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Bezpečnostní pokyny
Upozornění pro rodiče
Než začnete telefon používat, přečtěte si laskavě návod. Vysvětlete jeho obsah dětem a
upozorněte je zvláště na bezpečnostní rizika při používání telefonu.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_SecurityInfo.fm

Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných
předpisů a místních ustanovení.
Tyto předpisy jsou platné např.
v letadlech, u čerpacích stanic,
v nemocnicích či při řízení
vozidel.
Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž
lékařských přístrojů. např. sluchadel pro nedoslýchavé.
Telefon by mohl rušit funkci
přístrojů. Minimální vzdálenost
mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm.
Během telefonování držte
telefon u ucha, které je od
kardiostimulátoru vzdálenější. S
případnými dotazy se obra˙te na
svého lékaře
Drobné součásti, např. SIM
kartu, těsnění, kroužek
objektivu a kryt objektivu mohou
malé děti odmontovat a
spolknout. Proto telefon musí
být uchováván mimo dosah
dětí.
Napětí uvedené na sít’ovém
konektoru nesmí být
překročeno.

Vyzváněcí tón (str. 79), potvrzovací tóny (str. 83) a hlasité
volání jsou reprodukovány
pomocí reproduktoru ve
sluchátku. Nepřikládejte telefon
k uchu, pokud vyzvání, popř.
pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree
(str. 28). Mohli byste si přivodit
závažné a trvalé poškození
sluchu.
Neprohlížejte aktivované
infračervené zařízení pomocí
optic-kých zvětšovacích
pomůcek (produkt LED třídy
1 podle normy IEC 60825-1).
Používejte pouze doporučené
akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens.
V opačném případě nelze
vyloučit závažné poškození
zdraví a přístrojů, např. explozi
akumulátorů.
Telefon ani akumulátor
(bez rtuti) v žádném případě
neotevírejte (kromě výměny
akumulátoru, SIM-karty nebo
vrchního krytu). Jakákoliv
změna na přístroji je
nedovolená a přístroj pak nesmí
být provozován.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím následující pokyny:
Nepoužitelné akumulátory
a telefony likvidujte dle
zákonných ustanovení.
V blízkosti televizorů,
radiopřijímačů a osobních
počítačů může telefon způsobit
rušení.
Doporučujeme používat pouze
originální příslušenství
společnosti Siemens, aby se
předešlo případným škodám
a aby bylo zajištěno, že budou
dodržována všechna
odpovídající ustanovení.
Nesprávným použitím telefonu zaniká
záruka!
Telefon je možné používat pouze s úplně
otevřeným nebo úplně zavřeným posuvným krytem, přičemž pro dosažení optimální kvality zvuku doporučujeme posuvný
kryt zcela otevřít.
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Popis telefonu (schéma)
1

2
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A Tlačítko pro spojení
Volba zobrazeného/označeného
telefonního čísla/jména, přijímání
volání. Zobrazovat v pohotovostním
stavu poslední volaná telefonní čísla.
B Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení
• Vypnutý: dlouhým stiskem zapnete.
• Během hovoru nebo v aplikaci:
krátkým stisknutím ukončete.
• V menu: krátce stiskněte k návratu
o úroveň.
Dlouze stiskněte k návratu
do pohotovostního stavu.
• V pohotovostním stavu: dlouze
stiskněte, abyste telefon vypnuli.
Joystick

Během hovoru:

I
E

Nastavení hlasitosti.
Možnosti hovoru.

Z

X

Provozovatel sítě
15.03.2004 10:15
NewMMS í Menu

svisle joystick
C Stiskněte
ke spuštění aplikace nebo
funkce.

V pohotovostním stavu:

C Otevřete hlavní menu.
G Otevřete uživatelské profily.
telefonní
H Otevřete
seznam/adresář.
E Doručené otevřete, např.
D Zapněte např. fotoaparát.
V seznamech, zprávách a menu:

I
D
E

Listujte nahoru/dolů.
O úroveň zpět.
Má stejnou funkci jako pravé
dialogové tlačítko.

4 Dialogová tlačítka

Aktuální funkce těchto tlačítek se
zobrazují na nejspodnějším řádku
displeje jako §text§/symbol (např. p).

5 Další symbol zobrazující, kterou funkci
má stisknutí joysticku v různých
situacích (viz str. 8).
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Popis telefonu (schéma)

1 Integrovaná anténa
2
3
4
5
6
7

8
9
:

Nezakrývejte telefon zbytečně nad
krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu
příjmu.
Reproduktor

Z

Displej

Provozovatel sítě

Infračervené rozhraní (IrDA)

15.03.2004 10:15

Přístup na internetový portál

NewMMS í Menu

X

Tlačítka pro zadávání

* Vyzvánění
• Dlouze stiskněte v pohotovostním
stavu:
všechny upozorňovací tóny
zapnout/vypnout (kromě budíku).
• Dlouze stiskněte u příchozího volání:
Vyzvánění vypnout pouze při tomto
volání.
# Zámek tlačítek
Dlouze stiskněte v pohotovostním
stavu:
Tlačítka zamknout/odemknout.
Konektor
Pro nabíječku, headset, blesk atd.
Přípojka externí antény

11

Objektiv fotoaparátu

12

Zrcátko (závisí na variantě telefonu)

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Overview.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

6

left page (7) of C65 Hera cs, A31008-H7800-A17-1-2D19 (04.02.2005, 14:41)

C65 FUG cs, A31008-H7800-A17-4-2D19

Symboly na displeji
Zobrazení na displeji (výběr)

Z
Y
W
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L
P
O
Q
M
R
S
N
T
Ç
¿
¾
¼
¹
Ä
Å

Síla signálu příjmu
Proces nabíjení
Stav nabití akumulátoru,
např. 50 %
Telef.seznam
Seznam volání
Surf&zábava/
Portál provozovatele sítě
Organizér
Zprávy
Kamera
Extra
Vlastní soub.
Nastavení
Všechna volání budou
přesměrována
Signální tón vypnutý
Jen krátký signální tón (pípnutí)
Vyzvánění pouze tehdy, je-li
volající uložen v telefonním
seznamu
Alarm nastaven
Zámek tlačítek aktivován
Zapnutý automatický příjem volání

T9Abc Zadání textu pomocí funkce T9

£
¢
¤
±
²
³
´
¯
®

Zapnuto a k dispozici
Připraveno k připojení
Krátkodobě přerušeno
Prohlížeč Offline
Prohlížeč Online
Prohlížeč přes GPRS Online
Sít' nedostupná (Internet)
IrDA zapnutý
Přenos IrDA

Události (výběr)

ã
ä
å
Æ
Â
Ê

Pamět' SMS plná
Pamět' MMS plná
Pamět' telefonu plná
Není možný přístup na sít'
Ztracené volání
Asistent paměti

7
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Symboly na displeji

Symboly zprávy (výběr)

p
q
r
s
t
w
x
y
À

Nepřečteno

Symboly fotoaparátu

Odesláno

Ù Jas
Ú Zoom
Û Vyrovnání bílé
× Blesk připojen

Neodeslané MMS

Symboly joysticku

Přečteno
Návrh

Přijato oznámení MMS zprávy
Přečteno oznámení MMS zprávy
MMS zpráva obsahující DRM
(str. 15)
Došla hlasová zpráva

î
ñ
ð
í
ï
ì

Fotoaparát
Smazání
Telefonování/přijetí volání
Menu
Zoom
OK
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Displaysymbols.fm
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Uvedení do provozu
Vložení SIM karty/
akumulátoru
Od provozovatele sítě obdržíte SIM
kartu, na které jsou uložena všechna
důležitá data vašeho připojení.
Pokud byla SIM karta dodána ve
formátu šekové karty, uvolněte z ní
laskavě menší výřez a odstraňte
případně přečnívající zbytky plastu.

• Vložte SIM kartu kontaktní
plochou dolů ploše před otvor
držáku. Potom lehkým tlakem
zasuňte SIM kartu dovnitř 3
(dbejte na správnou polohu
zkoseného růžku).

3

Zatlačte na vroubkované místo 1,
potom kryt posuňte dopředu
ve směru šipky 2.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm

1
2

• Akumulátor vložte bokem
do telefonu 4 a stlačte dolů 5,
dokud nezaklapne.

5
4

6

• K vyjmutí akumulátoru stisknout
západku na pravém boku 6
směrem ven a poté telefon otočit
a akumulátor vyklepnout.
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Uvedení do provozu

• Nasuňte kryt akumulátoru na
boční úchyty 7, dokud
nezaklapne.

7

Další informace
Než vyjmete akumulátor, vypněte, prosím,
telefon!
Jsou podporovány pouze 3voltové SIM
karty. U starších SIM karet se obrat’te na
svého provozovatele sítě.
Problémy se SIM kartou ................str. 114

Nabíjení akumulátoru
Proces nabíjení
Akumulátor není při dodání zcela
nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel
zespodu do telefonu, sít’ový zdroj
zapojte do zásuvky a nejméně
dvě hodiny nabíjejte.

Y

Zobrazení při nabíjení.

Doba nabíjení
Vybitý akumulátor dosáhne plného
nabití po max. 2 hodinách. Nabíjení
je možné pouze v rozsahu teploty
5 °C až 45 °C. Při teplotě 5 °C mimo
uvedené meze bliká symbol nabíjení
jako varovné znamení. Sít’ové
napětí, uvedené na sít’ovém zdroji
pro napájení, nesmí být překročeno.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm
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Doba provozu

Zobrazení za provozu

Doba provozu závisí na podmínkách
použití. Extrémní teploty značně
snižují pohotovostní dobu telefonu.
Proto telefon neodkládejte na přímé
slunce ani na topení.

Zobrazení stavu nabíjení během
provozu (vybito-nabito):

Doba hovoru: 100 až 300 minut
Pohotovostní doba: 60 až 250 hodin

Symbol nabíjení není vidět
Pokud byl akumulátor zcela vybitý,
není symbol nabíjení při zasunutí
nabíječky hned vidět. Objeví se
nejpozději po dvou hodinách.
Akumulátor je v tomto případě zcela
nabitý po 3 až 4 hodinách

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm

Používejte pouze nabíječku, která byla
dodána s telefonem!

11

VWX
Když je akumulátor téměř vybitý,
zazní varovný tón. Stav nabíjení
akumulátoru se správně zobrazuje
pouze po nepřerušeném procesu
nabíjení/vybíjení. Neměli byste proto
akumulátor zbytečně vyjímat a proces
nabíjení pokud možno neukončovat
předčasně.
Další informace
Nabíječka se při delším používání zahřívá.
To je normální a není to nijak nebezpečné.
Je-li akumulátor vyjmutý na více než cca
30 s, musí se čas znovu nastavit.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Uvedení do provozu

Výměna krytů CLIPIt™
Covers
Pomocí krytů CLIPIt™ můžete telefon
přizpůsobit svému osobnímu vkusu.
Před výměnou klávesnice nebo
vrchního krytu telefon vypněte.

