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MOBilní TeleFOn 
PrO SeniOry cPA HAlO 6

Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve 
tento návod.
Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon 
bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské pří-
ručce 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 nebezepečí. Manuál obsahuje po-
drobné bezpečnostní pokyny.

Bezpečné zapnutí 
telefonu
Nezapínejte telefon na nebezpečných místech 
nebo v místech, kde je používání mobilních te-
lefonů zakázáno.

Věnujte pozornost 
bezpečnosti silničního pro-
vozu
Používání telefonu během řízení vozidla je 
nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefo-
nování při řízení vozidla legislativně zakázáno. 
Při řízení motorového vozidla používejte hand-
sfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je 
telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší 
elektronický systému automobilu (např. ABS, 
SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte ná-
sledující pokyny:
• Nepokládejte telefon na ovládací panel
     automobilu.
• Ujistěte se u autorizovaného prodejce

 vašeho vozidla, že elektronický systém 
   automobilu má dobrou izolaci.

Reproduktor Displej

  Tlačítko pro 
ukončení hovoru

(červené tlačítko)

Tlačítko pro  
příjem hovoru 
(zelené tlačítko)

Zámek kláves   Tichý režim

Pravá
   funkční klávesa

Navigační
tlačítko nahoru

Navigační
tlačítko dolů

Levá
funkční klávesa 
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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 blízkos-
ti čerpací stanice pohonných hmot nebo na 
kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohon-
nými hmotami nebo chemickými látkami.

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 tě-
hotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.

Příslušenství a baterie
Používejte pouze schválené příslušenství a bate-
rie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kom-
patibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím bate-
rie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými 
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 poža-
davků, 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.



Copyright © 2011 CPA. All rights reserved.10 Copyright © 2011 CPA. All rights reserved. 11

C
Z

ZAČÍNÁME

VlOžení/VyjMuTí
BATerie

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

2. Vložte baterii.

3.  Nasaďte kryt v horní části telefonu a teprve poté jej 
zacvakněte ve spodní části. Ujistěte se, že je kryt zcela 
uzavřen.

Vyjmutí baterie
1. Otevřete kryt baterie.

2.  Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z 
telefonu.

1

2
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3.  Nasaďte kryt v horní části telefonu a teprve poté jej 
zacvakněte ve spodní části. Ujistěte se, že je kryt zcela 
uzavřen.

Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a 
odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kom-
patibilní s tímto telefonem.

VlOžení/VyjMuTí 
SiM kArTy

1. Vložení SiM 
 karty
Vypněte telefon, od-
straňte kryt baterie, 
vyjměte baterii a vlož-
te SIM kartu tak, jak je 
uvedeno na obrázku.

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. 

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
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2.  Odpojte nabíječku,
 pokud je telefon
 již nabitý.

Telefon je možné též nabíjet v kolébce (stojánku), který je 
součástí balení.

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 nabít do plna.

VýSTrAHA 
Při VyBiTé BATerii
Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon zobrazí 
varování o téměř vybité baterii na displeji. 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.

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.
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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.

OVládAcí PrVky
TeleFOnu

Zámek
kláves 

Tichý
 režim

Navigační
tlačítko
nahoru

Navigační
tlačítko

dolů

FM
rádio 

Ovládání 
svítilny 

  Tlačítko
SOS
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Tlačítko Funkce

Tlačítko  * Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem 
rychlá volba přednastaveného čísla 
(např. dcera)
Režim psaní textu: Mění způsob na 
vkládání běžných znaků

Levá  
funkční 
klávesa. 
Tlačítko 
oblíbených 
čísel (dvě 
postavy)

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

Pravá 
funkční 
klávesa. 
Tlačítko „C“

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

Tlačítko FM Přepnutím tlačítka nahoru se aktivuje 
FM funkce.
Přepnutím tlačítka dolů se FM funkce 
vypne.

Svítilna Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna 
rozsvítí.
Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.

Tlačítko 
SOS

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

Funkce jednOTliVýcH 
TlAčíTek

Tlačítko Funkce

Tlačítko pro 
příjem hovo-
ru (zelená  
klávesa)

Při příchozím hovoru stiskněte pro 
příjem hovoru.
Pohotovostní režim: stiskněte pro 
vstup do seznamu hovorů
V menu: stiskněte pro potvrzení zvolené 
funkce.

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 do před-
chozího menu
Dlouhým stiskem pro návrat na úvodní 
obrazovku.

Navigační  
tlačítko 
nahoru

Pohotovostní režim: vstup do hlavního 
menu
V menu: pohyb nahoru

Navigační 
tlačítko dolů

Pohotovostní režim: vstup do Kontaktů
V menu: pohyb dolů

Tlačítko  # Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem 
rychlá volba přednastaveného čísla 
(např. syn)
Režim psaní textu: Mění způsob 
vkládání znaků
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ikOny nA diSPleji
Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

Stav baterie

Intenzita signálu

Budík Tichý režim

Nepřečtená zpráva Zamknutá
klávesnice

Paměť pro zprávy 
je plná

Sluchátková  
souprava připojena

Nepřijaté hovory

TlAčíTkO PrO rycHlé 
zVýšení HlASiTOSTi
V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu 
handsfree, a to stisknutím klávesy C. 
Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte na-
vigační tlačítko nahoru (zvýšíte hlasitost) nebo dolů 
(snížíte hlasitost).

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 tlačít-
ko C (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
Jak nastavit tísňová volání:
[Nastavení] => [SOS číslo] => [SOS nastavení] => 
[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 
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začne vytáčet první uložené telefonní číslo. Pokud 
nedojde k příjmutí hovoru odešle Vaši nouzovou SMS 
zprávu na uložené telefonní číslo a poté pokračuje ve 
vytáčení a odesílání SMS na další uložená čísla.

Pokud SiM karta není vložena:
telefon umožňuje volat na tísňovou linku 112 i bez vložené 
SIM karty. Je však nutné funkci tísňového volání aktivovat 
a nastavit číslo 112 jako první SOS číslo. Dlouhým stisknu-
tím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k automa-
tickému vytočení tísňové linky 112.
Je-li funkce tísňového volání vypnuta, k vytočení linky 112 
nedojde.

Ukončení hovoru:
dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefo-
nu v průběhu hovoru dojde k ukončení stávajícího hovoru  
a započne SOS volání na uložená čísla.
Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se  
v telefonu 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 mož-
né využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena 
na displeji telefonu na levé straně nahoře). Pokud nemáte 
aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na dis-
pleji se zobrazí POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že 
můžete 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.

rycHlá VOlBA
Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovost-
ním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9 a #, *.

Přiřazení rychlé volby:
V menu Kontakty vyberte daný kontakt a zvolte [Možnos-
ti] => [Detaily] => [Možnosti] => [Přiřadit rychlou vol-
bu] => zvolte si klávesu rychlé volby a potvrďte Vybrat.

