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Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.
Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon 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 příručce 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 podrobné bezpečnostní
pokyny.
Bezpečné zapnutí telefonu
Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo
v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.
Věnujte pozornost bezpečnosti
silničního provozu
Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě, včetně ČR, je telefonování při řízení
vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového
vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý, elektromagnetické
vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS,
SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující
pokyny:
• Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
• Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozi6
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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 předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.
Vypněte telefon u čerpacích stanic
pohonných hmot
Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv
místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami
nebo chemickými látkami.
Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý
v blízkosti výbušnin
Správné používání telefonu
Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se
plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu
vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš
dlouhou dobu.
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dla, že elektronický systém automobilu má dobré
odrušení.

Příslušenství a baterie
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie.
Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní
s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte,
že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte
na svého dodavatele.
Odolnost vůči vodě
Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon
špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť,
mořská voda atp.).
Tísňová volání
Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle potřeby,
stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru,
aby se smazal obsah obrazovky, a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání
a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo,
kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

8

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.

ZAČÍNÁME
VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

CZ

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

3. Nasaďte kryt na telefon
v příslušné poloze a
poté jej posuňte směrem nahoru. Ujistěte se,
že je kryt zcela uzavřen.
Vyjmutí baterie
1. Otevřete kryt baterie
posunutím
směrem
dolů o cca 0,5 cm
a poté kryt sundejte.
2. Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji
vyjměte z telefonu.
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3. Nasaďte kryt na telefon
v příslušné poloze a
poté jej posuňte směrem nahoru. Ujistěte se,
že je kryt zcela uzavřen.
Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte
nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto
telefonem.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY
1. Vložení karty
Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie,
vyjměte baterii a vložte
SIM kartu tak, jak je
uvedeno na obrázku.

2. Vyjmutí karty
Držte kryt SIM karty.
Druhou rukou zvědněte
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 vyjímání SIM
karty buďte opatrní.
10
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VLOŽENÍ/VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

CZ

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.

NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.
1. Připojte nabíječku

2. Odpojte nabíječku,
pokud je telefon
již nabitý.
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Telefon je možné též
nabíjet v kolébce (stojánku), který je součástí
balení.

Upozornění:
Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až
po několika minutách. Pro dobíjení 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

Je-li baterie téměř vybitá a telefon zapnutý, na displeji se zobrazí
upozornění. Baterii nabijte co nejdříve.
Upozornění: Neponechávejte svítit svítilnu v telefonu, pokud není
baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

12

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

CZ

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.
Vypnutí
Pokud je telefon zapnutý, stiskněte
a držte stisknuté červené tlačítko,
dokud se telefon nevypne.

ÚVODNÍ
OBRAZOVKA

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY

1

2

3

V menu [Nastavení] => [Vzhled]=> [Styl zámku obrazovky] lze
nastavit několik způsobů odemčení obrazovky.
1) Posunutím ze zdola nahoru bez nutnosti zadání hesla
2) Posunutím ze zdola nahoru s nutnosti zadání hesla
3) Odemčení obrazovky gestem

VÁŠ TELEFON
POHOTOVOSTNÍ REŽIM

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

14
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OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU

1

12

9

2

10
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13

3
11
8

5

14

6

4

7

1 Stavová(indikační) dioda 2 Reproduktor 3 Dotykový displej 4 Tlačítko ukončení hovoru/zamčení obrazovky (červené
tlačítko) 5 Tlačítko příjmu hovoru/Výpis hovorů (zelené tlačítko)
6 Tlačítko Domů 7 Konektor dobíjení 8 Tlačítka změny hlasitosti
9 Fotoaparát 10 Blesk/Svítilna 11 Hlasitý reproduktor 12 Konektor sluchátek 3,5mm Jack 13 Uchycení poutka 14 Mikrofon
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FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK
Tlačítko

Funkce

Tlačítko pro
příjem hovoru
(zelená
klávesa)

Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem
hovoru.
Na úvodní obrazovce:
Rozsvícení nebo zhasnutí svítilny dlouhým
stisknutím.
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.
Na úvodní obrazovce:
Stiskněte pro zamčení obrazovky.
V menu:
Stiskněte pro návrat o jeden krok zpět.

Tlačítko Domů Na úvodní obrazovce:
(klávesa
Dlouhým stiskem přístup do aplikace Přátelé
s domečkem) (Oblíbené kontakty s fotografiemi).
V menu nebo na obrazovkách mimo
úvodní obrazovky:
Stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
Tlačítko zvýšení hlasitosti

16

Pohotovostní režim nebo zamčený telefon:
Zvýšení hlasitosti vyzvánění.
V audio aplikacích nebo při hovoru:
Zvýšení hlasitosti.
V aplikaci Fotoaparát:
Změna přiblížení (Zoom+).

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.

STAVOVÁ LED DIODA
Barva

Stav

Zelená
Modrá
Červená

Režim

Bliká

Zmeškaný hovor nebo nepřečtená zpráva.

Svítí

Baterie telefonu je plně nabita.

Bliká

Bluetooth je zapnuto.

Bliká

Baterie je vybitá.

Svítí

Baterie se nabíjí.

Poznámka:
1) Zmeškaný hovor nebo nepřečtená zpráva
Pořadí priority
2) Nabíjení
stavové diody
3) Zapnuté Bluetooth

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.
Stav baterie

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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Tlačítko sníže- Pohotovostní režim nebo zamčený telefon:
ní hlasitosti
Snížení hlasitosti vyzvánění.
V audio aplikacích nebo při hovoru:
Snížení hlasitosti.
V aplikaci Fotoaparát:
Změna přiblížení (Zoom-).

Intenzita signálu

Bluetooth

Budík

Zmeškaný hovor

Nepřečtená zpráva

Vyzvánění s vibracemi

Připojená sluchátka

ZMĚNA HLAVNÍCH OBRAZOVEK MENU
Na každé obrazovce je 6 dlaždic pro snadný přístup k aplikacím.

18
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INDIKACE ZMEŠKANÉHO HOVORU
NEBO NEPŘEČTENÉ ZPRÁVY
3

CZ

Číslo na ikoně Hovorů nebo Zpráv
označuje počet zmeškaných hovorů
resp. nepřečtených zpráv.

Zprávy

STAVOVÁ (NOTIFIKAČNÍ) LIŠTA

Stavová lišta slouží ke snadnému přístupu k vybraným aplikacím
a informacím, v jakém stavu se telefon, resp. aplikace telefonu
nacházejí. Stavovou lištu lze „rozbalit“ tahem prstu po dotykovém
displeji seshora dolů.
1) Název operátora
2) Přístup do fotoaparátu
5
3) Přístup do menu Nastavení
1
2
3
telefonu
4) Zapnutí/vypnutí Bluetooth
5) Zapnutí/vypnutí Tichého
4
7
režimu
6) Zapnutí/vypnutí Režimu
6
8
Letadlo
10
9
7) Rozbalení dalších možností
8) Změna jasu displeje
9) Změna hlasitosti vyzvánění
11
10) Zapnutí/vypnutí vibrací
vyzvánění
11) Oblast pro další indikaci –
například: Zmeškané hovory,
Nepřečtené zprávy, Spuštěné (aktivní) rádio/stopky/
hudbu atd.

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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KLÁVESNICE

Telefon disponuje pro psaní textu dvěma typy klávesnice. Mezi
jednotlivými typy lze přepínat stiskem tlačítka „globus“
.
Dlouhým stiskem tlačítka „globus“ lze volit jazykovou sadu znaků klávesnice. Změnu velikosti písmen lze provést kliknutím nebo
dvoj kliknutím na klávesu
.
QWERTZ klávesnice
Qwertz klávesnice funguje na podobném principu jako klávesnice počítače.
Pro psaní písmen s diakritikou (háčky,
čárky) přidržte písmeno stisknuté delší
dobu a poté prst přesuňte na požadované písmeno s diakritikou.
3x3 klávesnice
Takzvaná 3x3 klávesnice je založena na principu klávesnice telefonu
s tlačítky tzn., pro napsání určitého
písmena je třeba vícekrát stisknout
příslušné tlačítko.

RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree,
a to stisknutím ikony Reproduktor
.
Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte tlačítka pro
změnu hlasitosti (
) na boku telefonu.

20
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VOLÁNÍ
1 Stiskněte ikonu „Telefon“. Zadejte telefonní číslo pomocí
číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.
2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte tlačítko Zpět
. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte dlouze
tlačítko Zpět
.
3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte
příslušný kontakt tlačítkem. „Hovor“ potvrdíte volbu hovoru
nebo stisknete daný kontakt a posunutím prstu po obrazovce
vpravo uskutečníte hovor. Posunutím prstu vlevo je možné na
daný kontakt zaslat zprávu. Podrobné informace o kontaktech
naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

Upozornění:
Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu
tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji vpravo
nahoře). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního
Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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VYTÁČENÍ ČÍSLA

operátora, na displeji 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 můžete
provádět i bez vložené SIM karty.

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dlouze stiskněte tlačítko „0“, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte
telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu.
Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v aplikaci Telefon
stisknout tlačítko 2 až 9 a potvrdit zeleným tlačítkem.
Přiřazení rychlé volby
V menu [Nastavení] => [Nastavení kontaktů] =>[Rychlá
volba] => [Čísla 2-9] => zvolte si klávesu rychlé volby
a vyberte číslo uložené v kontaktech.

22
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PŘÁTELÉ

CZ

Další způsobem jak provést
rychlé vytočení čísla je možnost
použít aplikaci Přátelé.
Stisknutím ikony Přátelé nebo
dlouhým stiskem tlačítka Domů
budete mít na výběr z kontaktů,
které si nejprve musíte přidat z
adresáře. K těmto kontaktům
lze přiřadit fotografii a poté
lehce volíte kontakt dle fotky.
Hovor potvrdíte stiskem tlačítka
Hovor.
Upozornění:
Doporučujeme přiřazovat fotografie pořízené telefonem CPA
Halo X. V případě externích
fotografií je nutné upravit v PC
rozlišení fotografie (320x480).

PŘÍJEM HOVORU

• Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo tlačítko
Přijmout.
• V průběhu hovoru můžete 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. K přidrženému hovoru se lze vrátit
stisknutím informace o přidrženém hovoru v horní části displeje.
• Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka. Pokud
nechcete hovor odmítnout, ale pouze vypnout vyzvánění, stiskněte
tlačítko Ticho.

ZPRÁVY
Telefon umožňuje přijímat i odesílat SMS a MMS zprávy. Nová zpráva
je signalizována zobrazením ikony na displeji telefonu nebo blikáním
zelené stavové diody.
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 disponuje
omezenou kapacitou vnitřní paměti, je třeba mít vloženu paměťovou
kartu pro příjem velkých MMS. Z tohoto důvodu nemusí být telefon
schopen přijmout MMS o maximální velikosti.
Upozornění:
Všechny zprávy (přijaté/odeslané) jsou rozděleny do Konverzací dle
čísla odesílatele (příjemce). Každá odeslaná/přijatá zpráva je barevně
odlišena a u každé zprávy je datum a čas zprávy.

PSANÍ A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Zvolte [Zprávy] => [Nová].
2. Můžete zadat číslo přímo, a to tak, že na číselné klávesnici
zadáte konkrétní číslo, nebo zadáváním písmen jména dojde
k postupné filtraci jmen až budete moci zvolit konkrétní jméno
z adresáře. Také jsou zde možnosti volby Kontaktu(ů) z adresáře (stiskem tlačítka Kontakty) nebo z Výpisu hovorů (stiskem
24
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ČTENÍ ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

SMS/MMS zprávy naleznete v menu Zprávy, kde kliknete na pole
příslušné konverzace a zobrazí se veškeré zprávy uskutečněné
s daným účastníkem. Tahem prstu po displeji shora dolů nebo
opačně lze listovat zprávami konkrétní konverzace. Pro zaslání
zprávy danému kontaktu klikněte na pole Odpověď, napište text
a zvolte Odeslat.
Poznámka:
Rozepsané a neodeslané zprávy se automaticky ukládají do příslušné konverzace a jsou označeny obrázkem rozepsaného dopisu.

MAZÁNÍ ZPRÁV

Vstupte do menu [Zprávy]. Jsou-li v telefonu přijaté nebo odeslané zprávy, zobrazí se jako konverzace s daným kontaktem, resp.
číslem. Mazat můžete celé konverzace stisknutím [Volby] =>
[Smazat] a výběrem konkrétních konverzací nebo lze vstoupit do
konkrétní konverzace a zde pomocí [Volby] => [Smazat] vybrat
jednotlivé zprávy dané konverzace a ty smazat.

STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS/MMS zprávy můžete zkontrolovat v menu
[Zprávy] => [Volby] => [Nastavení] => [Stav paměti]. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.
Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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tlačítka Hovory). Pro vložení dalších příjemců klikněte na pole
„Komu:“ a použijte postup viz výše.
3. Pro psaní zprávy klikněte na oblast „Klikněte zde pro psaní“.
Zadejte text zprávy a pokud chcete zaslat MMS lze použít tlačítko
Vložit pro připojení přílohy.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte tlačítko Odeslat.

NASTAVENÍ PROFILU MMS

Pokud telefon sám nerozpozná nebo není schopen nastavit datový
účet Vašeho operátora je třeba Datový účet nastavit ručně.
[Menu] => [Nastavení] => [Sítě] => [Datový účet].
Zde naleznete profily operátora vaší SIM – lze upravit stávající nebo
vytvořit nový. Vyberte profil nebo zvolte Přidat. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora SIM:
Položka menu

T-Mobile

O2

Vodafone

Název účtu – např.

T-Mobile MMS

O2 MMS

Vodafone MMS

APN

mms.t-mobile.cz mms

mms

Uživatelské jméno

mms

nevyplňuje se

mms

Heslo

mms

nevyplňuje se

mms

Typ ověření

normální

normální

normální

Domovská stránka

http://mms

http://mms

http://mms

Typ připojení

http

http

http

Použít proxy

Ano

Ano

Ano

Adresa proxy

010.000.000.010 160.218.160.218 010.011.010.111

Proxy port

80

Další nastavení

Uživatelské jméno proxy nevyplňuje se

8080

80

nevyplňuje se

nevyplňuje se

Heslo Proxy

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

Primární DNS

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

Sekundární DNS

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

IP adresa

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

Maska podsítě

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

Po zadání MMS datového účtu je třeba jej aktivovat v menu [Zprávy] => [Volby] =>[Nastavení] => [MMS] => [Nastavení datového připojení] => zde klikněte na příslušný MMS datový
účet a tím dojde k jeho aktivaci.
26
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Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace 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).
[Menu Zprávy] => [Volby] =>[Nastavení] => [SMS] => [Server
hlasové pošty] – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte Uložit.

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ
Zobrazuje telefonní čísla nebo jména a čísla kontaktů přijatých,
odchozích a zmeškaných hovorů. Tahem prstu po displeji shora
dolů nebo opačně lze listovat Výpisem hovorů.
Každý hovor je označen symbolem určujícím jedná-li se o hovor
odchozí, příchozí nebo zmeškaný.
Stiskem pole konkrétního hovoru a posunutím prstu po obrazovce
vpravo uskutečníte hovor. Posunutím prstu vlevo je možné na daný
kontakt zaslat zprávu (viz. obr. kapitola Vytáčení čísla).
Dlouhým stiskem pole konkrétního hovoru vstoupíte do menu kde
je možné číslo Uložit/Upravit/Odeslat SMS/Smazat.
Krátkým stiskem pole konkrétního hovoru vstoupíte do menu, kde
je možné na kontakt Volat nebo psát zprávu nebo po stisku Volby
číslo Uložit/Upravit/Smazat/Zobrazit kontakt.