Rozebrání telefonu
Sejměte kryt přihrádky na baterie a
vyjměte akumulátory (viz strana 10).
Při snímání vrchního krytu zasuňte
klíč do příslušného otvoru a lehkým
tlakem 1 a současným otáčením 2
otevřete zámek.
Pomocí klíče se nepokoušejte telefon
vypáčit, protože by mohlo dojít k
poškození vrchního krytu.

2

Sestavení telefonu
Nejdříve vložte kryt klávesnice 3 do
horního krytu přístroje. Dbejte na
správné usazení.
*) Jestliže jsou dole ve vrchním krytu
malé kolíčky: očka na obou stranách
krytu klávesnice nasadit přesně na tyto
kolíčky. Teprve pak provést krok 4.

3
Telefon vložte na dolním konci do
vrchního krytu 4 a poté ho opatrně
stlačte dolů, až zaklapne 5.
Nakonec vložte akumulátor, nasaďte
kryt a kryt uzavřete, až zaklapne
(viz str. 10).

5

1

4

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm
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Zapnutí/vypnutí/PIN
Zapnutí/vypnutí

B

Tlačítko zapnutí / vypnutí /
konec dlouze stisknout.

Zadání kódu PIN
SIM karta může být chráněna 4 až
8místným kódem PIN.

J

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm

C

PIN zadejte pomocí
číslicových tlačítek. Aby
nikdo nemohl přečíst PIN,
zobrazí se místo něj na
displeji****. Oprava
pomocí ].
Pro potvrzení stiskněte
joystick. Přihlášení do sítě
trvá několik sekund.

Další informace
Změna PIN ......................................str. 19
Uvolnit blokování SIM karty.............str. 20

Tísňové volání (SOS)
Použijte jen v případě nouze!
Stiskem levého dialogového tlačítka
§SOS§ můžete i bez SIM karty případně
zadávání PIN volat tísňové číslo (není
možné ve všech zemích).

První zapnutí
Čas/Datum
Při uvedení do provozu nastavte
přesně čas.

C
J

C

Stiskněte, potom §Změnit§.
Nejdřív zadejte datum
(den/měsíc/rok), potom
čas (24 hodin včetně
sekund).
Stiskněte. Čas a datum
jsou aktualizovány.
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Zapnutí/vypnutí/PIN

Časov.pásma
Určete časové pásmo, ve kterém se
právě nacházíte.

I

Vyberte ze seznamu
město v požadovaném
časovém pásmu ...

§Nastav.§

... nastavte je.

Kopírování SIM adres
Při prvním vložení SIM karty lze
záznamy z ní překopírovat
do adresáře. Tento proces
nepřerušujte. Po tuto dobu nepřijímejte
příchozí volání. Řiďte se přitom
pokyny na displeji.
Data ze SIM karty můžete zkopírovat
také později (str. 38).
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm
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Všeobecné poznámky
Pohotovostní stav
Telefon se nachází v pohotovostním
stavu a je provozuschopný, když se na
displeji objeví název provozovatele
sítě.

B

Dlouhým stisknutím
tlačítka pro
zapnutí/vypnutí/zavěšení
se vrátíte z jakéhokoliv
stavu zpět do
pohotovostního.

Signál příjmu
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm

Z
[

Silný příjem signálu.
Slabá intenzita příjmu
signálu snižuje kvalitu
volání a může vést
k přerušení spojení.
Změňte stanoviště.

Digital Rights Mgmt.
(DRM)
Nezapomínejte, že váš přístroj je
vybaven funkcemi Digital Rights
Management. Použití stažených
obrázků, tónů nebo aplikací může
být omezeno jejich poskytovatelem
například ochranou proti kopírování,
časovým omezením a/nebo počtem
použití (viz také str. 72).

Hlavní menu
Hlavní menu se znázorňuje graficky
pomocí symbolů:

C
FI
C

Vyvolání
z pohotovostního stavu
Výběr symbolů aplikace.
Spuštění aplikace.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Všeobecné poznámky

Hlavní menu-možnosti

Symboly

§Možnosti§ Otevřete menu.
Podle aktuální situace se nabízejí
různé funkce.

Následující symboly se používají
k vysvětlení použití:

Velká
písmena

Výběr mezi dvěma
velikostmi písma.

Osvětlení

Nastavení světlejšího
nebo tmavšího osvětlení
displeje.

Nápověda

Zobrazení textu
nápovědy.

J

B
A
<>
§Menu§

Návod k použití
Ovládání menu
V návodu k použití jsou kroky
k dosažení funkce popsány
ve zkrácené formě, například vyvolání
seznamu ztracených volání
ve zkrácené formě:

C ¢P¢Ztrac.volání

Tento postup zahrnuje následující
kroky:

C
¢

C

Otevřete hlavní menu.
Stisknutím joysticku
nahoru vyberte P
(označte) a poté stiskněte
joystick kolmo; pak
označte joystickem
Ztrac.volání.
Potvrzení. Otevře se
seznam výběru.

C
DFE
H I G

=

Zadávání čísel nebo
písmen.
Tlačítko
zapnutí/vypnutí/zavěšení.
Tlačítko spojení.
Tlačítka displeje
Znázornění funkce tlačítek
displeje.
Joystickem lze pohybovat
pěti směry.
Stiskněte joystick svisle
například k vyvolání menu.
Stiskněte joystick
v zobrazeném směru.
Funkce závislá na
provozovateli sítě, může
vyžadovat zvláštní
registraci.
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Standardní funkce
Menu možností

Přejmenovat Režim označování

Zde jsou shrnuty funkce opakovaně
se vyskytující v menu možností.

Kapacita

Zobrazení kapacity
paměti.

§Možnosti§ Otevřete menu.

Vlastnosti

Zobrazení vlastností
označeného objektu.

Nápověda

Zobrazení textu
nápovědy.

Změnit

Položku otevřít ke změně.

Číst

Zobrazit položku.

Smazat/
Vše smazat

Smazání položky/
po kontrolním dotazu
vymazání všech položek.

Nový záznam Vytvoření nové položky.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm

Posílám...

Volba přenosové služby,
media k odeslání.

Odpovědět/ Odesilatel se stane
Odpov. všem příjemcem. Přijatý text
bude převzat do nové
zprávy.
Uložit

Uložení položky.

Uložit do 9

Uložení příjemce
v aktuálním adresáři.

Třídit

Nastavení kritéria řazení
(abecedně, typ, čas).

Zadání textu T9 preferovat:
(str. 21)
Zapnutí/vypnutí podpory
T9.
Zadej jazyk:
Výběr jazyku textu.

17
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Standardní funkce

Režim označování

Rychlá volba menu

U některých aplikací (např. telefonní
seznam/adresář) může být označena
jedna nebo více položek, abyste
funkci provedli společně pro více
položek.

Všechny funkce menu jsou interně
očíslovány. Postupným zadáním
těchto čísel lze zvolit funkce přímo.
Uvedená čísla se zobrazují na displeji
vpravo nahoře.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Aktivujte režim
označování.

Např. napsat novou SMS zprávu
(z pohotovostního stavu):

Označit

Je-li vybrána neoznačená položka,
může být označena:
§Označit§

Aktuální položka se
označí.

Je-li vybrána označená položka, může
být označení zrušeno:
§Zruš.zn.§

Zrušit označení aktuální
položky.

Další funkce označování:
Označ
všechny

Označte všechny položky.

Zrušit výběr Zrušení označení u všech
označených položek.
Smazat
označ.

Všechny označené položky
se odstraní.

C
5
1
1

Stiskněte k zobrazení
hlavního menu. Potom
stiskněte
pro Zprávy, potom
pro Vytvořit nové, potom
pro SMS.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm
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Zabezpečení

C ¢T¢Zabezpečení

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

Použit PIN

Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte,
ale tak, abyste je později našli!

Kódy
PIN

Chrání vaši SIM kartu (osobní
identifikační číslo).

PIN2

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

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm

PUK
PUK2

Klíčový kód. Pomocí něho se
SIM karty odblokují po
opakovaném chybném zadání
PIN.

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

19

¢Kódy
¢Vyberte funkci.

Telefon vyžaduje obvykle kód PIN
po každém zapnutí. Tuto kontrolu
můžete vypnout, riskujete tím ale
neoprávněné používání telefonu
spolu s vaší SIM kartou. Někteří
provozovatelé sítě vypnutí této
kontroly nedovolují.
§Vybrat§

Stiskněte.

J

Zadejte PIN.

C

Potvrďte zadání.

§Změnit§

Stiskněte.

C

Potvrďte.

Změnit PIN
PIN můžete změnit na libovolné 4 až
8místné číslo, které si budete lépe
pamatovat.

J

C
J, C
J, C

Zadejte aktuální PIN.
Stiskněte.
Zadejte nový kód PIN.
Zadejte nový kód PIN.
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Zabezpečení

C ¢T¢Zabezpečení

Pojistka proti zapnutí

Změnit PIN2

I při vypnutém používání PIN
(str. 19) je k zapnutí nutné
potvrzení.

¢Kódy
¢Vyberte funkci.

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

Změň.kód přís
(Změnit kód telefonu)
Je to 4 až 8místné číslo, které
stanovíte sami při prvním vyvolání
funkce, která je chráněná kódem
telefonu (Přímá volba, str. 30). Je
potom platný pro všechny takto
chráněné funkce.
Při třetím chybném zadání je
zablokován přístup ke kódu telefonu
a ke všem funkcím, které ho
používají. V tomto případě se laskavě
obrat’te na servis Siemens (str. 117).

Uvolnění zablokované
SIM karty
Po třetím chybném zadání PIN se
SIM karta zablokuje. Podle pokynů
zadejte PUK (MASTER PIN), který byl
dodán společně se SIM kartou od
vašeho poskytovatele služby. Pokud
jste PUK (MASTER PIN) ztratili,
obrat’te se prosím na provozovatele
sítě.

Účelem je zabránit, aby se telefon
omylem zapnul např. při nošení
v tašce nebo když se zdržujete
v letadle.

B
C
§Zrušit§

Dlouze stiskněte.
Stiskněte. Telefon se
zapne.
Stiskněte nebo nedělejte
nic. Zapínání se přeruší.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Startup.fm
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Vložení textu

Krátce stiskněte: Zobrazí se
zvláštní znaky.

*

Dlouze stiskněte: ZadáníOtevřít menu.