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

Nastavení hlasové schránky:
[Menu Zprávy] => [Hlasová schránka] => Číslo hla-
sové schránky – zde si zadejte číslo hlasové schránky 
Vašeho operátora a zvolte Uložit.

zkrácená VOlBA
Pokud jste v pohotovostním režimu a stisknete klávesu 
„C“, budete mít k dispozici rychlý přístup ke čtyřem funk-
cím telefonu. Zvolte si požadovanou funkci a potvrďte stis-
kem levé funkční klávesy (Vybrat). Tyto předuložené funkce 
nelze měnit ani mazat. Není možné měnit ani jejich pořadí.
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PříjeM HOVOru
•  Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo levou 

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

vesy (Možnosti) provádět následující operace: přepínat 
hovory, vypínat/zapínat mikrofon, aktivovat handsfree 
a vyhledávat v kontaktech. Nově příchozí hovor telefon 
akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, 
ten předchozí bude přidržen.

• Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

PříjeM VšeMi kláVeSAMi
Příchozí hovor lze příjmout jakoukoliv klávesou mimo čer-
vené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funk-
ci aktivujete v menu: [Nastavení] => [Volání] => [Příjem 
všemi klávesami] => [Zapnuto/vypnuto]

OdMíTnuTí HOVOru
Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka.

kOnFerenční HOVOr
Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce 
musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferenční hovor:
Varianta 1 (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

1 Přijměte hovor
2 Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované 

číslo nebo stiskněte zelené tlačítko a v menu zvolte Tel. 
seznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při 
vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor 
přidržen.

3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout 
Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor.

Varianta 2 (dva příchozí hovory)
Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního 
operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě vo-
lání.
1 Přijměte první hovor
2 Přijmutí druhého hovoru: Pokud přichází druhý ho-

vor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovo-
ru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisk-
nutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor 
přijmout.

3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout 
Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor.

nASTAVení HlASiTOSTi
V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost repro-
duktoru stisknutím navigační klávesy nahoru (zesílení) 
nebo dolů (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] => [Nová zpráva] 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 Možnosti.
4. Zobrazí se možnosti odeslání, vyberte jednu z nich.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo 

stiskněte zelené tlačítko a vyhledejte jej v Kontaktech. 
Pak potvrďte.

čTení SMS zPráV 
A OdPOVídání
Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony   
v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou 
zprávu přečíst, zvolte Vybrat. Pokud chcete zprávu pře-
čist později, stiskněte červené tlačítko. Zvolte [ZPRÁVY] 
=> [Doručené] a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. 
Nepřečtená zpráva bude označena symbolem  . Po-

kud stisknete při čtení zprávy zelené tlačítko, 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 na-

horu a dolů, pro výběr požadované zprávy zvolte detail.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tla-

čítka (odpovědět, vymazat, poslat dál, volat odesílatele, 
uložit číslo).
a) Odpovědět: odpovědět na zprávu odesílateli
b) Poslat dál: poslat zprávu dále
c) Smazat SMS: smazat zprávu
d) Volat číslo: zavolat odesílateli
e) Uložit do kontaktů: umožňuje číslo odesílatele  
     uložit do Kontaktů

šABlOny 
Váš telefon má 10 přednastavených zpráv. Můžete je 
upravit, smazat nebo vytvořit nové šablony. Jde o texty, 
které často používáte (např. Zpozdím se), nemusíte je 
tedy stále do kola zadávat. Stačí zvolit [Zprávy] => [Na-
stavení] => [Šablony]
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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: [Nastavení] => [SOS číslo] => [SOS zpráva]

MAzání zPráV
Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv 
uložených v Doručených, Konceptech, Odeslaných atp.

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 
můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo 
číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete 
smazat číslo hlasové schránky, zvolte: [Menu Zprávy] 
=> [Hlasová schránka] => [Číslo hlasové schránky]  
a číslo vymažte.

STAV PAMěTi
Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu 
[Zprávy] => [Nastavení] => [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 dolů nebo nahoru (lze použít i klá-
vesy 2,8,4 nebo 6) a potvrďte stiskem levé funkční kláve-
sy nebo klávesou 5.

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

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

PřijATé HOVOry
Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.
1. Zvolte [Hovory] => [Hovory] => [Přijaté hovory]. Na-

vigačními 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 zelené-
ho tlačítka nebo levé funkční klávesy a zvolením poža-
dované funkce.
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OdcHOzí HOVOry
Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů. 
Zvolte [Hovory] => [Hovory] => [Odchozí hovory]. Navi-
gačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů Další 
možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

zMeškAné HOVOry
Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů. 
Zvolte  [Hovory] => [Hovory] => [Zmeškané hovory]. 
Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
Další možnosti stejné jako u Příchozích hovorů.

SMAzAT VšecHny HOVOry
Ve složkách přijatých, odchozích, zmeškaných lze zvolit 
Smazat vše, čímž dojde ke smazání všech hovorů v dané 
složce.

délkA HOVOrů – dOBA 
HOVOru
[Hovory] => [Hovory] => [Doba hovoru]. 
Podrobně zobrazí délku hovorů, a to posledního hovoru, 
všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů. Pro 
smazání všech těchto záznamů zvolte Vymazat vše.

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 Kontakty nebo v pohotovostního režimu stiskně-
te 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  

[Kontakty] => [Možnosti] => [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] => [Kontakty] => [Možnosti] 
=> [Hromadné operace] => [Smazat vše] a vyberte, 
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zda smazat kontakty z telefonu nebo ze SIM karty. Mů-
žete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupnte do 
telefonního seznamu, vyhledejte si jméno, které chcete 
smazat a zvolte [Možnosti] => [Vymazat].

kOPírOVání kOnTAkTu
Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu 
tak, že zvolíte [Kontakty] => [Možnosti] => [Hromadné 
operace] => [Kopírovat] ze SIM do telefonu. Kopírovat 
můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit z Telefonu 
na SIM. Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotli-
vě, a to tak, že v [Menu] => [Kontakty] zvolíte na daném 
kontaktu Možnosti a dále [Detaily] => [Možnosti] => 
[Kopírovat] na SIM (příp. do telefonu).

OBlíBená číSlA
Do telefonu můžete uložit až 5 oblíbených telefonních  
čísel. V pohotovostním režimu stačí stisknout klávesu  
oblíbených čísel (dvě postavy), potom se zobrazí právě 
těchto pět oblíbených čísel. Ta si můžete měnit, ukládat  
v libovolném pořadí nebo mazat. Čísla lze také měnit  
v menu [Nastavení] => [Volání] => [Oblíbená čísla]. 

nASTAVení kOnTAkTů
Menu [Kontakty] => [Možnosti] => [Nastavení] => 
[Vybrat]

Zde si lze zvolit následující:
a) Vyzváněcí tón: Kontakty v telefonu lze rozdělit do 

sedmi skupin. Každá skupina kontaktů může mít jiné 
vyzvánění. Neplatí pro kontakty uložené na SIM.

b) Uložit: Nastavte si kam chcete kontakty ukládat – 
SIM/telefon nebo při každém ukládání mít na výběr 
(Vybrat)

c) Kapacita paměti: po zvolení tohoto menu uvidíte stav 
obsazenosti SIM/telefonu

SkuPiny kOnTAkTů
Při zadávání kontaktu (viz návod Přidání kontaktu) lze kon-
takt uložit do jedné ze sedmi skupin. Jak nastavit vyzváně-
ní pro danou skupinu naleznete v tomto návodu - Nasta-
vení kontaktů.

