pre prípad straty. Ak budete te-
lefón zasielať do servisu alebo na reklamáciu, je treba 
mu tento kód oznámiť, inak sa vystavujete riziku, že 
prídete o všetky dáta uložené v telefónu
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OBNOVIŤ PÔVODNÉ 
NASTAVENIE
[Menu] => [Nastavenie] => [Obnovenie nastavení ]
Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do to-
várneho nastavenia.
Kód prístroja, pre obnovenie továrneho nastavenia: 1122

MULTIMÉDIÁ

FOTOAPARÁT
Fotoaparát môžete aktivovať:
[Menu] => [Multimédiá] => [Fotoaparát]  
alebo stlačením tlačidla fotoaparátu.

Ak v režime fotoaparátu 
zvolíte menu VOĽBY (ľavé 
funkčné tlačidlo), zobrazí 
sa ďalšie menu pre po-
drobnešie nastavenie foto-
aparátu. Niektoré z týchto 
funkcií môžete pri fotení 
nastaviť príslušnými tlači-
dlami telefónu (napr. tlači-
dlo 5 zapne/vypne blesk 
fotoaparátu). Zhotovenie 
fotografie (vyfotenie) vy-
konáte stlačením tlačidla 
s obrázkom fotoaparátu.
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PREHLIADAČ OBRÁZKOV
[Menu] => [Multimédiá] => [Prehliadač obrázkov]
Tu sa Vám zobrazia Vami vyfotené fotky ktoré ďalej mô-
žete zobrazovať rôznym spôsobom, posielať pomocou 
Bluetooth, premenovávať, mazať, voliť pamäť ukladania.

Ovldádanie:
Tlačidlo 1 a 3 - otočenie o 90 °
Navigačné tlačidlo hore – posunutie na predchádzajúci 
obrázok
Navigačné tlačidlo dolu – posunutie na nasledujúci ob-
rázok

Zobrazované obrázky musia byť uložené na pamäťovej 
karte v adresári Photos.

VIDEOREKORDÉR
[Menu] => [Multimédia] => [Videorekordér]
Telefón disponuje možnosťou nahrávať videosekvencie. 
Video sa kvôli veľkosti súborov ukladá na pamäťovú kartu.

Ak v režime Videorekordér zvolíte menu VOĽBY (ľavá 
funkčná klávesa), zobrazí sa ďalšie menu pre podrobnej-
šie nastavenie. Niektoré z týchto funkcii je možné pri na-
hrávaní vedea nastaviť príslušnými klávesami telefónu tak 
ako pri režime fotoaparátu.

Priblíženie sa ovláda z hlavnej obrazovky pomocou navi-
gačných kláves hore a dole.
Nahrávanie spustíte a potom môžete prerušiť stlačením 
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klávesy 5 (alebo tlačidla s obrázkom fotoaparátu). Nahrá-
vanie ukončíte stlačením pravého funkčného tlačidla (Za-
staviť). Následne bude záznam uložený

VIDEO PREHRÁVAČ
Telefón disponuje funkciou pre prehrávanie videa. Vzhľa-
dom na veľkosť videa doporučujeme súbory ukladať na 
pamäťovú kartu. Video ktoré chcete prehrať, musí byť 
uložené v adresári VIDEOS.

Spustite videoprehrávač a zobrazí sa zoznam video 
súborov.
[Menu] => [Multimédia] => [Video Prehrávač]

Teraz si môžte zvoliť video a potvrdiť Voľby
• Prehrať - zvolené video sa prehraje
• Odoslať - video môžete odoslať cez MMS
• Premenovať - zmení názov videa
• Zmazať - odstráni označené video
• Zoradiť - videá si môžete zoradiť podľa mena, typu, 

času, veľkosti
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Video prehrávač sa ovláda 
príslušnými klávesami te-
lefónu
2 zobrazenie na celú 

obrazovku
4 podržaním posuniete 

záznam späť
5 prehrávanie alebo 

pauza v prehrávaní
6 podržaním posuniete 

záznam vpred
8 ukončenie prehrávania
Ovládanie hlasitosti
tlačidlami na boku telefónu

AUDIO PREHRÁVAČ
[Menu] => [Multimédiá] => [Audio prehrávač]
Telefón disponuje funkciou prehrávanie hudby. Hudbu kvôli 
veľkosti súborov ukladajte na pamäťovú kartu. Skladby, ktoré 
chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári My Music.

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu Voľby a Zoznam skladieb, 
zobrazí sa zoznam skladieb. Môžete si zvoliť skladbu a po-
tvrdiť Voľby:
• Prehrať – zvolená skladba sa prehraje, a potom ďal-

šie skladby
• Detaily – informácie ku skladbe – Veľkosť/Čas atď.
• Obnoviť zoznam – Obnoví se celý zoznam a zobrazia 

sa všetky úpravy, ktoré ste urobili v adresári My Music
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Audioprehrávač sa ovlá-
da príslušnými tlačidlami 
telefónu: 
2 opakovanie skladby
4 posunutie o skladbu 

späť
5 spustenie alebo pauza 

prehrávania
6 posunutie o skladbu 

vpred
8 náhodné prehrávanie 

skladieb
Ovládanie hlasitosti je 
možné tlačidlami na boku 
telefónu alebo tlačidlami 

* a #.