Vložení textu bez T9
Tiskněte číselné tlačítko, dokud se
neobjeví požadovaný znak. Kurzor
po krátké pauze poskočí dále.
Příklad:

2

Jeden krátký stisk napíše
písmeno a, dvakrát b atd.
Dlouhým stiskem se napíše
číslo.

Ä,ä,1-9
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]

F
#

Přehlásky a čísla se
zobrazí po příslušných
písmenech.
Krátké stisknutí smaže znak
před kurzorem, dlouhé
stisknutí smaže celé slovo.
Nastavit kurzor
(dopředu/zpět).
Krátce stiskněte: Přepnout
mezi abc, Abc, T9abc,
T9Abc, T9ABC, 123.
Ukazatel stavu na
nejhornějším řádku
displeje.
Dlouze stisknout: Zobrazí se
všechny varianty zadání.

21

Jednou/vícekrát stisknout:

0

.,?!’"0+-()@/:_
Dlouze stiskněte: 0 napsat.
Napíše mezeru. Dvakrát
stisknout = zalamování
řádků.

1

Zvláštní znak
Krátce stisknout: Zobrazí
se tabulka se znaky:

*
1)

¿ ¡

+ -

"

_ ;

!

? ,

.

’

(

)

*

:

/

¤ ¥ $ £ € & # \ @
[ ] { } % ~ < = >
|

^ § Γ ∆ Θ Λ Ξ Π

Σ Φ Ψ Ω
1) Zalamování řádků

I, F

Nastavte znak.

§Vybrat§

Potvrďte.
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Vložení textu

Menu zadání

§Vybrat§

Při zadání textu:

*

Dlouze stiskněte: Zobrazí
se menu zadání:
Text-formát (pouze SMS)
Zadej jazyk
Označit
Kopírovat/Vloźit

Zadání textu pomocí T9
„T9“ kombinuje z jednotlivých zadání
tlačítek správné slovo srovnáním
s rozsáhlým slovníkem.

T9 zapnout/vypnout
§Možnosti§ Otevřete textové menu.
Zadání textu
Vyberte.
T9 preferovat
Vyberte.
§Změnit§

zapněte T9.

Vyberte jazyk zadávání textu
Změňte jazyk, ve kterém chcete psát
text.
§Možnosti§ Otevřete textové menu.
Zadání textu
Vyberte.
Zadej jazyk

Vyberte.

Potvrďte, nový jazyk se
aktivuje. Jazyky
podporované funkcí T9
jsou označeny
T9symbolem.

Psaní pomocí T9
Postupným zadáváním se mění
zobrazení.
Proto napište slovo nejlépe až do konce,
aniž byste se ohlíželi na displej.
Tlačítka, pod kterými jsou příslušná
písmena, tisknete už jen jednou,
např. při zápisu slova „ahoj“:

#

Krátce stisknout
k nastavení T9Abc, potom

2465
nebo přechod
1 / E Mezera
doprava ukončuje slovo.
Nepište text se zvláštními znaky jako
je Ä, ale se standardními znaky, např.
A, zbytek obstará funkce T9.
Vkládání textu pomocí T9® je licencováno pod
jedním nebo více z následujících patentů.
Patenty USA č. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928, a 6,011,554;
kanadský patent č. 1,331,057;
patenty ve Velké Británii č. 2238414B;
Hong Kong – standardní patent č. HK0940329;
Singapur – patent č. 51383;
evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) platný
pro DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
další patenty čekají na uznání na celém světě.
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T9 - Návrhy slov
Je-li ve slovníku pro jednu
tlačítkovou řadu (jedno slovo) více
možností, zobrazí se nejdříve ta
nejpravděpodobnější. Pokud slovo
rozpoznáno správně, je snad správný
další návrh funkce T9.
Slovo musí být zobrazeno §označeno§.
Potom stiskněte

^

Oprava slova

F
^
]

Procházejte po slovech
vlevo/vpravo, dokud se
požadované slovo
nezobrazí §inverzně§.
Slova navržená funkcí T9
ještě jednou prolistujte.
Smaže poslední znak
nalevo od kurzoru a vždy
ukáže nové možné slovo.

Pokud požadované slovo není ve
slovníku, lze ho napsat i bez T9.

Další informace
V rámci „slova-T9“ nelze nic měnit, aniž by
se předem zrušil stav funkce T9. Často je
lepší slovo napsat ještě jednou.
Umístit tečku. Slovo se
ukončí, když následuje
mezera. Tečka ve slově
zastupuje apostrof/spojovník.
např. §Provider.s§ = provider’s.

Přidání slova do slovníku:

E

^
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stiskněte. Zobrazené
slovo bude nahrazeno
jiným.
Nehodí-li se ani toto
slovo, opět

23

§Naučit§

stiskněte. Opakujte,
dokud se nezobrazí
správné slovo.

0

Vyberte.

Poslední návrh se smaže a slovo lze
nyní zadávat bez podpory T9.
Pomocí §Uložit§ se automaticky přidá
do slovníku.

#

*

Přechodem kurzoru doprava
slovo ukončíte.
Krátce stiskněte: Přepínání
mezi abc, Abc, T9abc, T9Abc,
123. Ukazatel stavu na
horním řádku displeje.
Dlouze stiskněte: Zobrazí se
všechny varianty zadání.
Krátce stiskněte: Výběr
zvláštních znaků(str. 21).
Dlouze stiskněte: otevře
menu zadání (str. 22).
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Vložení textu

Text.moduly

Text.moduly - použití

V telefonu lze ukládat Text.moduly,
kterými můžete doplňovat své
zprávy (SMS, MMS).

J

Text.moduly - psaní

C ¢M¢Text.moduly
§Možnosti§ Nový text vyberte.

J

Text.moduly napište.

§Možnosti§ Otevřete menu a vyberte
Uložit. Převezměte název
předlohy nebo zadejte
nový název.

C

Uložte.

Napište text zprávy (SMS,
MMS).

§Možnosti§ Otevřete textové menu.
§Vložit§

I
I
§Vybrat§

C

Vyberte.
Text.moduly vyberte.
Vyberte ze seznamu
textový modul.
Potvrďte. Textový modul
se zobrazí.
Potvrďte. Textový modul
se vloží do textu vpravo
od kurzoru.
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Můj telefon
V následujících oblastech nastavte
svůj telefon podle svého přání,
propůjčíte mu tak osobní charakter:
Vyzvánění (str. 79)
Přiřaďte skupinám volajících nebo
událostem individuální vyzvánění.
Obrázky (str. 109)
K záznamům v telefonním seznamu
přiřaďte individuální obrázek nebo
fotografii.
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Animace (str. 78)
Vyberte animaci při zapnutí/vypnutí
telefonu a individuální text
pozdravu.
Spořič displeje (str. 77)
Vyberte analogové, digitální hodiny
nebo individuální obrázek.
Logo (provozovatel sítě) (str. 77)
Vyberte individuální obrázek
(zobrazení v pohotovostním stavu).
Pozadí (str. 77)
Vyberte si stálé pozadí displeje.
Barevné schéma (str. 77)
Vyberte si barevné schéma obslužné
plochy.
Aplikace (str. 71)
Nahrajte si vlastní aplikace
z internetu.

Kde co najdu?
Další vyzvánění, loga, animace
a aplikace si můžete stáhnout
od svého provozovatele sítě nebo
přímo od společnosti Siemens.

Portál provozovatele sítě
Podle provozovatele sítě najdete na
svém telefonu přímé přístupy na
jeho portál přes položky menu nebo
záložky. Bližší informace o těchto
službách si, prosím, vyžádejte od
svého provozovatele sítě.

Siemens City Portal
Další vyzvánění, loga, animace
a spořiče displeje stejně jako další
aplikace, hry a služby najdete na
internetu na adrese
www.siemens-mobile.com
nebo je stáhnete přímo přes
prohlížeč:
wap.siemens-mobile.com
Zde najdete také službu k uložení
a seznam zemí, ve kterých jsou tyto
služby dostupné.

Moje menu
Sestavte si své vlastní menu (str. 93)
s často používanými funkcemi,
telefonními čísly nebo stránkami
prohlížeč
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Telefonování

Telefonování

Nastavení hlasitosti

Volba číselnými tlačítky

I

Telefon musí být zapnutý
(pohotovostní stav).

J

Zadejte volané číslo (vždy
s mezinárodní
předvolbou

] Krátké stisknutí smaže

poslední znak, dlouhé
stisknutí smaže celé
telefonní číslo.

A

Stiskněte tlačítko pro
spojení. Zobrazené
telefonní číslo se volí.

Ukončení hovoru

B

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

Nastavení hlasitosti
zvuku(možné jen během
hovoru).

Je-li používáno zařízení k hlasitému
volání v autě, neovlivňuje jeho
nastavení hlasitosti obvyklé
nastavení telefonu.

Opakovaná volba
K opakované volbě naposledy
vytáčeného telefonního čísla:

A

Tlačítko spojení dvakrát
stiskněte.

K opakované volbě jiného dříve
vytáčeného telefonního čísla:

A
I
A

Tlačítko spojení dvakrát
stiskněte.
Vyhledejte v seznamu
telefonní číslo, potom
volbu ...
... stiskněte.
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Když je linka obsazená

Připomenutí

Je-li volaná linka obsazená nebo je
kvůli problémům sítě nedosažitelná,
máte vždy podle provozovatele sítě
různé možnosti. Příchozí volání nebo
jakékoliv jiné používání telefonu tyto
funkce přerušuje.

§Upozor.§

Buď

Automat. Opakovaná volba
§Aut.opak§ Telefonní číslo bude
automaticky desetkrát
vytočeno v časových
úsecích, které se budou
postupně prodlužovat.
Ukončení:

B Tlačítko pro zavěšení.
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Nebo

Zpětné volání

27

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

Další informace
Zobrazená telefonní čísla
Ð uložit
v telefonním
seznamu/adresáři.
§Handsfr.§ Handsfree zapnout
(reprodukce přes
reproduktor).
Predtím, než telefon opet
priložíte k uchu, musíte
vypnout „hlasité telefonování".
Vyvarujete se tak poškození
sluchu.
Dlouze stiskněte, mikrofon se
vypne.

*

b

§Zpětné volání§
Váš telefon vyzvání, když
je obsazená linka volná.
Pomocí tlačítka volání se
volí telefonní číslo.

Čísla mezinárodních předvoleb
Dlouze stiskněte, dokud se
neobjeví znaménko „+“.
§Sez.zemí§ Stiskněte a vyberte stát.

0

Pamět’ telefonních čísel
Během volání můžete vložit telefonní číslo.
Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní
číslo může být po ukončení spojení
uloženo nebo voleno.
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Telefonování

Přijetí volání

Handsfree

Telefon musí být zapnutý. Příchozí
volání přeruší jakékoliv jiné
používání telefonu.