PrOFily
Pro snadnější změny režimu telefonu je možné rychle pře-
pnout telefon do jednoho ze 4 profilů. Tyto profily si lze na-
stavit v menu – Profily. Vyberte si profil a zvolte Upravit. 
Pro každý profil si lze zvolit:
• Vyzváněcí tón (Volba platí pro kontakty uložené na SIM, 

jelikož kontakty uložené v telefonu mají vyzvánění přiřa-
zené nastavením skupiny, do které jsou přidány)
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• Hlasitost vyzvánění
• Hlasitost reproduktoru
• Tóny/hlas kláves
• Tón budíku
• Tón výstrahy
• Tón zprávy
• Vibrace

Tichý režim umožňuje vypnout všechny zvuky, které tele-
fon vydává. 

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

nASTAVení TeleFOnu
[Nastavení] => [Nastavení telefonu]

jazyk
Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí češ-
tina ani slovenština.
Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám 
neznámém jazyce změnu provedete dle následujících 
kroků.
Nejprve telefon uveďte stiskem červené klávesy do zá-
kladní obrazovky. Stikněte 3x horní navigační klávesu, 3x 
levou funkční klávesu, nyní najeďte na Češtinu a potvďte 
stiskem levé funkční klávesy a poté bude telefon nastaven 
do Češtiny. 

číslo vlastníka
Umožňuje nastavit číslo vlastníka telefonu.

Ochrana proti krádeži
[Nastavení] => [Nastavení telefonu] =>
[Ochrana proti krádeži]
Umožňuje nastavit Kontakt, který bude informován, pokud 
ztratíte Váš telefon nebo bude ukraden. Heslo pro aktivaci 
ochrany je 1234 nebo 0000. Heslo lze změnit v menu 
[Nastavení] => [Nastavení zabezpečení] => [Změnit 
heslo ochrany].

Popis funkce: Pokud ztratíte nebo Vám bude ukraden 
telefon a zloděj do vašeho telefonu vloží jinou SIM kartu 
bude Vámi nastavenému kontaktu (správci) odeslána 
informační SMS s instrukcemi.“Telefon CPA Halo 6 je 
pouzivan s jinou SIM kartou. Odeslete text „Unlock“ pro 
odblokovani nebo „Lock“ pro zablokovani telefonu.“
Autorizovaný kontakt může vzdáleně telefon odblokovat 
nebo zablokovat zasláním SMS v určitém tvaru na danou 
SIM kartu.

Tvar SMS:
pro odblokování pošlete text „unlock“
pro zablokování pošlete text „lock“

Text zprávy se na telefonu CPA HALO 6 nezobrazí. Telefon 
CPA HALO 6 se po obdržení SMS odblokuje nebo zablokuje 
bez jakékoliv signalizace.

Funkce ochrany proti krádeži se aktivuje zadáním autori-
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zovaného čísla (správce) v menu [Nastavení] => [Na-
stavení telefonu] => [Ochrana proti krádeži] volba 2  
[Pouze odeslat SMS správci] nebo volba 3 [Zablokovat 
telefon a odeslat SMS správci].

Volba 2 [Pouze odeslat SMS správci] - Telefon CPA 
HALO 6 nebude po vložení cizí SIM zablokován. Správce 
obdrží pouze informační SMS (viz. výše).

Volba 3 [Zablokovat telefon a odeslat SMS správci] - 
Telefon CPA HALO 6 bude po vložení cizí SIM zablokován a 
zobrazí se na displeji text „Telefon zablokován, kontaktujte 
majitele telefonu.“ Dále správce obdrží informační SMS 
(viz. výše).

Vždy je aktivní pouze jedna z výše uvedených voleb, a to ta 
poslední nastavená.

Funkce se deaktivuje [Nastavení] => [Nastavení tele-
fonu] => [Ochrana proti krádeži] =>volba 1 [Vypnutí 
ochrany]

Poznámka: Funkce je z výroby deaktivována.

nASTAVení lcd
[Nastavení] => [Nastavení LCD]

kontrast displeje
Jas displeje je možné nastavit dle vašich požadavků. Po-
mocí navigačních tlačítek nahoru/dolů nastavte kontrast 
na požadovanou úroveň.

Podsvícení displeje
V telefonu lze zapnout nebo vypnout podsvícení displeje.

nASTAVení HOdin
[Nastavení] => [Nastavení hodin]
V tomto menu si můžete nastavit datum, čas a formát 
data.

nASTAVení VOlání
[Nastavení] => [Nastavení volání]

V tomto menu si můžete nastavit:
1. Příjem všemi klávesami – viz stejnojmenná kapitola 

tohoto návodu
2. Signál po minutě – každou minutu hovoru Vás telefon 

upozorní
3. Signál přijetí hovoru – pokud volaný příjme hovor, te-

lefon Vás pípnutím upozorní

4. Čekání hovoru – lze aktivovat/deaktivovat funkci dal-
šího čekajícího hovoru na lince, pokud tuto funkci ope-
rátor podporuje

5. Skrýt číslo – pokud zapnete tuto funkci, volaný neuvidí 
Vaše číslo

6. Oblíbená čísla – viz stejnojmenná kapitola tohoto ná-
vodu
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nASTAVení SíTě
[Nastavení] => [Nastavení sítě]
V tomto menu si můžete nastavit operátora, resp. síť, na 
kterou se chcete připojit. Volbu lze provést automaticky 
nebo ručně. Doporučujeme automatický výběr sítě.

nASTAVení zABezPečení
[Nastavení] => [Nastavení zabezpečení]
Pro přístup do tohoto menu je třeba zadat kód přístroje, 
který je přednastaven na 1234 (nebo 0000). Kód si lze 
změnit na vlastní v dalším podmenu.

Po zadání tohoto kódu si v tomto menu můžete nastavit 
následující:
1. PIN1 -  změňte si PIN1 vaší SIM nebo si zapněte/

vypněte požadavek na zadavání PINu při zapínání tele-
fonu

2. Kód telefonu -  změňte si kód přístroje nebo si zapně-
te/vypněte požadavek na zadavání tohoto kódu při 
některých operacích

3. Blokování hovorů – nastavte si, které typy hovorů 
nebo zpráv chcete blokovat. Funkce blokování hovorů 
je závislá na poskytovaných službách Vašeho operá-
tora. Pro podrobnější informace kontaktujte Vašeho 
operátora.

Poznámka: Výchozí PIN kód bývá 1234. Výchozí kódy pří-
stroje bývají 1234 nebo  0000.

TOVární nASTAVení
[Nastavení] => [Tovární nastavení]

Nastavení některých funkcí telefonu  lze vrátit do továr-
ního nastavení. 

náSTrOje

Budík
[Nástroje] => [Budík]
Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků 
je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázo-
vý/Každodenní/Týdenní. Tón vyzvánění budíku je nutné 
zvolit v příslušném profilu viz. Návod sekce Profily.

kalkulačka
Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, kte-
rá dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

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 
levou funkční klávesu (OK).