ZÁZNAM ZVUKU
[Menu] => [Multimédiá] => [Záznam zvuku]
Tento telefón disponuje funkciou pre nahrávanie audio 
súborov. Audio, kvôli veľkosti súborov, je ukladané na  
pamäťovú kartu. Zázanm sa ukladá do zložky AUDIO.  
Audio súbory, ktoré chcete prejrávať vo funkcii záznamní-
ku, musia byť uložené v adresári AUDIO.

Pokiaľ v záznamníku zvolíte menu Voľby, zobrazí sa 
zoznam súborov. Môžete si zvoliť súbor a potvrdiť Voľby:
Nová nahrávka – spustí sa nahrávanie zvuku. Nahrávanie 
možno prerušiť a znova spustiť alebo zastaviť, a potom 
ho uložiť.



Copyright © 2015 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved. 97

S
K

FM RÁDIO
Anténa pre rádio je súčasťou prístroja. Na počúvanie 
rádia nie je nutné mať pripojené priložené sluchátka.

1. Zapnutie/Vypnutie rá-
dia – rádio sa automa-
ticky zapne po vstupe 
do menu [Multimédia] 
=> [FM rádio]. Za-
pnutie rádia je možné 
stlačením tlačidla FM 
v pohotovostnom reži-
me. Rádio vypnete stla-
čením tlačidla 5.

2. Ovládanie rádia – pri 
zapnutom rádiu pou-
žite navigačné klávesy 
(hore/dole) pre zmenu 
frekvencie. Pre zmenu 
hlasitosti klávesy * 
a #. Pre ďalšie voľby, 
zvoľte menu Voľby a tu 
si nastavte potrebné.

3. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vy-
pne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni 
a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite.
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EXTRA

SPRÁVCA SÚBOROV
[Menu] => [Extra] => [Správca súborov]
Pomocou správcu súborov môžete pracovať so súborami
na pamäťovej karte:
[Menu] => [Extra] => [Správca súborov],
• Otvoriť - otvorí Vám zvolené miesto pre uloženie,  

a potom môžete pracovať s adresármi a súborami  
a podľa typov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, 
napr. prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.

• Formátovať - pokiaľ zvolíte túto možnosť, sformátuje 
sa vybrané úložisko. Pozor, všetky dáta budú zmazané!

• Detaily - informácie o celkovej a voľnej kapacite

Ak sa nachádzate v adresári, máte po výbere Voľby ďalšie
možnosti:
• Otvoriť - otvorí zvolený adresár, a potom môžete pra-

covať s adresármi a súbormi a podľa typov súborov
je ďalej možné s nimi pracovať, napr. prehliadať fotky,
prehrávať hudbu atď.
• Nová zložka - vytvorte si na zvolenom úložisku nový 

adresár
• Premenovať - premenujte si adresár
• Zmazať - zvolený adresár možno zmazať vrátane sú-

borov, ktoré obsahuje

Pokiaľ ste si už vybrali konkrétny súbor a zvolíte Voľby, 
zobrazia sa ďalšie možnosti pre prácu s daným súborom,  
a to podľa typu daného súboru:
• Zobraziť/prehrať - otvorí zvolený súbor a podĺa typu 
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ho zobrazí, pokiaľ sa jedná napr. o fotografiu alebo pre-
hraje mp3

• Odoslať - súbor môžete odoslať cez MMS, bluetooth 
alebo do užívateľského profilu

• Použiť ako - podľa typu súboru možno použiť ako tape-
tu alebo vyzváňanie atď.

BUDÍK
[Extra] => [Budík] 
Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa Vašich požia-
davkov je možné nastaviť čas budenia a typ budíku - jed-
norázový/každodenný/týždenný. Je možné nastaviť tón 
vyzváňania budíku z prednastavených melódií alebo zvoliť 
vlastné vyzváňanie zo súboru. Celkom možno nastaviť až 
5 rôznych budíkov.

KALENDÁR
V telefóne máte k dispozícii kalendár s dňami, týždňami a 
mesiacmi v roku. Aktuálny dátum, na ktorom sa nachád-
zate je vo formáte deň/mesiac/rok

KALKULAČKA
[Extra] => [Kalkulačka]
Telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže 
sčítať, odočítať, deliť a násobiť.
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Ovládanie:
1.  Ak svieti na dispelji 0, môžete zadať číslo, ktoré chcete 

spočítať.
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, –, x, /) pomocou  

navigačných tlačidiel hore/dole a pre potvrdenie  
stlačte OK.

3. Vložte druhé číslo.
4.  Výsledok zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačítkom #.

STOPKY
[Extra] => [Stopky]
Telefón je možné používať ako stopky:
Na výber máte dva druhy stopiek Typické stopky a Stopky 
s medzičasom.