Při hovoru nemusíte telefon držet
v ruce. Reprodukce se pak odehrává
přes reproduktor.

C

Stiskněte.

§Handsfr.§ Aktivovat hlasité
telefonování.

Stiskněte.

C
I

Nebo

A

Zobrazí se telefonní číslo přenášené
sítí nebo příslušné jméno (příp.
s obrázkem), pokud je v telefonním
seznamu/adresáři (str. 34).

Odmítnutí volání
§Odmítn.§
Nebo

B

Stiskněte.
Krátce stiskněte.

Pozor
Dříve než telefon přiložíte k uchu,
přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se
vyvarujete poškození sluchu hlasitým
vyzváněním!
Další informace
Dlouze stiskněte k vypnutí
vyzvánění a vibrace.
Zobrazení ztracených volání.

Zapnout.
Regulovat hlasitost
pomocí joysticku.

§Handsfr.§ Vypněte.
Pozor
Dříve, než si telefon opět přiložíte k uchu,
bezpodmínečně vypněte hlasité
telefonování. Vyvarujete se tak poškození
sluchu!

Střídat 2 hovory

b

Navázání 2. spojení
Během jednoho hovoru můžete
navázat další telefonické spojení.
§Možnosti§ Otevřete menu hovoru.
Držet

*
Â

J

Aktuální volání je
přidrženo.
Nyní vyberte nové
telefonní číslo nebo
§Možnosti§, vyberte
telefonní seznam,
adresář, telefonní číslo.
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Je-li navázáno nové spojení:
§Střídat§

Ukončení hovoru/hovorů

Přepínání mezi hovory.

B
Volání během hovoru

Po zobrazení
Zpět k drženému hovoru?
máte na výběr toto:

• Přijmout druhé volání

Konference

Přijměte nové volání
a přitom přidržte aktuální
hovor.

Při střídání mezi oběma hovory
postupujte tak, jak je uvedeno výše.
• Odmítněte nové volání
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Phone.fm

Stiskněte tlačítko
zavěšení.

V některých případech se musíte pro
tuto funkci nechat zaregistrovat
u svého provozovatele sítě a nastavit
si telefon (str. 81). Budete-li vám
někdo během hovoru volat, uslyšíte
upozornění na další příchozí volání.
Máte nyní následující možnosti:
§Střídat§

§Odmítn.§

Stiskněte.

Nebo
§Přesměr§ Nové volání bude
přesměrováno například
do hlasové schránky.
• Ukončit aktivní hovor, přijmout
nové volání

B
C

Ukončete aktivní hovor.
Přijměte nové volání.

29

§Ano§

Vrátíte se k přidrženému
hovoru.

§Ne§

Ukončíte i druhý hovor.

b

Zavoláte postupně až 5 účastníkům
a potom je vzájemně propojíte do
telefonické konference. V některých
případech nejsou všechny popsané
funkce podporovány
poskytovatelem služeb případně
musí být samostatně uvolněny.
Spojení je již vytvořeno:
§Možnosti§ Otevřete menu a vyberte
Držet. Aktuální spojení se
přidrží.

J

Zvolte nyní nové telefonní
číslo. Je-li navázáno nové
spojení ...
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Telefonování

§Možnosti§ ... otevřete menu
a vyberte Konference.
Přidržené spojení se
připojí.
Postup opakujte, dokud nejsou
vzájemně připojeni všichni účastníci
konference (max. účastníků).

Ukončení

B

Tlačítkem zavěšení
ukončíte všechny hovory
konference.

Možnosti během hovoru
Následující funkce jsou možné jen
během hovoru:

Konference

Čas/Poplatky Zobrazit uplynulou dobu
volání a (pokud je
nastaveno) příslušné
poplatky během spojení.
Poslat tónově Zadat tónovou volbu
(čísla), například při
dálkovém vyslechnutí
záznamníku.
Přesun
vyzvání=

Spojit původní volání
s druhým voláním. Pro
vás jsou tím obě volání
ukončená.

Hlavní menu

Přístup k hlavnímu menu.

Stav volání

Zobrazit všechna
přidržená a aktivní volání
(např. účastníky
konference).

§Možnosti§ Otevřete menu.
Držet

Přidržet aktuální spojení

Mikrofon zap. Je-li vypnutý, nemůže vás
partner v telefonickém
hovoru slyšet. Také:*
Dlouze stisknout.
Handsfree

Reprodukce přes
reproduktor.

Hlasitost

Nastavit hlasitost
sluchátka.

Standard.sez. Otevřete telefonní
seznam/adresář.

(viz str. 29)

Přímá volba
Když je tato funkce zapnutá, lze volat
jen jedno telefonní číslo (kromě
nouzového volání).

Zapnutí

C ¢T¢Zabezpečení
¢Přímá volba
C Potvrďte výběr.
J

Zadejte kód telefonu.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Phone.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

30

left page (31) of C65 Hera cs, A31008-H7800-A17-1-2D19 (04.02.2005, 14:41)

C65 FUG cs, A31008-H7800-A17-4-2D19

Kód telefonu (4 až 8místný) určujete
a zadáváte při prvním dotazu.

C

Potvrďte výběr.

Kód si musíte pamatovat (str. 19)!
Ï / J Vyberte telefonní číslo
z telefonního
seznamu/adresáře nebo
zadejte nové.

C

Potvrďte.

Použití
§Radka§

§Možnosti§ Otevřete menu.
Poslat tónově
Vyberte.

Použijte telefonní
seznam/adresář.
Uložte telefonní čísla a tónové volby
(tóny DTMF) v telefonním
seznamu/adresáři jako normální
položku, viz str. 32.

J
Pro volbu telefonního
čísla (např. „Radka“)
dlouze stiskněte pravé
tlačítko displeje.

0

Vypnout
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Phone.fm

J

#

Dlouze stiskněte.

J

Zadejte telefonní kód.

C

Potvrďte zadání.

0

Tónová volba (DTMF)
Například pro dálkový dotaz do
hlasové schránky zadejte tónovou
volbu (číslice) během stávajícího
spojení. Tato zadání budou
přenesena přímo jako DTMF tóny
(tónová volba).

31

Zadejte telefonní číslo.
Stiskněte opakovaně,
dokud se neobjeví
znaménko „+“ na displeji
(pauza k navázání
spojení).
Zadejte DTMF tóny
(číslice).
Případně vložte další
přestávky po třech
sekundách
k bezpečnějšímu
zpracování u příjemce.

J

Zadejte jméno.

§Uložit§

Uložte položku.

Můžete také uložit pouze DTMFtóny
(číslice) a ty potom odeslat během
volání.
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Standard.sez.

Standard.sez.
C ¢L
¢Vyberte funkci.

Zobrazit zázn.
Zobrazí se položky standardního
seznamu (adresář nebo telefonní
seznam).

J/

I

Vyberte jméno pomocí
počátečního písmena
a/nebo ho nalistujte.

Nový záznam
Zadejte novou položku.
Adresář (viz také str. 33)
Telef.seznam (viz také str. 37)

Standard.sez.
Můžete nastavit, který seznam
chcete přednostně používat.
Vybraný standardní seznam se
v pohotovostním stavu otevře
pomocí joysticku.

H

Otevřete telefonní
seznam nebo adresář.

Adresář
V adresáři mohou být u položek
zaznamenány mnohé údaje a lze
využívat řadu doplňkových funkcí
(například obrázky, data narození).

Telef.seznam
Telefonní seznam se nachází na
SIM kartě. Ke každému záznamu lze
zadat pouze jedno telefonní číslo.
Telefonní seznam na SIM kartě lze
snadno přenést do jiného telefonu.

Vizitka
Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání
na jiný GSM telefon. Pokud ještě není
žádná vizitka vytvořená, budete
k zadání přímo vyzváni.

H

Postupujte po políčkách
a zadejte své údaje.

§Uložit§

Stiskněte.

Další informace
Obsah vizitky a záznamů v adresáři
odpovídá mezinárodnímu standardu
(vCard).
telefonních čísel
Ï zKopírování
adresáře/telefonního
seznamu.

Skupiny
Viz str. 36.

<Info čísla>
Viz str. 39.
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Adresář
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Možná zadávací políčka:

V adresáři lze uložit až 1000 položek
s více telefonními a čísly a dalšími
údaji adresy. Tyto položky jsou
spravovány odděleně od telefonního
seznamu v paměti telefonu. Můžete
ale vyměňovat data mezi adresářem
a telefonním seznamem na SIM
kartě.

Příjmení:

URL:

Jméno:

Inst.zpráva >>

Tel. číslo:

Skupina:

Tel./kancelář:

Firma:

Tel./mobil:

Adresa: >>

Fax:

Narozeniny: >>

Fax 2:

Obrázek:

Nový záznam

E-mail.adresa:

Adresář je nastavený jako standardní
seznam:

H
C
I
J

Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu)
Zobrazení zadávacích
polí.
Vybrat požadovaná
zadávací pole.
Vyplnit zadávací pole. Na
displeji se zobrazí
maximální možný počet
znaků.
Je nutné zadat nejméně
jedno jméno. Volané číslo
zadávejte vždy
s předvolbou.

33

E-mail 2:

Všechna pole

Doplňující informace:
Skupina: Přiřazení ke skupině
(str. 36).
Adresa:

Rozšíření k zadání úplné
adresy:
Ulice:, PSČ:, Město:, Země:

Komunik.služ.
Údaje, když je položka
používána jako kontakt na
chatu (str. 60):
Přezdívka:, ID WV-uživatele:,
ICQ číslo:, AIM web.jméno:
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Adresář

Narozeniny:
Po aktivaci se zadá datum
narození.
Upomínka: Telefon vás
ve stanoveném čase
upozorní den před
narozeninami.
Obrázek:

Přiřaďte položce obrázek.
Ten se zobrazí, když vám
bude volat příslušné
telefonní číslo.

Všechna pole/Redukov. pole
Zobrazení požadovaných
zadávacích políček.
§Uložit§

Uložit položku.

Další informace
přepnutí na telefonní
Î Dočasné
seznam.
Synchronizovat
Pomocí Mobile Phone Manager (str. 111)
můžete adresář synchronizovat s Outlook®
a jinými telefony Siemens.
Pomocí Vzdál.synchr. můžete telefon
synchronizovat s organizérem uloženým
na internetu (viz také str. 107).
Doplněk telefonního čísla
Viz str. 39

Zobrazení/vyhledání
položky

H

Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).

J/

Vyhledejte požadovanou
položku.

I
C

Zobrazení.

Možnosti zobrazení
§Možnosti§ Menu možností nabízí
vždy funkce pouze pro
aktuálně vybrané
zadávací políčko.
Přesuň do ...

Přiřazení aktuální nebo
označené položky
ke skupině.

Číst

Zobrazení přiřazeného
obrázku.