3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že pomocí navigačních tlačítek 

se posunete na symbol = (rovná se) a potvrdíte OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #. Klá-
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vesou hvězdička lze změnit zadávané číslo na číslo zápor-
né nebo zpět.

narozeniny
Můžete si uložit datum narozenin Vašich blízkých a telefon 
Vás v daný den na tuto událost upozorní. [Nástroje] => 
[Narozeniny]. 

SVíTilnA
Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze 
zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu. Dbej-
te na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnu-
ta. 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.

FM rádiO
Anténa na rádio je součástí přístroje. K poslechu 
rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka. 
Jsou-li však vložena, reprodukovaný zvuk rádia je 
přenesen do vložených sluchátek. Nejsou-li vložena 
sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobil-
ního telefonu.
1. Zapnutí rádia: je-li telefon v pohotovostním režimu, 

přesuňte posuvné tlačítko rádia do horní pozice, funk-
ce rádia bude zapnuta.

2. Vypnutí rádia: pro vypnutí poslechu rádia přesuňte 

posuvné tlačítko rádia do spodní pozice, funkce rádia 
bude vypnuta.

3. Ovládání rádia: při zapnutém rádiu použijte navigační 
klávesy (nahoru/dolů) pro změnu hlasitosti. Pro ladění 
a další volby, zvolte menu Možnosti a zde si nastavte 
potřebné.

4. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne. Po 
ukončení hovoru je nutné rádio opět zapnout posunem 
přepínače dolů a nahoru.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni 
a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Připojená 
sluchátka fungují také jako anténa, proto může být kvalita 
příjmu se sluchátky lepší. V tomto případě je nutno dbát 
na to, aby drát sluchátka nebyl smotán.

dálkOVé OVládání  
TeleFOnu PřeS SMS
Telefon je vybaven revoluční funkcí zadávání dat do telefo-
nu přes SMS. Pokud vlastník telefonu nezvládá například 
uložit kontakt do telefonu, může kdokoliv z jeho příbuzných 
nebo známých provést uložení nového kontaktu do pamě-
ti telefonu CPA HALO 6 na dálku, a to pouhým odesláním 
SMS na telefon CPA HALO 6 ve správném tvaru.

Podporované funkce:
Přidání nového kontaktu
Tvar SMS: AT+P:jméno:číslo
Příklad: AT+P:Novák:707123456
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Po odeslání takovéto SMS na telefon CPA HALO 6 bude 
automaticky na tomto telefonu uložen do telefonního se-
znamu kontakt se jménem Novák a číslem 707123456. 
Pokud je již tel. seznam zaplněn, nedojde k uložení kon-
taktu.

Přidání nového oblíbeného čísla
Tvar SMS: AT+L:jméno:číslo
Příklad: AT+L:Novák:707123456
Po odeslání takovéto SMS na telefon CPA HALO 6 
bude automaticky na tomto telefonu uložen do sekce 
Oblíbených čísel kontakt se jménem Novák a číslem 
707123456. Pokud je již všech 5 pozic obsazeno, bude 
přepsána poslední pozice.

Přidání nového SOS čísla
Tvar SMS: AT+S:jméno:číslo
Příklad: AT+S:Novák:707123456

Po odeslání takovéto SMS na telefon CPA HALO 6 bude 
automaticky na tomto telefonu uložen do sekce SOS čísel 
kontakt se jménem Novák a číslem 707123456. Pokud 
je již všech 5 pozic obsazeno, bude přepsána poslední 
pozice.

Přidání nového upozornění 
Tvar SMS: AT+A:hh:mm:obsah
Příklad: AT+A:19:30: Vem si léky na tlak!

Po odeslání takovéto SMS na telefon CPA HALO 6 bude 

automaticky na tomto telefonu zoprazeno upozornění 
„Vem si léky na tlak!“, a to v daný čas platný pro stávající 
den, pokud již ten den daná hodina neuplynula. Pokud již 
hodina uplynula, bude upozornění zobrazeno den násle-
dující. Upozornění se zobrazí na displeji telefonu a bude 
doprovázeno zvukovým znamením. Jedná se o jednorázo-
vé upozornění, tzn. pokud bude upozornění zobrzeno na 
displeji, již se nebude znovu opakovat – např. další den. 
Pro další zobrazení je nutno SMS zaslat znovu. 

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 neodpo-
vídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a 
povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používá-
ní obdobných zařízení jako je CPA Halo 6. 

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.
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SPECIFIKACE

Parametry Popis

Pásmo GSM 900/1800 MHz

Rozměry 110 x 51 x 15 mm

LCD Monochromatický,  
oranžové podsvícení

Výdrž v pohotovostním 
režimu až 220 hodin

Výdrž - hovor až 180 minut

Paměť 100 SMS zpráv,  
300 telefonních čísel

Baterie Li–Ion

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 vyso-
kofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly 
vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a 
vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnost-
ní 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 mezinárodních 
zásad 2,0 watty / kilogram (W / kg). Testy jsou prová-
děny za použití standardních pracovních poloh s přístro-
jem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je 
hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj 
je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. 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 frekvenč-
ních pásmech. 
Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních 
sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. 
Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za 
následek 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 1.068 
W/kg. 

OcHrAnA žiVOTníHO 
PrOSTředí

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením 
Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro 
odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého od-
padkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru 
znamená, že na území Evropské unie musí být výro-
bek po ukončení jeho životnosti uložen do oddělené-
ho sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale  
i každého příslušenství označeného tímto symbolem. 
Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního 
odpadu.

 1313  PrOHlášení O SHOdě
Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. 
z o.o., tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon  je ve 
shodě se základními požadavky 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_Halo6.pdf
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MOBilný TeleFón Pre 
SeniOrOV cPA HAlO 6

Skôr než 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 elek-
tromagnetické vlny rušia elektronický systém 
automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie 
bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:
• Neukladajte telefón na ovládací panel au-
    tomobilu.
• Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho
    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.

Reproduktor Obrazovka

  Červené tlačidlo 
ukončenie 

hovoru

Zelené  
tlačidlo
štart hovoru

Blokovanie
klávesnice 

Ľavé
funkčné tlačidlo 

  Tichý režim

Navigačné
tlačidlo hore

Navigačné
tlačidlo dole

Pravé
   funkčné tlačidlo
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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.

Mobilní telefon by měl být 
vždy vypnutý v blízkosti  
výbušnin

Správne používanie  
telefónu
Používajte telefón v normálnej polohe. Nedo-
týkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je ne-
vyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón 
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. Potom 
zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tla-
čidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde 
sa nachádzate Nezavesujte telefón bez povo-
lenia.
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ZAČÍNAME

VlOženie / VyBrATie  
BATérie

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

2. Vložte batériu.

3. Nasaďte kryt v hornej časti telefónu a až potom ho za-
cvaknite v spodnej časti. Uistite sa, že je kryt celkom 
zavretý.