SMAZAT HOVORY

Zvolte [Hovory] => [Volby] - Volbou Smazat můžete mazat
jednotlivé hovory nebo označením zaškrtávátka Označit lze
pro vymazání označit všechny hovory. To samé lze provést volbou
Smazat vše.

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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HLASOVÁ SCHRÁNKA

KONTAKTY
Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen
symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem
. Kontakt uložený na paměťové kartě je označen symbolem
paměťové karty .

HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v menu Kontakty
pole Hledat.
2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Postupným zadáváním písmen dojde k filtraci jmen v adresáři.
Lze napsat celé jméno, nebo pohybem prstu po displeji shora
dolů nebo opačně v adresáři listovat.
Stiskem pole konkrétního hovoru a posunutím prstu po obrazovce vpravo uskutečníte hovor. Posunutím prstu vlevo je možné na daný kontakt zaslat zprávu.

PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte
[Kontakty] => [Přidat kontakt]
2. Ke kontaktům v telefonu a na paměťové kartě můžete uložit
jméno, telefonní číslo, fotografii a přiřadit vyzváněcí tón. Ke
kontaktům na SIM lze uložit pouze číslo a jméno o omezeném
počtu znaků.

SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu na paměťové
kartě nebo na SIM kartě, zvolte [Menu] => [Kontakty] =>
[Volby] => [Smazat vše].
28
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KOPÍROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty nebo z paměťové karty zkopírujete
do telefonu tak, že zvolíte [Menu] => [Kontakty] => [Volby]
=> [Nastavení] => [Import kontaktů] ze SIM nebo paměťové karty do telefonu.
Pomocí [Menu] => [Kontakty] => [Volby] => [Nastavení]
=> [Export kontaktů] lze kontakty kopírovat z telefonu na SIM
nebo na paměťovou kartu. Pamatujte, že na SIM lze ukládat pouze
jméno a číslo.

NASTAVENÍ KONTAKTŮ

Menu [Kontakty] => [Volby] => [Nastavení]
Zde si lze zvolit následující:
a) Zobrazit kontakty: Nastavte si, které kontakty chcete zobrazovat v telefonním seznamu a jaká je obsazenost konkrétních
uložišť.
b) Rychlá volba: viz Kapitola Rychlá volba
c) Import kontaktů: viz Kapitola Kopírování kontaktu
d) Export kontaktů: viz Kapitola Kopírování kontaktu
e) Pevná volba (FDN): Tato funkce musí být podporovaná operátorem. Pokud je funkce aktivní je možné uskutečnit odchozí
hovory pouze na čísla zde uložená (vybraná).

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte a zvolte si jméno, které chcete smazat,
a zvolte [Volby] => [Smazat].

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU
NASTAVENÍ TELEFONU
Čas a datum
V tomto menu si můžete nastavit čas a datum a jejich automatickou aktualizaci dle nastavení sítě operátora.
Jazyk
Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani
slovenština.
Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém
jazyku, změnu provedete dle následujících kroků.
• Nejprve telefon uveďte stiskem klávesy Domů do úvodní obrazovky.
• Poté nalistujte poslední obrazovku a klikněte na pravou spodní
ikonku šroubováku a klíče nebo dvě ozubená kola. Zde zvolte
řádek, který má ikonku s písmenem „T“ a zvolte první řádek.
Nyní najeďte na Češtinu a potvrďte stiskem zeleného tlačítka na
displeji vlevo dole, poté bude telefon nastaven do češtiny.
Vzhled
Zde je možno nastavit tapety úvodní nebo zamčené obrazovky, barvu
a vzhled menu, barvu a vzhled ikon aplikací, styl zámku obrazovky. Pokud zvolíte odemknutí obrazovky posunutím je možné zvolit
nutnost zadání hesla, kde heslo musí obsahovat alespoň 4 číslice.
Velikost tapety může ovlivnit plynulost chodu telefonu.
Zvuk
Nastavte si melodie vyzvánění, tón zpráv, zvuk nebo lidský hlas
číselníku, vibrace příchozího hovoru, vibrace dotyku číselníku. Lze
také aktivovat nebo deaktivovat Tichý režim atd.
30
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Hovory
Zde máte možnost nastavit si veškerá upozornění, přesměrování,
blokování a další možnosti hovorů. Některá nastavení jsou závislá
na možnostech sítě operátora a nemusí být možné je v telefonu
nastavit.
Nastavení kontaktů
Viz Kapitola Kontakty.
Nastavení zpráv
Viz Kapitola Zprávy.

NASTAVENÍ SÍTĚ

[Nastavení] => [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 (automatický nebo manuální).
Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více
aktivních sítí.
Dále můžete zapnout režim Letadla, nebo nastavit datové účty pro
datové přenosy jako např. zasílání MMS.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

[Nastavení] => [Zabezpečení]
• SIM zabezpečení – lze si nastavit povinnost zadávat PIN –
tuto funkci musí podporovat SIM karta.
• Zabezpečení telefonu – zde je možnost nastavit pro případ
Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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Displej
Nastavte si dobu automatického uzamykání displeje nebo intenzitu jeho jasu.

ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon 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. Přednastavený kód přístroje je 1122.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

[Nastavení] => [Další nastavení] => [Obnovit výchozí
nastavení]
Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení.
Kód přístroje pro obnovení továrního nastavení: 1122

SOUBORY

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory v telefonu
nebo na paměťové kartě.
Aplikace správce souborů vám umožní přístup na paměť telefonu
nebo na paměťovou kartu. V případě, že se na paměťové kartě
nachází telefonem podporované formáty souborů lze tyto soubory
přehrát nebo zobrazit (zvuky, obrázky, videa atd.). Soubory lze přesouvat, kopírovat, odesílat přes MMS nebo Bluetooth.
Kopírovat a přesouvat lze pouze soubory uložené v adresářích.

FOTKY – PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat, mazat, posílat pomocí MMS nebo Bluetooth nebo Přehrát
automaticky celý adresář fotek.
Upozornění:
32
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HUDBA – AUDIO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu.
Pokud v přehrávači zvolíte menu Volby, máte možnost skladbu:
• Přehrát – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
• Smazat – můžete označit skladby, které chcete smazat
• Obnovit seznam – Obnoví se seznam skladeb a v seznamu
se objeví všechny skladby formátů podporovaných telefonem
nacházející se na paměťové kartě.
Hudební přehrávač lze ovládat na displeji telefonu.
Pro zvýšení/snížení hlasitosti skladby lze použít tlačítka snížení/zvýšení hlasitosti na boku telefonu.
Seznamy skladeb
V přehrávači lze vytvářet vlastní seznamy skladeb (playlisty), kam si
můžete přidávat vybrané skladby dle své potřeby.

VIDEO – VIDEO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videí v určitých formátech.
Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou
kartu. Video soubory, které chcete přehrávat, musí být uloženy v adresáři VIDEOS. Pro načtení nově přidaných videí je třeba stisknout tlačítko
„Obnovit“.
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Fotky zde zobrazované jsou pouze ty, které jsou uložené v příslušných adresářích (s názvem Images) vytvořených telefonem.

FOTOAPARÁT

Fotoaparát slouží k pořizování fotek nebo videozáznamů.
Ovládání
1) Změna režimu – přepnutí mezi
fotoaparátem a videokamerou
2) Nastavení – nastavení fotoaparátu nebo videokamery v závislosti na zvoleném režimu
3) Blesk – režim zapnutého/vypnutého nebo automatického blesku
4) Přiblížení/oddálení
neboli
Zoom – ovládat lze na displeji
nebo pomocí bočních tlačítek
hlasitosti
5) Spoušť fotoaparátu nebo videokamery dle zvoleného režimu
6) Okno pro spuštění prohlížeče
fotek nebo videozáznamu dle
zvoleného režimu

34
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RÁDIO

1. Zapnutí/vypnutí rádia: rádio se zapne/vypne po stisknutí symbolu na displeji.
2. Ovládání rádia: Rádio lze
kompletně ovládat přes displej telefonu mimo změny
hlasitosti, která je ovládána
pomocí bočních tlačítek hlasitosti.
3. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne
a po ukončení hovoru se opět
samo zapne.