Kopír.na SIM

Zkopírování jména a
jednoho telefonního čísla
na SIM kartu (telefonní
seznam).

Nová SMS,
Nová MMS

Vytvoření nové zprávy
pomocí zvolené položky.

Prohlížeč

Spuštění Prohlížeč
a vyvolání URL.

Komunik.služ. Zahájení chatu str. 60.
(Standardní funkce viz str. 17)
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Změna položky
Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).

H
J/

I

Vyhledejte požadovanou
položku.

Možnosti adresáře
Vždy dle aktuální situace se nabízejí
různé funkce. Lze je použít jak pro
aktuální položku, tak i pro více
označených položek:

§Změnit§

Stiskněte.

§Možnosti§ Otevřete menu.

I

Vyberte políčko zadání.

§Změnit§

Otevřete položku.

Přesuň do ... Přiřazení aktuální nebo
označené položky
ke skupině.

J

Proveďte změny.

Kopír.na
SIM

§Uložit§

Uložte.

Zkopírování jména a
telefonního čísla na SIM
kartu (telefonní seznam).

Filtr

Zobrazí se pouze položky,
které splňují kritérium filtru.

Importovat

Vytvoření připravenosti
k příjmu přes IrDA (str. 86)
nebo SMS (str. 45) pro
položku telefonního
seznamu.

Třídit

Stanovení kritéria řazení
výstupu položek adresáře.

Hledat

Zadání hledaného výrazu.

Volání položky
Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).

H
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J/

A

I

Vyberte jméno pomocí
počátečního písmene
a/nebo ho nalistujte.
Položka se vyvolá.

Je-li v adresáři uloženo více
telefonních čísel, nabídnou se
na výběr:

I
A

Vyberte telefonní číslo.
Položka se vyvolá.

(Standardní funkce viz str. 17)
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Adresář

Skupiny

Vyzvánění pro skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin
k přehlednému uspořádání položek
adresáře. Sedm skupin můžete
přejmenovat.

Přiřaďte skupině vyzvánění, které
zazní, když vás bude volat některý ze
členů skupiny.

H
<Skupiny>

I

Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).
Vyberte (za názvem
skupiny je počet položek).

C ¢T¢Vyzvánění
¢Skup.vyzv.

I
C

Vyberte skupinu.

Menu skupin

Symbol
skup.

Přiřadit skupině symbol, který
se objeví na displeji, když volá
jeden ze členů skupiny.

Další informace
Žádná skupina: Obsahuje všechny
položky adresáře, které nenáležejí k žádné
skupině (jméno nelze změnit).
Přijato: Obsahuje položky adresáře přijaté
přes IrDA (str. 86) nebo SMS (str. 86)
(jméno nelze změnit).

Potvrďte. Přehraje se již
nastavené vyzvánění
nebo se zobrazí na výběr
seznam vyzvánění.

I Popř. vyberte

§Možnosti§ Otevřete menu.
Přejmen. Změnit název skupiny.
skup.

Vyberte skupinu.

vyzvánění.

C

Potvrďte.
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Telef.seznam
Položky v telefonním seznamu
(na SIM kartě) se spravují odděleně
od adresáře. Můžete ale vyměňovat
data mezi telefonním seznamem a
adresářem.

Nový záznam
Telefonní seznam je nastavený jako
standardní seznam:

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Phonebook.fm

H
H
C
I
J

Otevřete telefonní
seznam (v pohotovostním
stavu).
<Nový záznam> vyberte.
Zobrazení zadávacích
polí.
Vyberte políčka zadání.
Vyplňte políčka pro
zadávání. Na displeji se
zobrazí maximální možný
počet znaků.
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Tel. číslo:
Volané číslo zadávejte vždy
s mezinárodní předvolbou. Položka
bez telefonního čísla se neuloží.
Jméno:
Zadejte křestní jméno a/nebo
příjmení.
Skupina:
Výchozí nastavení Žádná skupina.
Důležitá čísla mohou být shrnutá
v jedné skupině (VIP).
Místo:
Předběžné přidělení SIM
Na speciálních SIM kartách lze
telefonní čísla ukládat do chráněné
oblasti (Chráněno SIM) (nutný PIN2).
Záznam číslo:
Každému telefonnímu číslu se při
zapsání automaticky přiřadí číslo
položky. Pomocí tohoto čísla může
být voleno telefonní číslo.
§Uložit§

Stiskněte pro uložení
nové položky.

Další informace
Î Dočasné přepnutí na adresář.
§Sez.zemí§ Mezinárodní předvolba ..str. 27
Funkce k Vložení textu ....................str. 21

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Telef.seznam

Volání (vyhledat položku)

H
J/I

A

Otevřete telefonní
seznam.
Vyberte jméno pomocí
počátečního písmena
a/nebo ho nalistujte.
Telefonní číslo se volí.

Volání pomocí čísla položky
Každému telefonnímu číslu se při
vkládání nové položky do
telefonního seznamu automaticky
přiřadí číslo položky.

J

#
A

Zadejte číslo položky.
Stiskněte.
Stiskněte.

Změna záznamu

I

Vyberte položku
v telefonním seznamu.

§Změnit§

Stiskněte.

J/I

Vyberte požadované
zadávací pole.

J

Proveďte změnu.

§Uložit§

Stiskněte.

Možnosti telefonního
seznamu
Vždy dle aktuální situace se nabízí
následující funkce.
§Možnosti§ Otevřete menu.
Kopírov.do 9 Kopírování označených
položek do adresáře.
Kop.vše do9

Kopírování všech
položek do adresáře.

Vše smazat

Smazání celého
telefonního seznamu.
Chráněno PIN.

Importovat

Vytvoření připravenosti
k příjmu přes IrDA
(str. 86) nebo SMS
(str. 45) pro položku
telefonního seznamu.

(Standardní funkce viz str. 17)
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<Ostatní sezn.>

H

<Servisní císla>/<Info čísla>

Otevřete telefonní
seznam (v pohotovostním
stavu).

<Ostatní sezn.>
Vyberte.

<Vlastní čísla>
Zadání „vlastních“ telefonních čísel
do telefonního seznamu (např. fax)
pro informaci. Tato telefonní čísla
mohou být změněna, smazána
a také odesílána jako SMS zprávy.

<VIP-cisla>

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Phonebook.fm

Zobrazení telefonních čísel
uložených ve skupině VIP.

<Tel.sez. na SIM>
Položky, které jsou uloženy
v telefonním seznamu na SIM kartě,
mohou být používány také v jiném
telefonu GSM.

<Chranena SIM>

39

b

Na speciálních SIM kartách mohou
být telefonní čísla ukládána
v chráněné oblasti paměti.
Ke zpracovávání je potřeba kód
PIN2.

V telefonním seznamu jsou případně
uložena telefonní čísla, která vám dal
k dispozici váš provozovatel sítě.
S nimi můžete využívat místní nebo
celostátní informační služby nebo
servisní služby provozovatele sítě.
Doplnění telefonního čísla v telefonním
seznamu
Při zaznamenávání telefonního čísla do
telefonního seznamu mohou být číslice
nahrazeny otazníkem „?“:
Dlouze stiskněte.
Tyto zástupné znaky musí být před volbou
doplněny (např. pomocí pobočkového
telefonního čísla jedné telefonní ústředny).
K zavolání vyberte telefonní číslo
z telefonního seznamu:

*

A

Stiskněte.

J

„?“ nahraďte číslicemi.

A

Telefonní číslo se volí.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Seznam volání

Telefonní číslo volajícího se zobrazí,
pokud

b
Ztrac.volání
Telefonní čísla volání, která jste
nepřijali, jsou ukládána pro zpáteční
volání.

• vypnul funkci Inkognito a

Â

Seznam volání
• sít’ podporuje „rozpoznání
volajícího“.
Dále se zobrazí jméno volajícího,
pokud je uloženo v telefonním
seznamu/adresáři.
Telefon ukládá telefonní čísla volání
pro pohodlnější opětovnou volbu.

C ¢P
Vyberte seznam volání.
I
C Otevřete seznam volání.
Vyberte telefonní číslo.
I
A Vytočte telefonní číslo.
Nebo
§Číst§

Zobrazení informací
k volanému číslu.

V seznamech volání se uloží
až 500 položek:

Symbol ztraceného volání
(v pohotovostním stavu).
Stiskněte dialogové
tlačítko pod symbolem
k vyvolání Doručené
(str. 44) nebo seznamu
ztracených volání.

Přijatá volání
Přijatá volaní jsou vypisována do
seznamu.
Volaná čísla
Přístup k posledním volaným
telefonním číslům.

A

Rychlejší přístup
v pohotovostním stavu.

Smazat sezn.
Seznamy volání se vymažou.

Menu seznamů volání
Je-li označena položka, může být
vyvoláno menu seznamů volání.
§Možnosti§ Otevřete menu.
Kopírov.do 9 Zkopírujte vybrané
/ Kopír.na SIM telefonní číslo do
vybraného seznamu.
(Standardní funkce viz str. 17)
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Čas/Poplatky
Při hovoru můžete zobrazit poplatky
a trvání hovoru. Lze nastavit
omezení jednotek odchozích volání.

Konto
(Dotaz na PIN2)

Výběr:

Na speciálních SIM kartách můžete
stanovit vy nebo poskytovatel služeb
kredit/časový úsek, po jehož uplynutí
se telefon zablokuje pro odchozí
volání.

Poslední hovor:

§Změnit§

Stiskněte.

Odchozí volání:

J

Zadejte telefonní číslo.

Všechna volání:

Poplatky limit
Zapněte.

C ¢P¢Čas/Poplatky
Příchozí volání:

Zbývá jednotek:

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_TimeCharge.fm

I
C
§Reset§

Zadejte počet jednotek.

Listovat zobrazeními.

J

Otevřete menu.

§OK§

Vrácení zvoleného
nastavení.

Nast.poplatků

C

41

Otevřete menu.

Měna
Zadejte měnu.

Osobní konto
(Dotaz na PIN2)
Zadání použité měny a poplatků
ze jednotku a časový úsek.

Potvrďte.

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

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

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Kamera

Kamera
ÙÚÛ ×

Fotografie pořízené integrovaným
fotoaparátem si můžete ihned
prohlédnout, uložit a

24

• fotografii použít jako pozadí, logo,
úvodní a závěrečnou animaci
a spořič displeje.
• odeslat fotografii jako MMS.

Zapnutí

C ¢R
nebo

D

Zapnutí fotoaparátu
v pohotovostním stavu.

Na displeji se zobrazí aktuální
obrázek (náhled). Na prvním řádku
vidíte zleva doprava:

Ù
Ú
Û
×

Jas
Zoom
Vyrovnání bílé
Blesk připojen.