  

Vybratie batérie
1. Otvorte kryt batérie.

2. Batériu zdvihnite za určený výstupok a vyberte z telefónu.

1

2
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3. Nasaďte kryt v hornej časti telefónu a až potom ho 
zacvaknite v spodnej časti. Uistite sa, že je kryt celkom 
zavretý.

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

VlOženie / VyBrATie  
SiM kArTy

1. Vloženie SiM 
 karty:
Vloženie SIM karty:  
Vypnite telefón, od-
stráňte kryt batérie, 
vložte SIM kartu tak, 
ako je uvedené na ob-
rázku.

2. Vybratie SiM  
  karty
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. 

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
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2.  Odpojte nabíjačku,
 pokiaľ je telefón
 už nabitý.

Telefón je možné nabíjať v kolíske (stojane), ktorý je sú-
časťou balenia.

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 
pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k 
podbitiu 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. 

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). 
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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. 

OVládAcie PrVky
TeleFónu

Ovládanie 
FM rádia 
 

Svietidlo 
  Tlačidlo

SOS

Blokovanie
klávesnice 

 Tichý
  režim

Navigačné
tlačidlo
hore

Navigačné
tlačidlo

dole



Copyright © 2011 CPA. All rights reserved.64 Copyright © 2011 CPA. All rights reserved. 65

S
K

Tlačidlo Funkcia

Tlačidlo   * Pohotovostný režim: Dlhým stlačením 
zablokovanie tlačidiel 
Režim písania textu: Mení spôsob na 
vkladanie symbolov

Ľavé  
funkčné 
tlačidlo
Tlačidlo 
obľúbených 
čísel (dve 
postavy)

Pohotovostný režim: vstup do obľúbe-
ných čísel
V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie 
uvedenej na displeji v ľavom spodnom 
rohu displeja nad daným tlačidlom

Pravé  
funkčné 
tlačidlo
Tlačidlo „C“

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

Tlačidlo FM Prepnutím tlačidla hore sa aktivuje FM 
funkcia.
Prepnutím tlačidla dole sa FM funkcia 
vypne.

Svietidlo Prepnutím tlačidla hore sa svietidlo 
rozsvieti.
Prepnutím tlačidla dole svietidlo zhasne.

Tlačidlo  
SOS

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

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 do hlavné-
ho menu
V menu: pohyb smerom hore

Navigačné 
tlačidlo dole

Pohotovostný režim: vstup do 
Kontaktov
V menu: pohyb smerom dole

Tlačidlo  # Pohotovostný režim: Dlhým stlačením 
prepnutie do alebo z tichého režimu 
(profilu)
Režim písania textu: Mení spôsob 
vkladania znakov
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ikOny nA diSPleji
Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.

Stav baterie

Intenzita signálu

Budík Tichý režim

Neprečítaná 
správa

Zamknutá
klávesnica

Pamäť pre správy 
je plná Slúchadlá pripojené

Neprijaté hovory

TlAčidlO Pre rýcHle  
zVýšenie HlASiTOSTi
Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu 
handsfree a to stlačením tlačidla C.
Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte navi-
gačné tlačidlo smerom hore (zvýšite hlasitosť) alebo 
smerom dole (znížite hlasitosť).

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 tlačidlo 
„C“. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, stlačte a drž-
te 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 kontak-
toch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

TieSňOVé VOlAnie – SOS
SOS volanie aktivujete alebo deaktivujete v menu [Nasta-
venie ] => [ SOS číslo ] => [ 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 SOS zapnutá a máte zadané aspoň 
jedno SOS číslo, telefón začne vytáčať prvé uložené 
číslo. Pokiaľ nedôjde k prijatiu hovoru, odošle na toto 
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číslo núdzovú SMS správu a potom pokračuje vo vytá-
čaní a odosielaní SMS na ďalšie uložené čísla.

Pokiaľ SiM karta nie je vložená: 
telefón umožňuje volať na tiesňovú linku 112 aj bez vlože-
nej SIM karty. Je však nutné funkciu tiesňového volania 
aktivovať a nastaviť číslo 112 ako prvé SOS číslo. Dlhým 
stlačením SOS tlačidla na zadnej strane telefónu dôjde  
k automatickému vytočeniu tiesňovej linky 112. 
Ak je funkcia tiesňového volania vypnutá, k vytočeniu linky 
112 nedôjde.

Ukončenie hovoru: dlhým stlačením tlačidla SOS na zad-
nej strane telefónu v priebehu hovoru dôjde k ukončeniu 
hovoru a začne sa SOS volanie na uložené čísla.
Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa v 
telefóne aktivuje SOS volanie na uložené čísla. Dlhým stla-
čením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice 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 
vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

rýcHlA VOľBA
Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohoto-
vostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9 a #. Funkcia je 
dostupná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nasta-
vené. Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete 
dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo.

Priradenie rýchlej voľby:
V menu Kontakty vyberte daný kontakt a zvoľte [Mož-
nosti] => [Detaily] => [Možnosti] => [Priradiť rých-
lu voľbu] => zvoľte si tlačidlo rýchlej voľby a potvrďte  
Vybrať.

Nastavenie hlasovej schránky:
[Menu] => [Správy] => [Hlasová schránka] => [Čís-
lo hlasovej schránky]] => [tu si zadajte číslo hlasovej 
schránky Vášho operátora a zvoľte Uložiť.

SkráTená VOľBA
Pokiaľ ste v pohotovostnom režime a stlačíte tlačidlo „C“ 
budete mať k dispozícii rýchly prístup k štyrom funkciám 
telefónu. Zvoľte si požadovanú funkciu a potvrďte ju stla-
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čením ľavého funkčného tlačidla (Vybrať). Tieto predulože-
né funkcie nie je možné meniť ani vymazať. Nie je možné 
meniť ani ich poradie. 

PríjeM HOVOru
•  Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo alebo ľavé 

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

ho tlačidla (Možnosti) prevádzať nasledujúce operácie: 
prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón, aktivovať 
handsfree a vyhľadávať v kontaktoch. Nový prichádza-
júci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový 
hovor prijmete, ten predchádzajúci bude podržaný. 

• Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

PríjeM VšeTkýMi  
TlAčidlAMi
Prichádzajúci hovor je možné prijať akýmkoľvek tlačidlom 
okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ 
si však túto funkciu aktivujete v menu: [Nastavenia] => 
[Volanie] => [Príjem všetkými tlačidlami] => [Zapnu-
té/Vypnuté].

OdMieTnuTie HOVOru
Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením červeného 
tlačidla.

kOnFerenčný HOVOr
Tento telefón podporuje konferenčný hovor. Táto funkcia 
musí byť podporovaná sieťou mobilného operátora. 

Konferenčný hovor:
Variant 1 (jeden prichádzajúci a jeden odchádzajúci 
hovor)
1. Prijmite hovor
2. Vytočte ďalšie číslo. Môžete priamo zadávať požado-

vané číslo alebo stlačte zelené tlačidlo a v menu zvoľte 
Kontakty. Vyberte požadovaný kontakt v adresári. Pri 
vytáčaní ďalšieho čísla bude predchádzajúci prichád-
zajúci hovor pridržaný. 