CZ

Anténa pro rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia
není nutné mít připojena přiložená sluchátka.

1

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

BUDÍK

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je
možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázový nebo
v určité dny. Dále je možné nastavit i tón vyzvánění budíku z přednastavených melodií nebo zvolit vlastní vyzvánění ze souboru.
Můžete zapnout/vypnout vibrace při buzení a pojmenovat si budík.
Celkem lze nastavit až 5 různých budíků.
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BLUETOOTH

Telefon disponuje technologií Bluetooth. Dosah Bluetooth je max.
10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud je Bluetooth aktivní,
telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.
V menu Bluetooth naleznete následující:
• Viditelnost – zde si můžete nastavit viditelnost vašeho telefonu pro okolní zařízení
• Spárovaná zařízení – zde máte možnost hledat nová zařízení
v dosahu, nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována, zobrazí se zde jejich seznam.
• Hledat – telefon vyhledá všechna dostupná Bluetooth zařízení
v dosahu. Nalezená zařízení následně zobrazí na displeji. Poté
se lze k danému zařízení připojit. Pozor některá zařízení mohou
mít jiný postup při spojení Bluetooth a je třeba postupovat dle
návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé
musí provést tak zvané “Párování”, kde zadáváte kód (může se
lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití obvykle stačí zapnout Bluetooth
a dojde k automatickému spojení a již není třeba žádný kód
zadávat.
• Bluetooth název – zadejte si jméno, pod kterým váš telefon
uvidí ostatní při vyhledávání Bluetooth zařízení

KALENDÁŘ

Telefon disponuje funkcí kalendáře s možností ukládat si různé
události. Tyto údaje lze dále upravovat, mazat, přiřadit jim signalizaci, opakování atd. Kalendář lze zobrazit v měsíčním, týdenním
nebo denním přehledu. Události jsou v přehledu kalendáře vždy
označeny.
Upozornění:
Vzhledem k omezené kapacitě telefonu doporučujeme, aby počet
36
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POZNÁMKY

Do telefonu si můžete uložit drobné poznámky. Ty si poté můžete
upravovat, mazat, atd.

STOPKY

Telefon lze používat jako stopky s měřením času jednotlivých kol
(max. 20 kol).

ZÁZNAMNÍK

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli
velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Záznam se ukládá do příslušné složky vytvořené telefonem.
Stiskem tlačítka Nahrávky dojde k zobrazení nahrávek pouze
z předvolené paměti, kterou lze zvolit stiskem tlačítka Paměť.

KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže
sčítat, odečítat, násobit, dělit atd.

SVÍTILNA

Telefon je vybaven LED diodou (blesk fotoaparátu), která může též
sloužit jako svítilna. Svítilnu lze zapnout/vypnout v aplikaci svítilna
nebo dlouhým stiskem zelené klávesy pokud je telefon na úvodní
obrazovce. Dbejte na to, aby nebyla svítilna zapnuta, pokud telefon
nepoužíváte.
Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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záznamů kalendáře nepřesáhl cca 50 událostí. Při takovém počtu může dojít k zaplnění paměti telefonu a smazání některých
starých záznamů.

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.

USB PŘIPOJENÍ

Telefon je možné připojit k PC přes micro USB propojovací kabel
s funkcí dobíjení.
Po připojení USB kabelu k telefonu a následně do PC dojde ke vzájemné detekci zařízení (platí pouze u PC s OS WIN XP a novější).
Telefon se začne automaticky dobíjet. Na LCD telefonu se zobrazí
„Režim USB“.
Pokud chcete telefon pouze dobíjet, stiskněte červené tlačítko.
Pokud chcete s telefonem dále pracovat, zvolte některou
z položek MENU:
• Velkokapacitní paměťové zařízení – PC detekuje paměťovou kartu umístěnou v telefonu a samotný telefon jako 2
„Vyměnitelné disky“.
• COM port – PC detekuje telefon jako nový HW spolupracující
na COM (USB) rozhraní. Tato funkce nemusí být podporována z
důvodu nedostupnosti ovladačů.
• Webová kamera – telefon lze použít jako webovou kameru pro
přenos obrazu při video hovorech přes internet pomocí PC.

UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti
chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními
teplotami, otevřeným ohněm apod.
Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá
za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností
uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo X.
38
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Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu
různých softwarových verzí. Některé položky menu nemusí mít
z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné
situace ve Vašem telefonu.
Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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NÁVOD

SPECIFIKACE
Parametry

Popis

Pásmo

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Rozměry

120 x 62 x 13,5

Dotykový LCD

Barevný 3,5“ HVGA, 320x480px

Fotoaparát

2Mpix s bleskem

Výdrž v pohotovostním
režimu

až 30 dní

Doba hovoru

až 10 hodin

Paměť

100 SMS zpráv,
500 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 vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití.
Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření
a vědeckých 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
40
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jednotku, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR
limit je uveden podle mezinárodních 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 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 frekvenčních 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 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. Nejvyšší hodnota
SAR pro tento model telefonu je 0,719 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 odpadkového koše. Symbol
přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské
unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen
do odděleného 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 X
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové
adrese
http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_HaloX.pdf

42
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Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento 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
práva vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa
nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny. Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.
Venujte pozornosť bezpečnosti
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
systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie
bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:
• Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
• Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho vozidla,
že elektronický systém automobilu má dobré
odrušenie.

46
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Vypnite telefón v lietadle
Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov.
Vypnite telefón pred vstupom na palubu.
Vypnite telefón na čerpacích staniciach pohonných hmôt
Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti
čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde
sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.
Mobilný telefon by mal byť vždy vypnutý
v blízkosti výbušnín
Správne používanie telefónu
Používajte telefón v normálnej polohe. Nedotýkajte
sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu
je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú
ženu telefonovať príliš dlhú dobu.
Príslušenstvo a batéria
Používajte len schválené príslušenstvo a batérie.
Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa
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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 elektronických zariadení.

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 požiadavky,
stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby
sa vymazal obsah obrazovky a vráťte sa do pohotovostného režimu. Potom zadajte číslo tiesňového
volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte
miesto, kde sa nachádzate. Nezavesujte telefón bez
povolenia.

48
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ZAČÍNAME
VLOŽENIE / VYBRATIE BATÉRIE
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Vloženie batérie
1. Otvorte kryt batérie
tak ako je naznačené
na obrázku.
2. Vložte batériu.

3. Nasaďte kryt na telefón
v príslušnej polohe a
potom ho posuňte smerom hore. Uistite sa, že
je kryt celkom zavretý.
Vybratie batérie
1. Otvorte kryt betérie
posunutím
smerom
dole o cca 0,5 cm
a potom kryt zložte.
2. Batériu
zdvihnite
za určený výstupok
a vyberte z telefónu.
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3. Nasaďte kryt na telefón
v príslušnej polohe a
potom ho posuňte smerom hore. Uistite sa, že
je kryt celkom zavretý.
Upozornenie: Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte
nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto
telefónom.

VLOŽENIE /VYBRATIE SIM KARTY
1. Vloženie SIM karty
Vypnite telefón, odstráňte
kryt batérie, vložte SIM
kartu tak, ako je uvedené
na obrázku.

2. Vybratie SIM karty
Držte kryt SIM karty.
Druhou rukou zdvihnite 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.
50
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VLOŽENIE/VYBRATIE PAMÄŤOVEJ KARTY
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Pamäťovú kartu microSD
vložíte tak, že otvoríte
držiak pamäťovej karty a
vložíte kartu do slotu pre
pamäťové karty, umiestneného v telefóne pod
batériou. Držiak pamäťovej karty opäť starostlivo
uzavrite a zaistite a potom opäť vložte batériu
a uzavrite kryt.

NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že batéria je vo vnútri telefónu.
1. Pripojte nabíjačku

2. Odpojte nabíjačku,
pokiaľ je telefón
už nabitý.
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Telefón je možné nabíjať
v kolíske (stojane), ktorý
je súčasťou balenia.

Upozornenie:
Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až
po niekoľkých minútach. Pre nabíjanie 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 takmer vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varovanie 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.

52
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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 operátora
pre odblokovanie SIM karty).
Vypnutie
Pokiaľ je telefón zapnutý, stlačte
a podržte stlačené červené tlačidlo,
pokiaľ sa telefón nevypne.

ÚVODNÁ
OBRAZOVKA
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ODOMKNUTIE OBRAZOVKY

1

2

3

V menu [Nastavenie] => [Vzhľad] =>[Štýl zámku obrazovky]
je možné nastaviť niekoľko spôsobov odomknutia obrazovky.
1) Posunutím zdola hore bez nutnosti zadania hesla.
2) Posunutím zdola hore s nutnosťou zadania hesla.
3) Odomknutie obrazovky gestom

VÁŠ TELEFÓN
POHOTOVOSTNÝ REŽIM

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

54
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OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU
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3
11
8

5

14

6

4

7

1 Indikačná dióda 2 Reproduktor 3 Dotykový displej
4 Tlačidlo ukočenia hovoru/zamknutia obrazovky (červené
tlačidlo) 5 Tlačidlo príjmu hovoru/Výpis hovorov (zelené tlačidlo)
6 Tlačidlo Domov 7 Konektor nabíjania 8 Tlačidlá zmeny
hlasitosti 9 Fotoaparát 10 Blesk/Svietidlo 11 Hlasitý reproduktor
12 Konektor slúchadiel 3,5mm Jack 13 Uchytenie pútka
14 Mikrofón
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FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL
Tlačidlo

Funkcia

Tlačidlo pre
príjem hovoru
(zelené
tlačidlo)

Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru.
Na úvodnej obrazovke:
Rozsvietenie alebo zhasnutie svietidla dlhým
stlačením.
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.
Na úvodnej obrazovke:
Stlačte pre zamknutie obrazovky.
V menu:
Stlačte pre návrat o jeden krok späť.

Tlačidlo Domov (tlačidlo
s domčekom)

Na úvodnej obrazovke:
Dlhým stlačením prístup do aplikácie Priatelia(Obľúbené kontakty s fotografiami).
V menu alebo na obrazovkách mimo
úvodnej obrazovky:
Stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.

Tlačidlo zvýše- Pohotovostný režim alebo zamknutý telefón:
nia hlasitosti
Zvýšenie hlasitosti vyzváňania.
V audio aplikáciách alebo pri hovore:
Zvýšenie hlasitosti.
V aplikácii Fotoaparát:
Zmena priblíženia (Zoom +).
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Tlačidlo zníže- Pohotovostný režim alebo zamknutý telefón:
nia hlasitosti
Zníženie hlasitosti vyzváňania.
V audio aplikáciách alebo pri hovore:
Zníženie hlasitosti.
V aplikácii Fotoaparát:
Zmena priblíženia (Zoom –).

STAVOVÁ LED DIÓDA
Farba
Zelená

Stav

Režim

Bliká

Zmeškaný hovor alebo neprečítaná správa.

Svieti

Batéria telefónu je úplne nabitá.

Bliká

Bluetooth je zapnutý.

Bliká

Batéria je vybitá.

Svieti

Batéria sa nabíja.

Modrá
Červená

Poznámka:
Poradie prio- 1) Zmeškaný hovor alebo neprečítaná správa
rity indikačnej 2) Zapnutý Bluetooth
3) Nabíjanie
diódy

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.
Stav batérie
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Intenzita signálu

Bluetooth

Budík

Zmeškané hovory

Neprečítaná správa

Vyzváňanie
s vibráciami

Pripojené slúchadlá

ZMENA HLAVNÝCH OBRAZOVIEK MENU
Na každej obrazovke je 6 dlaždíc pre ľahký prístup k aplikáciám
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INDIKÁCIA ZMEŠKANÉHO HOVORU
ALEBO NEPREČÍTANÉ SPRÁVY
3
Zprávy

SK

Číslo na ikone Hovorov alebo Správ
označuje počet zmeškaných hovorov
resp. neprečítaných správ.

STAVOVÁ (NOTIFIKAČNÁ) LIŠTA

Stavová lišta slúži k ľahkému prístupu k vybraným aplikáciám
a informáciám, v akom stave sa telefón, resp. aplikácia telefónu
nachádza. Stavovú lištu je možné „rozbaliť“ potiahnutím prstu po
dotykovom displeji zhora nadol.
1) Názov operátora
2) Prístup do fotoaparátu
5
3) Prístup do menu Nastavenia
1
2
3
telefónu
4) Zapnutie/vypnutie Bluetooth
5) Zapnutie/vypnutie Tichého
4
7
režimu
6) Zapnutie/vypnutie Režimu V
6
8
Lietadle
10
9
7) Rozbalenie ďalších možností
8) Zmena jasu displeja
9) Zmena hlasitosti vyzváňania
11
10) Zapnutie/vypnutie vibrácií
vyzváňania
11) Oblasť pre ďalšie indikácie
– napríklad: Zmeškané
hovory, Neprečítané správy,
Spustené(aktívne) rádio/
stopky/hudbu atď.
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KLÁVESNICA

Telefón disponuje pre písanie textu dvomi typmi klávesnice. Jednotlivé typy je možné prepínať stlačením tlačidla „Glóbus“
.
Dlhým stlačením tlačidla „glóbus“ volíte jazykovú sadu znakov
klávesnice. Zmenu veľkosti písmen zvolíte kliknutím, alebo dvojkliknutím na klávesu
.
QWERTZ klávesnica
Qwertz klávesnica funguje na podobnom princípe ako klávesnica počítača.
Pre písanie písmen s diakritikou (mäkčene ,dĺžne) pridržte písmeno stlačené
dlhšiu dobu a potom prst presuňte na
požadované písmeno s diakritikou.
3x3 klávesnica
Takzvaná 3x3 klávesnica je založená na princípe klávesnice telefónu
s tlačidlami tzn. pre napísanie určitého písmena je potrebné viackrát stlačiť príslušné tlačidlo.

RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu
handsfree a to stlačením ikony Reproduktor
.
Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte tlačidlá pre zmenu hlasitosti (
) na boku telefónu.
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VOLANIE
VYTÁČANIE ČÍSLA

2 Pre vymazanie zle zadaného znaku použite tlačidlo Späť
. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, stlačte a držte stlačené tlačidlo Späť
.
3 Volať môžete aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára
si zvolíte príslušný kontakt a tlačidlom „Hovor“ potvrdíte
voľbu hovoru alebo stlačíte daný kontakt a posunutím prstu
po displeji vpravo uskutočníte hovor. Posunutím prstu vľavo
je možné na daný kontakt poslať správu. Podrobné informácie
o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

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 pravej strane). Pokiaľ sa nachádzate v cudzine a nemáte aktivovaný roaming u vášho operátora, na displeji
Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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1 Zadajte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte
zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného čísla.

sa objaví LEN TIESŇOVÉ VOLANIE. To znamená, že môžete volať
len tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete uskutočniť aj bez
vloženej SIM karty.