V pravém horním okně náhledu se
zobrazí počet možných fotografií
při zvoleném rozlišení. Protože
velikost potřebné paměti závisí do
značné míry na motivu a
nastaveném rozlišení, může se počet
ještě možných fotografií v některých
případech neočekávaně změnit.
Pod obrázkem náhledu se nachází
informace o zvoleném rozlišení.

Vyfoť

î Možnosti

Snímek

C
C

Fotografování
Zobrazení náhledu příští
fotografie

Fotografie se uloží pod názvem
s datem a časem. Vložení názvu
najdete v Nastavení v menu voleb.
Nastavení před fotografováním:

F
I

Nastavení jasu.
Nastavení zoomu.
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Rozlišení obrázku

Možnosti fotoaparátu

Kvalitu rozlišení fotografie lze
nastavit nezávisle na rozlišení
náhledu, například:

Vždy dle aktuální situace se nabízí
následující funkce.

Nejlepší
Střední
Tapeta
Příslušné rozlišení se může snížit
podle zvoleného digitálního zoomu.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Nastavení

• Názvy snímků
• Rozlišení obrázku

Obrázky

Zobrazí se naposledy
pořízená fotografie.

Použít blesk

Výběr mezi:
Automatický, Vyp,
Reduk.červ.očí

Blesk (Příslušenství)

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Camera.fm

Je-li připojený blesk aktivní, zobrazí
se příslušný symbol na displeji. Blesk
se při připojení na telefon
a s aktivovaným fotoaparátem trvale
nabíjí. Tím se zkracuje pohotovostní
doba.

×

Při nabíjení symbol bliká.
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Samospoušť Snímek se vyfotí asi
15 sekund po spuštění.
Posledních 5 sekund
slyšíte každou sekundu
upozorňovací tón.
Nastavení
bílé

Nastavení viz menu voleb.

Výběr mezi:
Automatický, Interiér,
Exteriét

(Standardní funkce viz str. 17)
Další informace
K dispozici je příliš málo místa
v paměti. Spust'te asistenta
paměti k cílenému mazání dat
(str. 84).
Na zadní straně telefonu může být podle
provedení telefonu vsazeno zrcátko. Slouží
k jednoduššímu pořizování autoportrétů.

Ê
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Doručené

Doručené
Centrální vstupní složka poskytuje
rychlý přehled o právě došlých
zprávách. Nemusíte už tedy
prohlížet všechny příchozí adresáře
různých druhů zpráv. Všechny
položky jsou označeny podle typu
a stavu symbolem. Přehled symbolů
najdete na str. 7.
Vyvolání centrálního přístupového
adresáře například při přijetí nové
SMS zprávy:

ç

Stiskněte tlačítko displeje
pod symbolem.

Nebo

E

v pohotovostním stavu.

V centrálním příchozím adresáři
najdete následující typy zpráv:
SMS, MMS
Systémové zprávy:
Oznámení o MMS, Ztrac.alarm,
Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push,
Hlasová zpr.
Datové objekty:
Vyzvánìní, Obrázky, Kalendářní
záznamy, Poznámky a Vizitka

C

Otevřením záznamu se
spustí příslušná aplikace.

Přečtené popřípadě otevřené
záznamy se po uplynutí nastaveného
času (viz Nastavení v menu Možnosti)
zobrazí už jen v příchozích
seznamech zpráv.

Doručené - Možnosti
§Možnosti§ Otevřete menu.
Nastavení

Přečtené položky
odstranit z Doručené:
Denně, Nikdy,
Okamžitě
Bylo-li zvoleno Denně,
nastavte čas.

(Standardní funkce viz str. 17)
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SMS

C

Se svým telefonem můžete odesílat
a přijímat opravdu dlouhé textové
zprávy (max. 760 znaků), které se
automaticky sestaví z více
„normálních“ SMS zpráv (účtovány
jsou však samostatně).

Možnosti textu

Kromě toho můžete do SMS zprávy
přidat obrázky a zvuky.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Uložit

Napsaný text uložit do
seznamu konceptů.

Obrázek&zvuk SMS doplnit obrázky,
animacemi, zvuky
(viz následující).

C ¢M¢Vytvořit nové

Text.moduly

Text.moduly - vložení
(str. 24).

Formát

V nejhořejším řádku
displeje se zobrazí:
Vložení textu – stav, počet
potřebných SMS, počet
znaků, které jsou ještě
k dispozici.

Velikost písma:
Malé písmo, Střední
písmo, Velké písmo
Podtrženo
Srovnat:
Stand.zarovn., Vlevo,
Centrovat, Vpravo
Označit (text označit
text joystickem)

Smazat text

Odstranit celý text.

Zahájení odeslání.

Poslat s...

Vybrat profil SMS pro
odeslání.

Zadejte text.

J
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Potvrďte. SMS se přenese
k odeslání do servisního
centra a uloží do seznamu
Odeslané.

Psaní/odesílání
¢SMS

A

Informace k psaní s a bez
T9 najdete v kapitole
„Vložení textu“ (str. 21).

Ï / J Vyberte telefonní číslo

z telefonního
seznamu/adresáře nebo
ho zadejte.
§Skupina§ Popř. zvolte
skupinu.

45

(Standardní funkce viz str. 17)
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SMS

Obrázek&zvuk
Odešlete obrázky a tóny s
doprovodným textem nebo bez něj.
Všimněte si, že mohou být chráněny
(DRM, str. 15).
Je otevřeno pole zadání textu:
§Možnosti§ Otevřete menu.

I

Obrázek&zvuk vyberte.
Menu obsahuje:
Standard.anim
Stand.zvuky
Vlastní anim.

I
C
I

C
C

Výběr se
zobrazí/reprodukuje.
Výběr se přenese do SMS
zprávy.

Zobrazí se vložené obrázky, tóny
jsou zobrazeny náhradním znakem.

SMS zpráva skupině
Můžete rozeslat SMS jako
„hromadnou zprávu“ skupině
příjemců.
§Možnosti§ Otevřete menu.

Vlastní obr.

Poslat

Vyberte.

Vlastní zvuky

§Skupina§

Zobrazí se seznam skupin.

Vyberte seznam.
Potvrďte. Zobrazí se první
položka vybrané oblasti.

I
C

Listujte až k požadované
položce.

Při Standard.anim/Stand.zvuky:

C

Při Vlastní anim./Vlastní obr./
Vlastní zvuky:

Výběr se přenese do SMS
zprávy.

C

Vyberte skupinu.
Otevřete skupinu
a označte
všechny/jednotlivé
položky.
Po kontrolním dotazu se
spustí odesílání.
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Čtení

p

C
I

47

Odpověď – možnosti
Odkaz na displeji na
novou SMS zprávu.
Otevřete tlačítkem
displeje pod ním Doručené
(str. 44).

§Odpověď§ Otevřete menu odpovědi.
Vytvořit nové

Vytvořit nový text
odpovědi.

Změnit

Změnit přijaté SMS
nebo opatřit novým
textem.

Odpov. je ANO

Připojit k SMS zprávy
Odpov. je ANO.

ç SMS
10.05.2004
19:42
+ 12398765431
Text SMS zprávy. . .

Odpověď je NE

Připojit k textu SMS
zprávy Odpověď je
NE.

Zpětné volání,
Zpoždění, Díky

Použít předem
připravený text jako
odpověď na SMS.

Odpověď

Možnosti čtení

Čtení SMS zpráv.
Listujte v SMS zprávě po
řádcích.

í Možnosti

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_SMS.fm

§Možnosti§ Otevřete menu možností.

Odpovědět
Na právě otevřenou SMS zprávu
můžete ihned odpovědět. Nově
přiřazený text se zařadí nad
doručený text.

Odpovědět

Viz „Možnosti
odpovědí“ uvedené
dříve.

Obrázek&zvuk

Uložte obrázek/tón
obražený v SMS
zprávě.

Zvětšit text

Zvětšete nebo
zmenšete text.

Archiv

Přesuňte SMS zprávu
do archívu.

(Standardní funkce viz str. 17)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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SMS

Procházení

Možnosti seznamů

Všechny SMS zprávy se ukládají vždy
dle stavu v různých seznamech.
(Přehled symbolů hlášení, viz str. 7):

Podle seznamu se nabízejí různé
funkce.

Doručeno

Poslat

C ¢M¢Doručeno¢SMS

Odeslání položky, předání
položky dále.

Poslat s...

Výběr profilu SMS
k odeslání.

Návrh

Archiv

C ¢M¢Návrh¢SMS

Přesun SMS zprávy do
archívu.

(Standardní funkce viz str. 17)

Zobrazí se seznam přijatých SMS.

Zobrazí se seznam SMS, které ještě
nejsou odeslané.

§Možnosti§ Otevřete menu.

Neodesláno

C ¢M¢Neodesláno¢SMS

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

Odesláno

C ¢M¢Odesláno¢SMS

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

SMS archiv

C ¢M¢SMS archiv

Zobrazí se seznam SMS zpráv
archivovaných v telefonu.
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Nastavení
SMS podpis

Typ
zprávy

C ¢ M¢Nast.zpráv

¢SMS¢SMS podpis

Můžete zadat „podpis“ o maximální
délce 16 znaků, který bude připojen
ke všem SMS zprávám. S výjimkou
zpráv §Odpověď§ a při změně
existujících SMS zpráv.

SMS profily

C ¢M¢Nast.zpráv

¢SMS¢SMS profily

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_SMS.fm

Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS
zpráv. V nich jsou stanoveny
vlastnosti odeslání SMS.
Přednastavení odpovídá vložené SIM
kartě.
Vyberte profil.
Aktivujte

Nastavení profilu

I

Vyberte profil.

§Změnit§

Otevřete ke zpracování.

Centr.
služeb

Vložení telefonních čísel
servisního centra podle
sdělení provozovatel sítě.

Příjemce Zadání standardního příjemce
profilu.

• Manuálně: Dotaz u každé
zprávy.
• Standard.text: Normální
zpráva SMS.
• Fax: Odeslání přes SMS.
• E-mail: Odeslání přes SMS.
• Nové: Číslo kódu dostanete
případně od provozovatele
sítě.

Doba
Časový úsek, ve kterém se
platnosti servisní centrum pokusí
doručit zprávu:
Manuálně, 1 hodina,
Tři hodiny, Šest hodin,
1 den, 1 týden, Maximum*
*) Maximální časový úsek,
který povoluje provozovatel
sítě.
Stav zpráva

=

Aktivace profilu

I
C

49

Nechat si potvrdit
uskutečněné nebo
neuskutečněné doručení
zprávy. Tato služba může být
zpoplatněna.