3. Vo chvíli, keď je druhý hovor spojený, môžete stlačiť 
zelené tlačidlo a v menu zvoľte Konferenčný hovor.

Variant 2 (dva prichádzajúce hovory)
Tento variant vyžaduje aktiváciu služby u vášho mo-
bilného operátora, aby bolo možné v jednom okamihu 
prijať dva hovory. 
1 Prijmete prvý hovor
2. Prijatie druhého hovoru: Pokiaľ prichádza druhý ho-

vor, zobrazí sa na displeji informácia o prichádzajúcom 
hovore (telefón automaticky pridrží aktuálny hovor). 
Stlačením zeleného tlačidla môžete druhý prichádza-
júci hovor prijať. 

3. Vo chvíli, kedy je druhý hovor spojený, môžete stlačiť 
zelené tlačidlo OK a v menu zvoľte Konferenčný hovor.
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nASTAVenie HlASiTOSTi
V priebehu hovoru môžete prispôsobovať hlasitosť stla-
čením navigačného tlačidla hore (zvýšenie hlasitosti) a 
dolu (zníženie hlasitosti).

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.

PíSAnie A OdOSielAnie 
SMS SPráV
1. [Zvoľte Správy] => [Nová správa] 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 Možnosti.
4. Zobrazia sa možnosti odoslania, vyberte  jednu z nich.
5. Zadajte telefónne číslo. Môžete zadať číslo priamo 

alebo stlačte zelené tlačidlo a vyhľadajte v Kontaktoch. 
Potom potvrďte.

číTAnie SMS SPráV  
A OdPOVedAnie
Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v po-
hotovostnom režime telefónu. Ak chcete túto novú sprá-
vu prečítať, zvoľte Vybrať. Pokiaľ chcete správu prečítať 
neskôr, stlačte červené tlačidlo. Zvoľte [Správy] => [Do-
ručené] a vyberte správu, ktorú chcete prečítať. Neprečí-
taná správa bude označená symbolom . Pokiaľ stla-
číte pri čítaní správy Možnosti, zobrazí sa zoznam 
možností.

PrijATé SMS SPráVy

ukladanie a správa 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 de-
tail.

3. Ďalšie možnosti správy vyvoláte stlačením zeleného 
tlačidla (odpovedať, volať číslo, vymazať, presmerovať, 
uložiť číslo).
a) Odpovedať: odpovedať na správu odosielateľovi
b) Presmerovať: poslať správu ďalej
c) Vymazať: vymazať správu
d) Volať: zavolať odosielateľovi
e) Uložiť číslo: umožňuje číslo odosielateľa uložiť   
    do Kontaktov
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šABlóny 
Váš telefón má 10 prednastavených správ. Ide o texty, 
ktoré často používate (napr. Som zaneprázdnený), nemu-
síte ich teda stále zadávať. Stačí zvoliť [Správy] => [Na-
stavenie] => [Šablóny]

TieSňOVá SMS
Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na 
tiesňové číslo dôjde k automatickému odoslaniu tejto 
SMS správy. Nastaviť je možné len jednu správu. Správu 
nájdete v menu: [Nastavenie] => [SOS číslo] => [SOS 
správa].

VyMAzAnie SPráV
Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať a to vrátane 
správ v Doručených, Konceptoch, Odoslaných atd.

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 
môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo čís-
lo hlasovej schránky predtým nastavené). Pokiaľ chcete 
vymazať číslo hlasovej schránky zvoľte: Menu [Správy] 
=> [Hlasová schránka] => [Číslo hlasovej schránky] 
a číslo vymažte.

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

VklAdAnie číSlic
Ak pri písaní textu potrebujete vložiť čísla, tlačidlom # pre-
pnite režim písania na režim číslic 123 a vložte požadova-
né číslo stlačením daného tlačidla.

VklAdAnie šPeciálnycH 
znAkOV
Pri písaní textových správ alebo textu môžete stlačením 
tlačidla * vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte 
stlačením tlačidla dole alebo hore (je možné použiť tlačidlá 
2, 8, 4 alebo 6) a potvrďte stlačením ľavého funkčného 
tlačidla alebo tlačidlom 5.

VÝPIS HOVOROV

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a 
zmeškaných hovorov.

PrijATé HOVOry
Zobrazí 20 posledných čísel prijatých hovorov.
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1.  Zvoľte [Hovory] => [Hovory] => [Prijaté 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 [Hovory] => [Hovory] => [Odchádzajúce]. Na-
vigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. 
Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri prichádzajúcich ho-
voroch.

zMeškAné HOVOry
Zobrazí 20 posledných čísel zmeškaných hovorov.
Zvoľte [Hovory] => [Hovory] => [Zmeškané]. Navigač-
nými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie 
možnosti rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

VyMAzAť VšeTky HOVOry
Táto funkcia vymaže kompletnú históriu prijatých, odchád-
zajúcich a zmeškaných hovorov. 

TrVAnie VOlAniA
[Hovory] => [Hovory] => [Trvanie volania]. 
Podrobne zobrazí dĺžku hovoru, a to posledného hovoru, 
všetkých hovorov, odchádzajúcich hovorov a prijatých 
hovorov. Pre vymazanie všetkých týchto záznamov zvoľte 
Všetko vymazať.

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
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PridAnie kOnTAkTu
Pre pridanie kontaktu zvoľte: [Kontakty] => [Možnosti] 
=> [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] => [Kontakty] => [Mož-
nosti] => [Hromadné operácie] => [Vymazať všetko] 
a vyberte, či kontakty budú vymazané z telefónu alebo zo 
SIM karty. Kontakty môžete mazať aj jeden po druhom. 
Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľadajte si meno, kto-
ré chcete vymazať a zvoľte [Možnosti] => [Vymazať].

kOPírOVAnie kOnTAkTu
Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, 
že zvolíte [Kontakty] => [Možnosti] => [Hromadné 
operácie] => [Kopírovať zo SIM do telefónu]. Kopíro-
vať môžete samozrejme aj opačne, stačí zvoliť Z telefónu 
na SIM kartu. Kontakty taktiež môžete kopírovať jednotli-
vo, a to tak že v [Menu ] => [Kontakty] zvolíte na danom 
kontakte Možnosti a ďalej [Detaily] => [Možnosti ] => 
[Kopírovať na SIM] (príp. do telefónu).