[Menu] => [Typické stopky]
Meranie medzičasu - zmerajte si medzičas z celkového 
času. Stopky spustíte Štart, ak chcete zaznamenať me-
dzičas stlačte Medzičas (max 20 medzičasov).
Pre ukončenie merania stlačte Stop. Ak máte zazname-
naný aspoň jeden medzičas je možné uložiť záznam sto-
piek stlačením Hotovo.
Zobraziť záznam - zobrazí uložené záznamy nameraných 
hodnôt. Tieto záznamy môžete len zobraziť alebo vymazať.

[Menu] => [Stopky s medzičasom]
Tieto stopky sú založené na rovnakom princípe ako predo-
šlé stopky s medzičasom, ale tu je možné uložiť iba štyri 



medzičasy, ktoré sa však dajú znovu spustiť a čas beží 
ďalej. Ovládanie je znázornené na displeji.
Namerané hodnoty medzičasov sa nedajú uložiť pre ne-
skoršie zobrazenie. Tieto stopky sa ovládajú tlačidlami 
2/4/6/8 a 5 pre pauzu.

HRY
[Extra] => [Hry]
V telefóne je predinštalovaná jedna hra.

Menu:
Spustiť hru
Úroveň hry – zvoľte si obtiažnosť hry
Rekordy – ku každej úrovni hry sa zaznamená najlepší 
výsledok, ktorý si tu môžete zobraziť
Nápoveda – tu sa dozviete ako hru hrať a ako ju ovládať

Pre hry sa dajú nastaviť niektoré vlastnosti:
Melódia hry – pri hre bude hrať melódia
Zvukové efekty – pri niektorých úkonoch budete počuť 
zvukový efekt
Vibrácia hry – pri niektorých úkonoch telefón zavibruje.
Hlasitosť – hlasitosť zvukov hry
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SLUŽBY
V tomto menu nájdete služby poskytované Vaším operá-
torom. Pre viac informácií kontaktujte Vášho operátora.

Upozornenie: Keďže telefón nedisponuje veľkou vnútor-
nou pamäťou, je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu 
pre fungovanie niektorých aplikácií.

SVIETIDLO
Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svietidlom.  
Svietidlo možno vypnúť/zapnúť dlhým stlačením tlačidla 
0 v pohotovostnom režime. Dbajte na to, nebolo svieti-
dlo zapnuté, pokiaľ telefón nepoužívate. Mohlo by dôjsť 
k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. 
Podvybitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácii 
a nemožno ju brať ako závadu telefónu.

UPOZORNENIE
S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým 
iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón 
a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným 
prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom  
a podobne. Spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., ani iný predaj-
ca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postu-
pov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo 
obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA 
Halo 12.
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NÁVOD
Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, 
z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu ne-
musia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Po-
kiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne 
návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne. Tla-
čové chyby v návode vyhradené.
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ŠPECIFIKÁCIA

Parametre Popis

Pásmo GSM 850/900/1800/1900 MHz

Rozmery 99,8x49x19,5 mm

LCD Farebný 2.2“

Výdrž 
v pohotovostnom 
režime

až 240 hodín

Doba hovoru až 240 minút

Pamäť 100 SMS správ,
300 telefónnych čísel

Batéria Li–Ion

PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH 
VĹN A SAR
Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádi-
ových vĺn. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval 
všetky povolené limity vyžarovania rádiových vĺn (RF) sta-
novené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity 
sú súčasťou obsiahlych smerníc a stanovujú prípustné 
úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre obecné použi-
tie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiah-
lych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také 
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bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť 
všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a od-
chýlky merania. 
Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje 
s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption 
Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medziná-
rodných zásad 2,0 watty / kilogram (W / kg). Testy sú 
vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh 
s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžaro-
vanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to 
preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac vý-
konnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný 
pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste 
k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístro-
ja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. 
Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných 
sieťach, použitých podmienkach a frekvencií  použitých 
v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom 
môže mať za následok  rôzne hodnoty SAR. 
Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby 
spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých ty-
pov merania a odchýlok merania. . Hodnoty SAR sa môžu 
líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých pod-
mienkach a frekvencií  použitých v sieti. Použitie prístroja 
s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôz-
ne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model 
telefónu je 191 W/kg.
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

POZOR: toto zariadenie je označené zhodne s nariade-
ním Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označe-
né  symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol 
preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území 
Európskej únii musí byť výrobok po ukončení jeho životnos-
ti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho 
prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto 
symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného 
komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smer-
nicou 2002/95/ES o obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zari-
adeniach. 

 2200 PREHLÁSENIE 
O ZHODE
Dovozca do Európskej únie, spoločnosť C.P.A. Slova-
kia s.r.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA 
Halo 12, je v zhode so základnými požiadavkami  
a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 
1999/5/ES.
Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na adrese
http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo12.pdf
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