Přímá
Je-li aktivována, může
odpověď příjemce SMS zprávy nechat
=
odeslat přímou odpověď přímo
přes vaše servisní centrum
(informace od provozovatel
sítě).
SMS přes Odeslání SMS zpráv
GPRS
automaticky přes GPRS
=
(str. 86).
Ulož.po
odesl.

Uložení odeslané SMS zprávy
v seznamu Odeslané.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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SMS

Další informace k SMS
zprávám
Informace o odeslání SMS
Nemůže-li být zpráva předána
servisnímu centru, je nabídnuta
možnost opakování. Nezdaří-li se ani
tento pokus, obrat’te se na
provozovatele sítě. Upozornění
Zpráva odeslána! zobrazuje pouze
přenos do servisního centra. To se
pokusí doručit zprávu během určité
doby.
Viz také Doba platnosti (str. 49).

Telefonní číslo v SMS zprávě
V textu §označená§ zobrazená
telefonní čísla lze volit (A) nebo
uložit v telefonním
seznamu/adresáři.

Stažení vyzvánění a log
Pomocí SMS zpráv můžete přijímat
odkazy ke stahování vyzvánění, log,
spořičů displeje, animací a informací
k aplikacím. Označte prosím tento
odkaz a stisknutím tlačítka spojení
A spust’te stahování. Ujistěte se
prosím, že je nakonfigurován přístup
přímou volbou (str. 86).
Pozor, objekty stahování mohou být
chráněny (DRM, str. 15).

ã

Pamět’ SIM karty plná

Jestliže bliká symbol zprávy, je
pamět’ SIM plná. V takovém případě
již nelze přijímat žádné SMS. Staré
zprávy se musí smazat nebo
archivovat.
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MMS
Služba Multimedia Messaging Service
umožňuje odeslání textů, obrázků a
tónů na jiný mobil. Všechny složky
jedné MMS zprávy jsou zahrnuty v
„prezentaci“.
Podle nastavení vašeho telefonu
přijmete automaticky vždy
kompletní zprávu, popřípadě jen
odkaz na MMS zprávu uloženou na
síti, s údaji o odesílateli a velikosti.
Tu potom stáhnete k přečtení do
vašeho telefonu.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_MMS.fm

Informujte se u svého provozovatele
sítě, je-li tato služba poskytována.
Případně se musíte nechat zvlášt’
zaregistrovat.

51

Texty pište s podporou T9 (str. 21).
Obrázky fot’te pomocí integrovaného
fotoaparátu a/nebo je načtěte
z Vlastní soub. (str. 109).
Zvuky nahrajte pomocí Nahrávání zv. a
nebo je načtěte z Vlastní soub.
(str. 109).
Nejdříve vyberte objekt ke
zpracování, který má být přiřazen
první straně MMS zprávy.

Obrázky
Omezení velikostí obrázků lze
nastavit v uživatelských nastaveních.
<Obrázek> Vyberte.

C

Zobrazení tónových
funkcí:

Vytvoření

Vložit obrázek
Otevření seznamu k výběru snímku.

C ¢M¢Vytvořit nové

Kamera
Aktivovat fotoaparát k záznamu
fotografie pro MMS zprávu (str. 42).

¢MMS

MMS zpráva se skládá z hlavičky
a obsahu.
MMS zpráva se může skládat
z posloupnosti více stran. Každá
strana může obsahovat text, obrázek
a tón. Všimněte si, prosím, že
obrázky a tóny mohou být chráněny
(DRM, str. 15).

R Také možné.
Otevřít
Zobrazit obrázek.
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MMS

Smazat

Text

Smazat vložený obrázek.

<Text>

Vyberte a napište text.

Uložit
Obrázek uložit k pozdějšímu použití.

C

Zobrazí se textové funkce
(viz také str. 21):

Vlastnosti
Zobrazit vlastnosti, také eventuální
omezení uživatelských práv (str. 15).

Vložit z ...
Vložit volitelně: Text.moduly, Záložka,
Vložit ze d

Zvuky

Smazat text
Smazat text aktuální strany.

<Zvuk>

Vyberte.

C

Zobrazit tónové funkce:

Vložit zvuk
Otevřít seznam k výběru tónů.
Nahrát
Pro zvukový záznam aktivovat
zvukové nahrávání (str. 104).

m Také možné.
Otevřít
Reprodukovat zvuk.
Smazat
Vymazat připojený zvuk.
Uložit
Zvuk uložit k pozdějšímu použití.
Vlastnosti
Zobrazení vlastností, také eventuální
omezení uživatelských práv (str. 15).

Uložit
Uložit text strany jako textový
modul.
Zadání textu
Nastavení pro T9:
T9 preferovat, Zadej jazyk
Označit
Zpracování textu společně pomocí
Kopírovat a Vloźit.
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Vytvoření – možnosti

53

§Možnosti§ Otevřete menu.

Ulož jako
předl.

Poslat MMS Odeslání MMS zprávy

Uložení MMS zprávy jako
předlohy. Viz také
následující.

Layout

Výběr ze čtyř možných
layoutů:
Text nad, pod, nalevo nebo
napravo od obrázku.

Barvy

Výběr barev pro:
• Zpráva
• Stránka
• Bitmapa
• Text na pozadí
• Barva textu

Přehrát

Přehrání celé MMS zprávy
na displeji.

Obrázek...

Viz str. 51.

Zvuk...

Viz str. 52.

Text...

Viz str. 52.

Stránka

Přidat stránku: vložení
nové strany za aktuální.
Smazat str.: smazání
aktuální strany.
Přehled str.: zobrazení
dostupných stran.
Načasování: nastavení
plynutí času MMS
prezentace:
• Doba zobr.stránky:
Automatický nebo
Manuálně
• Zobraz stránku:
Pouze pokud nastaveno
předem Manuálně.
Zadání doby zastavení
jedné strany.

Vlastnosti

Zadání parametru
odesílání (viz další
kapitola).

(Standardní funkce viz str. 17)

Předlohy

C ¢M¢MMS předloha

Předlohy MMS zpráv jsou uložené
MMS zprávy bez adresy, mohou být
odeslány jako nové MMS zprávy
nebo mohou být použity jako část
nové MMS zprávy. Uloženo může být
maximálně 10 předloh.
Předlohu vytvoříte založením nové
MMS zprávy nebo s využitím přijaté
MMS zprávy.
§Možnosti§ Otevřete menu a vyberte
Ulož jako předl.
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MMS

Odeslání

Rozšířená adresní políčka:

Stránky nové MMS zprávy jsou již
vytvořeny a MMS zpráva se zobrazí.

I

A

Otevřete zadávání adresy.
ç MMS
Předmět:
Zdravím z Prahy
Poslat komu:
+1234567654321 |
Velikost:
85 KB

]
Předmět:

ì Možnosti

Velikost:

A
C

Více:

Připravení dalších políček
adresy.

Kopie:

Adresy příjemců kopie.

Skrytá kopie:
Adresy příjemců, které
nejsou pro ostatní
příjemce viditelné.
Přílohy:

Připojení příloh.

Datum:

Datum vytvoření.

Použ.platnost zpr.:
Použití přednastaveného
času odeslání. Když §Ano§:
Datum vystavení:
datum odeslání.

Vložení krátkého popisu.

Poslat komu:
Zadání jednoho/několika
telefonních čísel.
Ï Vložení z adresáře.
Zobrazení velikosti
aktuální MMS zprávy.
Zahájení odeslání.
Po potvrzení se MMS
zpráva odešle.

Listování dolů.

Doba odeslání:
čas odeslání.
Symboly informací o stavu:

Þ
ß
á

Priorita
Zpráva o odeslání
Obsahuje chráněný obsah
DRM str. 15.
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Možnosti odeslání

Přijetí

§Možnosti§ Otevřete menu.

MMS zprávu lze dle nastavení
(str. 57) přijmout dvěma způsoby:

Poslat MMS Odeslání MMS zprávy
Přehrát

Přehrání celé MMS zprávy
na displeji.

Změnit

Zobrazení objektu
vybraného ke změně
objektu.

Přid.
příjemce

Vložení příjemce
z aktuálního adresáře.

Smaž
příjemce

Vymazání jednoho
příjemce.
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Přid.přílohu Připojení přílohy:
• Soubor
• Vizitka
• Schůzka
Přehled str. Zobrazení stran MMS zpráv
ke sledování a nebo
změnám.
Ulož jako
předl.

Uložení MMS zprávy jako
předlohy.

(Standardní funkce viz str. 17)

55

Kompletní přenos
MMS zpráva se kompletně přenese
na váš telefon. U dlouhé MMS zprávy
to může trvat déle.

ç
<

Zobrazení na displeji.
Spustit příjem. MMS
zpráva se přenese.

Oznámení předem
Obdržíte oznámení o tom, že MMS
zpráva je připravena k přijetí.

w
<

Zobrazení na displeji.
Přečtení zprávy.
Zobrazení velikosti MMS
zprávy v KB.

§Přijmout§ Kompletní MMS zpráva se
přenese.
§OK§

Zobrazení v Doručené
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MMS

Čtení

Procházení

MMS zpráva je přijata celá.

Všechny MMS zprávy se uloží do čtyř
různých seznamů (přehled symbolů
zpráv, viz str. 7):

I
C

Výběr MMS zprávy.
Spuštění automatického
přehrání MMS zprávy.

Funkce tlačítek při přehrávání:

E
D

Na další stranu.
Jedním krátkým stiskem
přejdete na začátek
aktuální strany, dvojím
krátkým stiskem
na předchozí stranu.

I

Nastavení hlasitosti.

C/B

Ukončení.

Po skončení MMS zprávy se zobrazí
detaily zprávy.
Předmět:

Popis MMS zprávy.

Od:

Údaj o odesílateli.

Velikost:

Velikost MMS zprávy v kb.

Rozšířená adresní políčka:

H

Listování dolů.

Více:

Další políčka pro
zadávání.

Kopie:

Příjemci kopií

Přílohy:

Uložení příloh

Datum:

Datum přijetí

Symboly pro informace o stavu (viz
str. 54).

Doručeno

C ¢M¢Doručeno¢MMS

Zobrazí se seznam příchozích MMS
a oznámení. K dodatečnému přijetí
MMS zpráv otevřete oznámení
a stiskněte §Přijmout§.

Návrh

C ¢M¢Návrh¢MMS

Zobrazí se seznam uložených návrhů
zpráv.

Neodesláno

C ¢M¢Neodesláno¢MMS

Zobrazí se seznam MMS zpráv, které
ještě nejsou úspěšně odeslané.

Odesláno

C ¢M¢Odesláno¢MMS

Zobrazí se seznam odeslaných MMS
zpráv.
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Možnosti seznamů

Nastavení

Podle seznamu/situace se nabídnou
různé funkce:

C ¢M¢Nast.zpráv¢MMS

§Možnosti§ Otevřete menu.