OBľúBené číSlA
Do telefónu môžete uložiť až 5 obľúbených čísel. V poho-
tovostnom režime stačí stlačiť tlačidlo obľúbených čísel 
(dve postavy), potom sa zobrazí  práve týchto päť obľú-
bených čísel. Tie si môžete meniť, ukladať v ľubovoľnom 
poradí alebo vymazať. Čísla môžete taktiež meniť v menu 
[Nastavenie] => [Volania] => [Obľúbené čísla].

nASTAVenie kOnTAkTOV
Menu [Kontakty] => [Možnosti] => [Nastavenia] => 
[Vybrať]

Zde si lze zvolit následující:
a) Vyzváňací tón: Kontakty v telefóne môžete rozdeliť do 

siedmich skupín. Každá skupina kontaktov môže mať 
iné vyzváňanie. Neplatí pre kontakty uložené na SIM

b) Uložiť: Nastavte si kam chcete kontakty ukladať – 
SIM/telefón alebo pri každom ukladaní mať na výber

c) Kapacita pamäte: po zvolení tohto menu uvidíte stav 
obsadenosti SIM/telefónu

SkuPinA kOnTAkTOV
Pri zadávaní kontaktu (viď návod Pridanie kontaktu) je 
možné kontakt uložiť do jednej zo siedmich skupín. Ako 
nastaviť vyzváňanie pre danú skupinu nájdete v tomto ná-
vode] => [Nastavenie kontaktov



Copyright © 2011 CPA. All rights reserved.80 Copyright © 2011 CPA. All rights reserved. 81

S
K

PrOFily
Pre jednoduchšie zmeny režimu telefónu je možné rýchlo 
prepnúť telefón do jedného zo 4 profilov. Tieto profily si 
môžete nastaviť v menu] => [Profily. Vyberte si profil a 
zvoľte Upraviť. Pre každý profil si môžete zvoliť:
• vyzváňací tón (voľba platí len pre kontakty uložené na 

SIM, nakoľko kontakty uložené v telefóne majú vyzváňanie 
priradené nastavením skupiny, do ktorej sú pridané),

• hlasitosť vyzváňania,
• hlasitosť reproduktora,
• tóny/ hlas tlačidiel,
• tón budíka,
• tón výstrahy,
• tón správy,
• vibrácie.

Tichý režim umožňuje vypnúť všetky zvuky, ktoré telefón 
vydáva.

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

nASTAVenie TeleFónu
[Nastavenia] => [Nastavenie telefónu]

jazyk
Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba 
slovenčina ani čeština. Pokiaľ je váš telefón z akéhokoľvek 

dôvodu v neznámom jazyku, zmenu uskutočníte podľa na-
sledujúcich krokov. 

Najprv telefón uveďte stlačením červeného tlačidla do zá-
kladnej obrazovky. Stlačte 3x horné navigačné tlačidlo, 3x 
ľavé funkčné tlačidlo, potom choďte na Slovenčinu a po-
tvrďte stlačením ľavého funkčného tlačidla a potom bude 
telefón nastavený do slovenčiny.

číslo vlastníka
Umožňuje číslo vlastníka telefónu.

Ochrana proti krádeži
[Nastavenia] => [Nastavenie telefónu] =>
[Ochrana proti krádeži]
Umožňuje nastaviť kontakt, ktorý bude informovaný pokiaľ 
stratíte telefón alebo bude ukradnutý. Heslo pre aktiváciu 
ochrany je 1234 alebo 0000. Heslo je možné zmeniť  
v menu [Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia] – 
[Zmeniť heslo ochrany].

Popis funkcie: Pokiaľ stratíte alebo Vám bude ukradnu-
tý telefón a zlodej do Vášho telefónu vloží inú SIM kartu 
bude Vami nastavenému kontaktu (správcovi) odoslaná 
informačná SMS s inštrukciami: „Telefón CPA Halo 6 je 
používaný s inou SIM kartou. Odošlite text „Unlock” pre 
odblokovanie alebo „Lock” pre zablokovanie telefónu.”
Autorizovaný kontakt môže vzdialene telefón odblokovať 
alebo zablokovať zaslaním SMS v určitom tvare na danú 
SIM kartu.
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Tvar SMS:
Pre odblokovanie pošlite text “unlock”
Pre zablokovanie pošlite text “lock”

Text správy sa na telefóne CPA Halo 6 nezobrazí. Telefón 
sa po obdržaní SMS odblokuje alebo zablokuje bez akej-
koľvek signalizácie.

Funkcia ochrany proti krádeži sa aktivuje zadaním autori-
zovaného čísla (správcu) v menu [Nastavenie] => [Na-
stavenie telefónu] => [Ochrana proti krádeži].

Voľba 2 (Len odoslať SMS správcovi) – Telefón CPA 
Halo 6 nebude po vložení cudzej SIM zablokovaný. Správ-
ca obdržé len informačnú SMS (viď vyššie).

Voľba 3 (Zablokovať telefón a odoslať SMS správ-
covi) – Telefón CPA Halo 6 bude po vložení cudzej SIM 
zablokovaný a na disleji sa zobrazí text „Telefón zabloko-
vaný, kontaktujte majiteľa telefónu.” Ďalej správca obdrží 
informačnú SMS (viď vyššie).

Vždy je aktívna len jedna z vyššie uvedených volieb a to tá 
posledná nastavená.

Funkcia se deaktivuje [Nastavenia] => [Nastavenie 
telefónu] => [Ochrana proti krádeži] => voľba 1 [Vy-
pnutie ochrany]

Poznámka: Funkcia je z výroby deaktivovaná.

nASTAVenie lcd
[Nastavenie] => [Nastavenie LCD]

kontrast displeja
Jas displeja je možné nastaviť podľa vašich požiadaviek. 
Pomocou navigačného tlačidla hore / dole nastavte kon-
trast na požadovanú úroveň.

Podsvietenie displeja
V telefóne je možné zapnúť alebo vypnúť podsvietenie 
displeja.

nASTAVenie HOdín
[Nastavenie] => [Nastavenie hodín]
V tomto menu si môžete nastaviť dátum, čas a formát 
dátumu.

nASTAVenie VOlAní
[Nastavenie] => [Nastavenie volaní]

V tomto menu si môžete nastaviť:
1. Príjem všetkými tlačidlami
2. Signál po minúte] => [každú minútu hovoru vás tele-

fón upozorní
3. Signál prijatia hovoru] => [pokiaľ volaný príjme hovor, 

telefón vás pípnutím upozorní
4. Čakanie hovoru] => [je možné aktivovať/deaktivovať 
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funkciu ďalšieho čakajúceho hovoru na linke, pokiaľ 
túto funkciu operátor podporuje.

5. Skryť číslo] => [pokiaľ zapnete túto funkciu, volaný 
vaše číslo neuvidí

6. Obľúbené čísla] => [viď návod

nASTAVenie SieTe
[Nastavenie] => [Nastavenie siete]
V tomto menu si môžete nastaviť operátora, resp. sieť, 
na ktorú sa chcete pripojiť. Voľbu môžete uskutočniť ru-
čne alebo automaticky. Odporúčame automatický výber 
siete.

nASTAVenie  
zABezPečeniA
[Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia]
Pre prístup do tohto menu je potrebné zadať kód prístro-
ja, ktorý je prednastavený na 1234 (alebo 0000). Kód je 
možné zmeniť v ďalšom podmenu.

Po zadaní tohto kódu si v menu môžete nastaviť nasle-
dujúce:
1. PIN 1] => [zmeňte si PIN1 vašej SIM karty alebo si za-

pnite/vypnite požiadavku na zadávanie PIN pri zapínaní 
telefónu

2. Kód telefónu] => [zmeňte si kód prístroja alebo si za-
pnite/vypnite požiadavku na zadávanie tohto kódu pri 
niektorých operáciách

3. Blokovanie hovorov] => [nastavte si, ktoré typy ho-
vorov alebo správ chcete blokovať. Funkcia blokovania 
hovorov je závislá na poskytovaných službách vášho 
operátora. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte 
operátora.