MEDZINÁRODNÉ VOLANIE

Dlho stlačte tlačidlo „0“, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvoľby štátu.
Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v aplikácii Telefón
stlačiť tlačidlo 2 až 9 a potvrdiť zeleným tlačidlom.
Priradenie rýchlej voľby:
V menu [Nastavenie] => [Nastavenie kontaktov] => [Rýchla
voľba] => [Číslo 2-9] => zvoľte si klávesu rýchlej voľby a
vyberte číslo uložené v kontaktoch.
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Ďalším spôsobom ako urobiť
rýchle vytočenie čísla je možnosť použiť aplikáciu Priatelia
alebo dlhým stlačením tlačidla
Domov budete mať na výber z
kontaktov, ktoré si najskôr mustíte pridať z adresára. K týmto
kontaktom sa dajú pridať fotografie a potom ľahko volíte kontakty podľa fotky. Hovor potvrdíte
stlačením tlačidla Hovor.
Upozornenie:
Doporučujeme priradiť fotografiu urobenú telefónom CPA
Halo X.
V prípade externej fotografie je
nutné upraviť jej rozlíšenie na
max 320x480.

PRÍJEM HOVORU

• Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo alebo tlačidlo Prijať.
• V priebehu hovoru môžete vykonávať nasledujúce operácie:
prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (MUTE), vyhľadávať v kontaktoch. Ďalej aktivovať výpis hovorov a správy.
Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ
tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude pridržaný.
K pridržanému hovoru sa možno vrátiť stlačením informácie
o pridržanom hovore v hornej časti displeja.
• Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.

63

ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením červeného tlačidla.
Pokiaľ nechcete hovor odmietnuť, ale len vypnúť vyzváňanie
stlačte tlačidlo Ticho(Mute).

SPRÁVY
Telefón umožňuje prijímať a odosielať SMS a MMS správy. Nová
správa je signalizovaná zobrazením ikony na displeji telefónu alebo
blikaním zelenej indikačnej diódy. MMS je multimediálna správa, ktorú
si môžete predstaviť ako SMS obsahujúcu obrázok, hudbu alebo video. Aby bol telefón schopný MMS prijímať a odosielať je nutné mať
túto funkciu aktivovanú na SIM od vášho operátora a telefón musí byť
správne nastavený. Nastavenie telefónu nájdete v sekcii Nastavenie
MMS. Pretože telefón disponuje obmedzenou kapacitou pamäte je
nutné mať vloženú pamäťovú kartu pre príjem veľkých MMS. Z tohto
dôvodu nemusí byť telefón schopný prijať MMS o maximálnej veľkosti.
Upozornenie:
Všetky správy (prijaté, odoslané) sú rozdelené do Konverzácií podľa
čísla odosielateľa (príjemcu). Každá odoslaná/prijatá správa je farebne
odlíšená a u každej správy je dátum a čas.

PÍSANIE A ODOSIELANIE SPRÁV

1. Zvoľte [Správy] => [Nová]
2. Môžete zadať číslo priamo tak, že na číselnej klávesnici
zadáte konkrétne číslo alebo zadávaním písmen mena dôjde k
postupnej filtrácii mien až budete môcť zvoliť konkrétne meno
z adresára. Tiež sú tu možnosti voľby kontaktu z adresára
(stlačením tlačidla Kontakty) alebo z výpisu hovorov(stlačením
tlačidla Hovory). Pre vloženie ďalších príjemcov stlačte pole
64
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ČÍTANIE SPRÁV A ODPOVEDANIE

SMS/MMS správy nájdete v menu Správy, kde kliknete na pole
príslušnej konverzácie a zobrazia sa všetky správy uskutočnené
s daným účastníkom. Ťahom prstu po displeji zhora nadol alebo
opačne môžete listovať správami konkrétnej konverzácie. Pre
odoslanie správy danému kontaktu kliknite na pole Odpovedať,
napíšte text a zvoľte Odoslať.
Poznámka:
Rozpísané a neodoslané správy sa automaticky ukladajú do príslušnej konverzácie a sú označené obrázkom rozpísaného listu.

VYMAZANIE SPRÁU

Vstúpte do menu Správy a ak už máte správy prijaté alebo odoslané,
tak tu uvidíte konverzáciu s daným kontaktom resp. číslom. Zmazať
sa môžu buď celé konverzácie po stlačení [Voľby] => [Zmazať]
] => [označiť konkrétne konverzácie ] => [Zmazať] =>
[Vymazať], alebo môžete vstúpiť do konkrétnej konverzácie
a vymazať jednotlivé správy pomocou [Voľby] => [Zmazať] =>
[označiť konkrétne správy ] => [Zmazať] => [Vymazať].

STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre správy môžete skontrolovať v menu
[Správy] => [Voľby] => [Nastavenia] => [Stav pamäte].
Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.
Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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„Pre:“ a použite postup viď vyššie.
3. Pre písanie správy kliknite na oblasť „Klikni sem pre písanie“.
Zadajte text správy a ak chcete odoslať MMS dá sa použiť tlačidlo Vložiť pre pripojenie prílohy.
4. Pre odoslanie správy stlačte tlačidlo Odoslať.

NASTAVENIE PROFILU MMS

Pokiaľ telefón sám nerozpozná alebo nie je schopný nastaviť dátový účet vašeho operátora, je potrebné dátový účet nastaviť ručne.
[Menu] => [Nastavenie] => [Siete] => [Dátové účty]
Tu nájdete profily operátorov vašej SIM – je možné upraviť
existujúci alebo vytvoriť nový. Vyberte profil a zvoľte Pridať.
Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka, ktorú vyplníte podľa
parametrov operátora (operátorov) SIM:
Položka menu

T-Mobile

O2

Orange

Názov účtu – napr.

MMS

MMS

MMS

APN

mms

o2mms

mms

Meno užívateľa

mms

nevypĺňa sa

wap

Heslo

mms

nevypĺňa sa

wap

Autor. typ

normálne

normálne

normálne

Ďalšie nastavenie
Domovská stránka

http://mms

Typ pripojenia

http

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

Použiť proxy

Áno

Áno

Adresa proxy

192.168.001.001 10.97.1.11

Proxy port

9201 alebo 8080 9201 alebo 8080 9201

Áno
213.151.208.145

Proxy užívateľské meno nevypĺňa sa

nevypĺňa sa

nevypĺňa sa

Heslo Proxy

nevypĺňa sa

nevypĺňa sa

nevypĺňa sa

Primárne DNS

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

Sekundárne DNS

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

IP adresa

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

Maska siete

000.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

Po nastavení MMS dátového účtu je nutná jeho aktivácia v menu
[Správy] => [Voľby] => [Nastevenia] => [MMS] =>
[Nastvenie dátového pripojenia] => Tu kliknite na príslušný
dátový účet pre jeho aktiváciu.
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Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia
tejto funkcie u mobilného operátora, kde získate viac informácií o
tejto službe. Na hlasovú schránku sa dostanete dlhým stlačením
klávesy 1, pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky pred tým nastavené.
[Menu správy] => [Voľby] => [Nastavenia] => [SMS] =>
[Server hlasovej pošty] - tu si zvolte číslo hlasovej schránky vašeho
operátora a zvoľte Uložiť.

HOVORY – VÝPIS HOVOROV
Zobrazuje telefónne čísla alebo mená a čísla kontaktov prijatých,
odchádzajúcich a zmeškaných hovorov. Ťahom prstu po displeji
zhora nadol alebo opačne je možné listovať výpisom hovorov.
Každý hovor je označený symbolom určujúcim prichádzajúce,
odchádzajúce alebo zmeškané.
Stlačením pola kontkrétneho hovoru a posunutím prstu po displeji
vpravo uskotočníte hovor. Posunutím prstu vľavo je možné na daný
kontakt poslať správu. Dlhým stlačením pola konkrétneho hovoru vstúpite do menu, kde je možné číslo uložiť, upraviť, odoslať
SMS alebo vymazať. Krátkym stlačením pola konkrétneho hovoru
vstúpite do menu, kde je možné volať kontaktu, poslať správu alebo po stlačení Voľby číslo vymazať,upraviť alebo uložiť.

VYMAZAŤ HOVORY

Zvoľte [Hovory] => [Voľby] – Voľbou vymazať môžete vymazať
jednotlivné hovory alebo zvolením označiť je možné vymazať
všetky hovory. To isté je možné uskutočniť voľbou Vymazať
všetko.
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KONTAKTY
Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený
symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom . Kontakt uložený na pamäťovej karte je označený symbolom pamäťovej karty.

HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvoľte v menu Kontakty pole Hľadať.
2. Zadajte prvý znak mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Postupným zadávaním písmen dôjde k filtrácii mien v adresári.
Je možné napísať celé meno alebo pohybom prstu po displeji
listovať v adresári. Stlačením pola konkrétneho hovoru a posunutím prstu po obrazovke vpravo uskutočníte hovor. Posunutím
prstu vľavo je možné na daný kontakt poslať správu.

PRIDANIE KONTAKTU

Pre pridanie kontaktu zvoľte [Kontakty] => [Pridať kontakt].
Ku kontaktom v telefóne a na pamäťovej karte môžete uložiť meno,
telefónne číslo, fotografiu a priradiť vyzváňací tón. Ku kontaktom na
SIM je možné uložiť len číslo a meno s obmedezným počtom znakov.

VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakty uložené v telefóne, na pamäťovej karte alebo na SIM karte, zvoľte [MENU] => [Kontakty] =>
[Voľby] => [Vymazať všetko]. Kontakty môžete mazať aj jeden
po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľadajte si meno,
ktoré chcete vymazať a zvoľte [Voľby] => [Vymazať].
68
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Všetky kontakty zo SIM karty alebo z pamäťovej karty skopírujete
do telefónu tak, že zvolíte [MENU] =>[Kontakty] => [Voľby] =>
[Nastavenie] => [Import kontaktov z] SIM alebo pamäťovej
karty do telefónu.
Pomocou [Menu] => [Kontakty] => [Voľby] => [Nastavenia]
=> [Exportovať kontakty] sa môžu kontakty kopírovať
z telefónu na SIM alebo pamäťovú kartu. Pamätajte, že na SIM sa
dá ukladať len meno a číslo.

NASTAVENIE KONTAKTOV

Menu => [Kontakty] => [Voľby] => [Nastavenia]
Tu je možné nastaviť následujúce:
a) Zobraziť kontakty: Nastavte si, ktoré kontakty chcete zobrazovať v telefónnom zozname a aká je obsadenosť konkrétnych
úložísk.
b) Rýchla voľba: viď. kapitola Rýchla voľba.
c) Import kontaktov: viď. kapitola Kopírovanie kontaktov.
d) Export kontaktov: viď. kapitola Kopírovanie kontaktov.
e) Pevná voľba(FDN): Táto funkcia musí byť podporovaná
operátorom. Ak je funkcia aktívna, je možné uskutočniť
odchádzajúci hovor len na čísla tu uložené.
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KOPÍROVANIE KONTAKTU

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU
NASTAVENIE TELEFÓNU
Čas a dátum
V tomto menu si môžete nastaviť čas a dátum a ich automatickú
aktualizáciu podľa nastavenia siete operátora.
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 tlačidla Domov do úvodnej obrazovky. Potom nalistujte poslednú obrazovku a kliknite na pravú
spodnú ikonu skrutkovača a kľúča alebo dve ozubené kolesá (Nastavenia). Tu zvoľte riadok, ktorý má ikonu s písmenom „T“ (Jazyk)
a zvoľte prvý riadok (Jazyk). Teraz označte Slovenčina a potvrďte
stlačením zeleného tlačidla na displeji vľavo dole a potom stlačte
červené tlačidlo. Potom bude telefón nastavený do slovenčiny.
Vzhľad
Tu je možné nastaviť tapety úvodnej alebo zamknutej obrazovky,
farbu a vzhľad menu, farbu a vzhľad ikon aplikácií a štýl zámku obrazovky. Ak zvolíte odomknutie obrazovky posunutím je možné zvoliť
nutnosť zadania hesla, kde heslo musí obsahovať minimálne štyri
číslice. Veľkosť tapety môže ovplyvniť chod telefónu.
Zvuk
Nastavte si melódiu vyzváňania, tón správ, zvuk alebo ľudský hlas
číselníku, vibráciu prichádzajúceho hovoru a vibráciu dotyku číselníku. Je možné aktivovať alebo deaktivovať tichý režim atď.
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Hovory
Tu máte možnosť nastaviť si všetky upozornenia, presmerovania, blokovania a ďalšie možnosti hovorov. Niektoré nastavenia
sú závislé na možnosti siete operátora a nemusí byť možné ich
v telefóne nastaviť.
Nastavenia kontaktov
Viď. kapitola Kontakty.
Nastavenia správ
Viď. kapitola Správy.

NASTAVENIE SIETE

[Nastavenie] => [Siete]
Po vstupe do tohto menu máte možnosť spravovať pripojenie
k sieti operátora. Možno hľadať nové siete, vyberať z nájdených
dostupných sietí a voliť si režim výberu siete (automatický alebo
manuálny). Existuje možnosť nastaviť si preferovanú sieť, pokiaľ je
na výber viac aktívnych sietí.
Ďalej môžete zapnúť režim V lietadle alebo nastaviť dátové účty
pre dátové prenosy ako napríklad posielanie MMS.

NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

[Nastavenie] => [Zabezpečenie]
• SIM zabezpečenie – možno si nastaviť povinnosť zadávať
PIN – túto funkciu musí podporovať SIM karta.
• Zabezpečenie telefónu – možnosť nastaviť bezpečnostCopyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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Displej
Nastavte si intenzitu jasu displeja a čas jeho automatického zamknutia.

ný kód prístroja pre prípad straty. Ak budete telefón zasielať
do servisu alebo na reklamáciu, je treba mu tento kód oznámiť,
inak sa vystavujete riziku, že prídete o všetky dáta uložené
v telefóne. Prednastavený kód prístroja je 1122.

OBNOVIŤ PÔVODNÉ NASTAVENIE

[Nastavenia] => [Ďalšie nastavenie] => [Obnoviť pôvodné
nastavenia]
Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrneho
nastavenia.
Kód prístroja, pre obnovenie továrneho nastavenia: 1122

SÚBORY

Pomocou správcu súborov môžete pracovať so súbormi v telefóne
alebo na pamäťovej karte:
Aplikácia Súbory vám umožní prístup na pamäť telefónu alebo na
pamäťovú kartu. V prípade, že sa na pamäťovej karte nachádzajú
telefónom podporované formáty súborov je možné tieto súbory prehrať alebo zobraziť (zvuky, obrázky, videá atď.). Súbory je
možné presúvať, kopírovať a odosielať cez MMS alebo Bluetooth.
Kopírovať a presúvať je možné len súbory uložené v adresároch.

FOTKY – PREHLIADAČ SÚBOROV

Tu sa vám zobrazujú vami odfotené fotografie, ktoré môžete mazať, posielať pomocou MMS alebo Bluetooth alebo prehrávať automaticky celý adresár fotiek.
Upozornenie:
Fotky tu zobrazované sú len tie, ktoré sú uložené v príslušných
adresároch s názvom Images vytvorených telefónom.
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HUDBA – AUDIO PREHRÁVAČ

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu Voľby máte možnosť skladbu:
• Prehrať – zvolená skladba sa prehraje, a potom ďalšie skladby
• Vymazať – môžete označiť skladby ktoré chcete vymazať
• Obnoviť – obnoví sa zoznam skladieb a v zozname sa objavia
všetky skladby formátov podporovaných telefónom nachádzajúcich sa na pamäťovej karte.Hudobný prehrávač je možné
ovládať na displeji telefónu.
Pre zvýšenie/zníženie hlasitosti skladby môžete použiť tlačidlá zníženia/zvýšenia hlasitosti na boku telefónu.
Zoznamy skladieb
V prehrávači je možné vytvárať vlastné zoznamy skladieb (playlist) kam
si môžete pridávať vybrané skladby podľa vlastnej potreby.

VIDEO – VIDEOPREHRÁVAČ

Telefón disponuje funkciou prehrávania videa v určitých formátoch. Video, pre veľkosť súboru, doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu.Video súbory na prehrávanie musia byť uložené
v adresári VIDEOS. Pre načítanie nových videí je nutné stlačiť tlačidlo „Obnoviť“.

Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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Telefón disponuje funkciou prehrávania hudby. Hudbu kvôli
veľkosti súborov doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu.

FOTOAPARÁT

Fotoaparát slúži k vyhotoveniu fotiek alebo videozáznamov.
Ovládanie:
1) Zmena režimu – prepnutie
medzi fotoaparátom a videokamerou
2) Nastavenia – nastavenia fotoaparátu alebo videokamery v závislosti na zvolenom režime
3) Blesk – režim zapnutého/vypnutého alebo automatického blesku
4) Priblíženie/vzdialenie alebo
Zoom – ovládať sa dajú na
displeji alebo pomocou bočných
tlačidiel hlasitosti
5) Spúšť fotoaparátu alebo
videokamery podľa zvoleného
režimu
6) Okno pre spustenie prehliadača fotiek alebo videozáznamu
podľa zvoleného režimu
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RÁDIO

Anténa pre rádio je súčasťou prístroja. Na počúvanie rádia
nie je nutné mať pripojené priložené slúchadlá.
1. Zapnutie/Vypnutie rádia
– rádio sa zapne/vypne po
stlačení symbolu na displeji
2. Ovládanie rádia – Rádio sa
dá ovládať cez displej telefónu okrem zmeny hlasitosti,
ktorá je ovládaná pomocou
bočných tlačidiel hlasitosti.
3. Ak je rádio zapnuté, pri
prichádzajúcom hovore sa
vypne a po ukončení hovoru
sa opäť samo zapne.

1

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

BUDÍK

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa Vašich požiadaviek je
možné nastaviť čas budenia a typ budíku – jednorázový alebo v
určené dni. Je možné nastaviť tón vyzváňania budíku z prednastavených melódií alebo zvoliť vlastné vyzváňanie zo súboru. Môžete
zapnúť/vypnúť vibrácie pri budení a pridať popis budíku. Celkom
možno nastaviť až 5 rôznych budíkov.

BLUETOOTH

Telefón dipsonuje technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max.
10 metrov a je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že kým je Bluetooth aktívny,
telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.
V menu bluetooth nájdete nasledujúce:
• Viditeľnosť – tu si môžete nastaviť viditeľnosť Vášho telefónu
pre okolné zariadenia
• Spárované zariadenia – máte možnosť hľadať nové
zariadenia v dosahu alebo pokiaľ už máte nejaké zariadenia
spárované, zobrazuje sa tu ich zoznam.
• Hľadať – telefón vyhľadá všetky dostupné zariadenia
s Bluetooth v jeho dosahu a zobrazí ich na displeji. Následne je
možné sa k zariadeniu pripojiť. Pozor, niektoré zariadenia môžu
mať iný postup pri spojení Bluetooth a je treba postupovať
podľa návodu príslušného zariadenia. U väčšiny zariadení sa
najprv musí urobiť tzv. “Párovanie”,kde zadávate kód (môže
sa líšiť podľa zariadenia a nájdete ich v dokumentácii daného
zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť
Bluetooth a dôjde k automatickému spojeniu a už nie je treba
žiadny kód zadávať.
• Bluetooth názov – zadajte si meno, pod ktorým Váš telefón uvidia ostatní pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení

KALENDÁR

Telefón disponuje funkciou kalendára s možnosťou ukladať si
rôzne udalosti, tieto údaje je možné ďalej upravovať, vymazávať,
pridať im signalizáciu, opakovať atď. Kalendár je možné zobraziť v mesačnom, týždennom alebo dennom prehlade. Udalosti sú
v prehlade kalendára vždy označené.
Upozornenie:
Vzhľadom k ombedzenej kapacite telefónu doporučujeme aby po-

čet záznamov kalendára nepresiehol cca 50 udalostí. Pri takom
počte môže dôjsť k zaplneniu pamäte telefónu a vymazaniu niektorých starých záznamov.

Do telefónu si môžete uložiť drobné poznámky. Tie si potom môžete upravovať, vyzamať atď.

STOPKY

Telefón je možné používať ako stopky s meraním času jednotlivých kôl (max. 20 kôl).

ZÁZNAMNÍK

Telefón disponuje funkciou pre nahrávanie audio súborov. Audio
kvôli veľkosti súborov doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu.
Záznam sa ukladá do príslušnej zložky vytvorenej telefónom.
Stlačením tlačidla Nahrávky dôjde k zobrazeniu nahrávok len z
predvolenej pamäti, ktorú možno zvoliť stlačením tlačidla Pamäť.

KALKULAČKA

Telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať,
odčítať, deliť, násobiť atď.

SVIETIDLO

Telefón je vybavený LED diódou (blesk fotoaparátu), ktorá môže
tiež slúžiť ako svietidlo. Svietidlo môžete zapnúť/vypnúť v aplikácii Svietidlo alebo dlhým stlačením zelenej klávesy na úvodnej
obrazovke. Dbajte na to, aby nebolo svietidlo zapnuté, ak telefón
nepoužívate.
Copyright © 2014 C.P.A. CZECH s.r.o.. All rights reserved.
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POZNÁMKY

Mohlo by totiž dôjsť k úplnemu vybitiu batérie a nemožnosti
zapnúť mobilný telefón. Úplne vybitie batérie nie je dôvodom k
oprávnenej reklamácii a nie je možné ju brať ako závadu telefónu.

USB PRIPOJENIE

Telefón je možné pripojiť k PC pomocou mikro USB kábla s funkciou nabíjania. Po pripojení USB kábla k telefónu a následne do PC
dôjde k vzájomnej detekcii zariadení (platí len u PC s OS WIN XP a
novšie). Telefón sa začne automaticky nabíjať. Na LCD telefóne sa
zobrazí „Režim USB“. Ak chcete telefón len nabíjať, stlačte červené tlačidlo. Ak chcete s telefónom ďalej pracovať, zvolte niektorú
z položiek menu:
• Veľkokapacitné pamäťové zariadenie – PC detekuje pamäťovú kartu umiestnenú v telefóne a samotný telefón ako 2
„vymeniteľné disky“.
• COM port – PC detekuje telefón ako nový HW spolupracujúci
na COM USB rozhraní. Táto funkcia nemusí byť podporovaná
z dôvodu nedostupnosti ovládačov.
• Webová kamera – Telefón je možné použiť ako webovú
kameru pre prenos obrazu pri video hovoroch cez internet
pomocou PC.

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. CZECH s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá
za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA Halo X.
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Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu
rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu
nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo
vašom telefóne.
Tlačové chyby v návode vyhradené.
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ŠPECIFIKÁCIA
Parametre

Popis

Pásmo

GSM 850/900/1800/1900 MHz

Rozmery

120 x 62 x 13,5

Dotykový LCD

Farebný 3,5“ HVGA, 320x480px

Fotoaparát

2Mpix s bleskom

Výdrž v pohotovostnom
režime

až 30 dní

Doba hovoru

až 10 hodín

Pamäť

100 SMS správ,
500 telefónnych čísel

Batéria

Li–Ion

PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĹN A SAR
TOTO ZARIADENIE SPLŇUJE MEDZINÁRODNÉ SMERNICE PRE
PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĹN A SAR.
Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádiových vĺn.
Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené
limity vyžarovania rádiových vĺn (RF) stanovené medzinárodnou
smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsiahlych smerníc
a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre
všeobecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných
a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také
bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých
osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania.
Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s mernou
80
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jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR.
SAR limit je uvedený podľa medzinárodných 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 pripojenie
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 typov merania
a odchýlok merania. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je 0,719 W/kg.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

POZOR: toto zariadenie je označené zhodne s nariadením
Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého
odpadkového koša znamená, že na území Európskej únii musí byť
výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu.
To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

2200 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť C.P.A. CZECH s.r.o.,
týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo X, 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_HaloX.pdf
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