Poznámka: Východzí PIN býva 1234 alebo 0000.

VýrOBné nASTAVeniA
[Nastavenia] => [Výrobné nastavenia]

Nastavenie niektorých funkcií je možné vrátiť do výrob-
ných nastavení.

náSTrOje

Budík
[Nástroje] => [Budík]
Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa vašich poži-
adaviek je možné nastaviť čas budenia a typ budíka] => 
[Jednorazový / Každodenný / Týždenný. Tón vyzváňania 
budíka je nutné zvoliť v príslušnom profile viď Návod sekcia 
Profily

kalkulačka
Váš telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá do-
káže sčítať, odčítať, násobiť a deliť. 
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Ovládanie
1. Ak svieti na displeji „0“ môžete zadávať číslom ktoré 

chcete spočítať
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navi-

gačných tlačidiel hore / dole a pre potvrdenie stlačte 
ľavé funkčné tlačidlo

3. Vložte druhé číslo
4. Výsledok zobrazíte tak, že pomocou navigačných tlači-

diel sa posuniete na symbol = a potvrdíte OK.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom #. Tla-
čidlom hviezdička je možné zmeniť zadávané číslo na číslo 
záporné a späť.

narodeniny
Môžete si uložiť dátum narodenín Vašich blízkych a tele-
fón Vás v daný deň na túto udalosť upozorní. [Nástroje]  
=> [Narodeniny].

SVieTidlO
Telefón je vybavený vo svojej hornej časti svietidlom. 
Svietidlo je možné zapnúť/vypnúť prepínačom na boku 
telefónu. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebo-
lo svietidlo zapnuté. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie a 
nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podbitie batérie nie je 
dôvodom k oprávnenej reklamácii a nie je možné ju brať 
ako vadu telefónu.

FM rádiO
Anténa na rádio je súčasťou prístroja. K počúvaniu 
rádia nie je nutné mať pripojené priložené slúchadlá. 
Ak sú vložené, reprodukovaný zvuk rádia je prenesený 
do vložených slúchadiel. Ak nie sú vložené slúchadlá, 
zvuk je prenesený do reproduktorov mobilného tele-
fónu. 
1. Zapnutie rádia: ak je telefón v pohotovostnom reži-

me, presuňte posuvné tlačidlo rádia do hornej pozície , 
funkcia rádia bude zapnutá.

2. Vypnutie rádia: pre vypnutie presuňte posuvné tlačidlo 
rádia do spodnej pozície,  funkcia rádia bude vypnutá. 

3. Ovládanie rádia: ak máte zapnuté rádio použite na-
vigačné tlačidlá (hore/dole) pre zmenu hlasitosti. Pre 
ladenie a ďalšie voľby, zvoľte menu Možnosti a tu si na-
stavte potrebné.

4. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vy-
pne. Po ukončení hovoru je  nutné rádio opäť zapnúť 
prepínačom dole a hore.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni 
a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Pripojené slú-
chadlá fungujú taktiež ako anténa, preto môže byť kvalita 
príjmu so slúchadlami lepšia. V tom prípade je nutné dbať 
na to, aby káblik slúchadiel nebol zmotaný.

diAľkOVé OVládAnie  
TeleFónu cez SMS
Telefón je vybavený revolučnou funkciou zadávania dát 
do telefónu cez SMS. Pokiaľ vlastník telefónu nezvláda 
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napríklad uložiť kontakt do telefónu, môže ktokoľvek z 
jeho príbuzných alebo známych uskutočniť uloženie nové-
ho kontaktu do pamäte telefónu CPA Halo 6 na diaľku a 
to jednoduchým odoslaním SMS na telefón CPA Halo v 
správnom tvare.

Podporované funkcie: 
Pridanie nového kontaktu:
Tvar SMS: AT+P:meno:číslo
Príklad: AT+P:Novák:707123456

Po odoslaní takejto SMS na telefón CPA Halo 6 bude au-
tomaticky do tohto telefónu uložený kontakt s menom No-
vák a telefónnym číslom 707123456. Pokiaľ je telefónny 
zoznam plným kontakt sa neuloží.

Pridanie nového obľúbeného čísla:
Tvar SMS: AT+L:meno:číslo
Príklad: AT+L:Novák:707123456
Po odoslaní takejto SMS na telefón CPA Halo 6 bude au-
tomaticky do sekcie Obľúbených čísel uložený kontakt s 
menom Novák a telefónnym číslom 707123456. Pokiaľ 
je všetkých 5 pozícií obsadených, bude prepísaná posled-
ná pozícia.

Pridanie nového SOS čísla
Tvar SMS: AT+S:meno:číslo
Príklad: AT+S:Novák:707123456

Po odoslaní takejto SMS na telefón CPA Halo 6 bude 

automaticky do sekcie SOS čísel uložený kontakt s me-
nom Novák a telefónnym číslom 707123456. Pokiaľ je 
všetkých 5 pozícií obsadených, bude prepísaná posledná 
pozícia.

Pridanie nového upozornenia
Tvar SMS: AT+A:hh:mm:obsah
Príklad: AT+A:19:30: Zober si lieky na tlak!

Po odoslaní takejto SMS na telefón CPA Halo 6 bude 
automaticky na tomto telefóne zobrazené upozornenie 
„Zober si lieky na tlak!“ a to v daný čas platný pre kon-
krétny deň, pokiaľ už v ten deň hodina neuplynula. Pokiaľ 
už hodina uplynula, upozornenie sa zobrazí na nasledujúci 
deň. Upozornenie sa zobrazí na displeji telefónu a bude 
doprevádzané zvukovým znamením. Jedná sa o jednorá-
zové upozornenie, t.j. pokiaľ bude upozornenie zobrazené 
na displeji, už sa nebude znova opakovať – napr. na ďalší 
deň. Pre ďalšie zobrazenie je nutné poslať SMS znova.

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 6.
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náVOd
Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z 
dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemu-
sia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ 
skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návo-
du, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne. Tlačové 
chyby v návode vyhradené.

ŠPECIFIKÁCIA

Parametre Popis

Pásmo GSM 900/1800 MHz

Rozmery 110 x 51 x 15 mm

LCD Monochromatický,  
oranžové podsvietenie

Výdrž v pohotovostnom 
režime 220 hodín

Výdrž – hovor 180 minút

Pamäť 100 SMS správ, 
300 telefónnych čísiel

Batéria Li–Ion
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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 1,068 W/kg.

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. 

 1313  PreHláSenie O zHOde
Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone 
Sp. z o. o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón 
CPA Halo, 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_Halo6.pdf

PÔSOBenie rádiOVýcH 
VĹn A SAr
Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádio-
vých 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 
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 vyžarovanie 
ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že 
prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných 
úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripoje-
nie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej 
stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja 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-
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