¢Vyberte funkci.

MMS profil:

Přehrát

Přehrání MMS zpráv
na displeji.

Změnit

Zobrazení MMS zpráv
ke zpracování.

Číst

Zobrazení MMS zpráv
ke prohlížení (chráněné
proti zápisu).

Lze nastavit 6 profilů MMS zpráv
(5 v paměti telefonu, jeden na
SIM kartě), ve kterých jsou
stanoveny vlastnosti odeslání.
Většinou již toto nastavení proběhlo.
Pokud tomu tak není, obrat’te se na
poskytovatele sítě.

Poslat MMS

Odeslání MMS zprávy

Aktivace profilu

MMS Odpověď Přímá odpověď
na přijatou MMS
zprávu.
Předat dálMMS Zadání příjemce při
předání zprávy dále.
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_MMS.fm
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Vlastnosti
Přijm.vš.MMS

I

Vyberte profil.

§Možnosti§ Otevřete menu a vyberte
Aktivovat.
Nastavení profilu

Zobrazení parametru
hlášení.

I

Okamžitý přenos
nových MMS zpráv.

§Možnosti§ Otevřete menu a vyberte
Změnit nastav.

(Standardní funkce viz str. 17)

Vyberte profil.
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MMS

Uživatel.nast.
Nastavte odeslání MMS zpráv podle
svých představ:
Doručenka:

Vyžadovat potvrzení
o doručení odeslaných
zpráv.

Potvrdit
přečtení:

Vyžadovat potvrzení
o přečtení MMS zpráv.

Standardní
priorita:

Priorita odeslání:
Normální, Vysoká, Nízká

Platnost:

Volba časového úseku,
ve kterém se servisní
centrum pokusí doručit
zprávu:
Manuálně, 1 hodina,
Tři hodiny, Šest hodin,
1 den, 1 týden,
Maximum*
*) Maximální časový úsek,
který povoluje
provozovatel sítě.

Nejrychl.čas Přenos ze servisního
doruč.:
centra příjemci:
Ihned, Zítra

Standardní
délka:

Doba odeslání jedné
strany MMS zprávy
(standardní doba).

Zjistit:

Příjem celé MMS zprávy
nebo pouze oznámení:
Ihned
Ihned přijmout kompletní
MMS
Aut.dom.síť
Ihned přijmout kompletní
MMS v domácí síti.
Manuálně
Přijmout pouze oznámení.

Filtr spamu:

Nastavení příjmu
reklamních MMS zpráv.

Zadej
hodnoty:

Nastavení velikosti hlášení
a zacházení s hlášením.

=
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Hlasová zpráva/Hlasová schránka
Uložit telefonní číslo k přesměrování
C ¢M¢Nastavení
¢Hlasová zpr.

Volání jsou přesměrována na toto
telefonní číslo.

Většina provozovatelů sítí nabízí
hlasovou schránku, ve které lze
nechat hlasovou zprávu, když

C ¢T¢Nast.telefonu

¢Přesměrování
¢například Nehlásí se
¢Nastavit

• je telefon vypnutý nebo není
připraven pro příjem,
• nechcete odpovídat,

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Mailbox.fm

• právě telefonujete (a funkce Druhé
volání není aktivována, (str. 81)).
Není-li hlasová schránka
ve standardní nabídce
provozovatele sítě, musíte si tuto
službu nechat zaregistrovat
a případně provést nastavení ručně.
Následující postup se může lišit
podle provozovatele sítě.

Nastavení

b

Od provozovatele sítě obdržíte dvě
telefonní čísla:

Uložte telefonní číslo hlasové schránky
Na toto telefonní číslo zavolejte,
abyste si vyslechli zanechané
hlasové zprávy.

C ¢M¢Nastavení

¢Hlasová zpr.
Ï / J Vložení/změna

telefonního čísla
z telefonního
seznamu/adresáře.

§OK§

Potvrďte.

J
§OK§

Zadejte telefonní číslo.
Přihlášení do sítě se
po několika sekundách
potvrdí.

Vyslechnout

b

Nová hlasová zpráva může být
oznámena – vždy dle provozovatele
sítě – takto:

À

Symbol se signálním
tónem.

Nebo

ç

Odkaz přes SMS zprávu.

Nebo
Zavolá vám automat.
Volte vaši hlasovou schránku
a vyvolejte si své zprávy.

1

Dlouze stiskněte (popř.
zadejte jednou telefonní
číslo hlasové schránky).
Podle provozovatele sítě
potvrďte pomocí §OK§ a
§Mailbox§.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Inst.zpráva

Inst.zpráva

b

Pomocí této funkce můžete přenášet
a přijímat text, zvukové klipy obrázky
a soubory v reálném čase na jeden
nebo více koncových přístrojů
(mobilní telefon, počítač). Tuto
funkci neposkytují všichni
provozovatelé sítě. Informujte se
laskavě u provozovatele sítě.
Pomocí této funkce můžete přenášet
a přijímat text, zvukové klipy obrázky
a soubory v reálném čase na jeden
nebo více koncových přístrojů
(mobilní telefon, počítač). Tuto
funkci neposkytují všichni
provozovatelé sítě. Informujte se
laskavě u provozovatele sítě.
GPRS musí být aktivováno!

C ¢M¢Inst.zpráva

Úvodní menu
Login

Proběhne volba přes
dialog
nebo
Přístup: vyberte (str. 65).

Historie zpráv
Čtení zpráv poslední
relace.
Nastavení Nastavení pro vaši
reprezentaci, aplikace
a servery.
Ukončit

Ukončení aplikace.

Rychlé zahájení ...
Volba přístupu (str. 65)

C ¢M¢Inst.zpráva¢Login

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů
nebo přehled (případně nastavte
předem přístup, viz str. 65 )

Určení vlastního stavu (str. 66)
§Možnosti§ Otevřete menu.
Moje nastav.
Vybrat a vložit.

B

Zpátky na seznam
kontaktů.
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Vložení nového kontaktu (str. 62)

Login

§Možnosti§ Otevřete menu.

C ¢M¢Inst.zpráva¢Login

Nastavit

Vyberte, potom vyberte

Přidat kontakt
a vložte nejméně jedno
označení uživatele.

B

Zpátky na seznam
kontaktů.

Chat s novým kontaktem (str. 64)

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Instantmsg.fm

I
C
C

Výběr kontaktu.
Spuštění chatu.
Otevření editoru.

J

Vepište text.

C

Odeslání textu ... a tak
dále.

61

Volba naposledy použitého přístupu
(viz také Automatický login: str. 66).

Seznamy kontaktů
Po vytvoření spojení se zobrazí
seznam kontaktů nebo případně
přehled seznamů kontaktů na výběr.
V seznamu kontaktů najdete přehled
posledních provedených kontaktů.
Při prvním přihlášení se případně ze
serveru generuje „prázdný“ seznam
kontaktů.
Zobrazení v seznamu:
-Hovor
Zobrazení online kontaktů pro
zprávy.
-Online
Online kontakty, se kterými
momentálně ještě neproběhla žádná
konverzace.
-Skupina
Skupiny pro společný chat s více
kontakty

b

-Offline
Kontakty, které jsou právě online.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Správa kontaktu

I

Výběr kontaktu.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Nastavit

Vyberte.

Kontakty
Podle výběru se nabízejí různé
funkce.
Přidat kontakt Uživatel-ID:
Zadejte jednoznačné
jméno uživatele (jméno
pro přihlášení).
Přezdívka:
Zadejte vlastní přezdívku
kontaktu.
Přítel:
Kontakt obdrží stav
Přítel: a tím přístup
k osobním informacím
(str. 66).
Hledat kontakt Hledání kontaktu.
Smaz. kontakt Vymazání kontaktu ze
seznamu.
Blokuj kontakt Od kontaktu nebudete
od této doby dostávat
zprávy a on nebude
dostávat od vás
oznámení stavu. Funkce
platí pro všechny vaše
seznamy.

Správa skupin

I

Výběr jedné ze
založených skupin.

b

§Možnosti§ Otevřete menu.
Nastavit

Vyberte.

Nast.skupiny
Podle výběru se nabízejí různé
funkce.
Přidat člena

Vložení nového člena
skupiny najdete také na
Přidat kontakt

Hledat člena

Hledání člena skupiny.

Pozvat

Pozvání kontaktů jedné
vlastní skupiny na chat.

Smazat člena Vymazání kontaktu ze
seznamu členů skupiny.
Přidat
skupinu

Vložení nové skupiny.

Hledat
skupinu

Hledání skupiny na
serveru (také skupiny,
které již nejsou
spravované v seznamu).
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Vytvořit skup. ID skupiny:
Zadání jednoznačného
označení skupiny.
Jméno:
Název skupiny.
Téma:
Téma skupiny.
Hledající:
Skupina může být
vyhledána jinými.
Uvítací zpráva:
Zadání pozdravu.

Seznamy kontaktů-volby

Smazat skup. Smazání skupiny.

Seznam blok.

Vytvoření nového seznamu
kontaktů

Zobrazení všech
zamknutých kontaktů.
Možnosti odemknutí.

Nast.aplikací

Zobrazí se aktuální seznam
kontaktů.

Nastavení aplikace
(str. 66).

Vyřadit

Sezn. kontaktů
Zobrazí se dostupné
seznamy kontaktů.

Ukončení aplikace,
spojení se serverem se
ukončí.

Odhlásit

Odhlášení od serveru
a zpět na úvodní menu.

§Možnosti§ Otevřete menu.

Nápověda

Zobrazení textu
nápovědy.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Detaily=

Doplňující informace
ke kontaktu nebo
ke skupině.

Moje nastav.

Údaje k aktuálnímu
osobnímu stavu
(str. 66).

Nastavit

Funkce pro správu
kontaktu nebo skupiny.

Sezn. kontaktů Zobrazení seznamů
kontaktů na výběr.

§Možnosti§ Otevřete menu.

Vytvořit

Vyberte.

ID sezn.kontaktů:
Seznamu kontaktů
zadejte jednoznačný
název.
Jméno:

C

Zadání vysvětlujícího
názvu.
Potvrďte.
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Zahájení chatu

Volby (jeden kontakt)

Musí být zobrazen seznam kontaktů.

§Možnosti§ Otevřete menu.

I
C

Výběr kontaktu nebo
skupiny.
Zahájení komunikace
s kontaktem.
Zobrazí se stránka.
U chatu se skupinou stojí
před každým příspěvkem
jméno odesílatele.

Poslat zvuk

=

Výběr a odeslání
melodie/tónu ze seznamu
(DRM str. 15).

Poslat
obrázek

Výběr a odeslání obrázku
ze seznamu (DRM str. 15).

=
Poslat
ostatní =

Odeslání libovolného
souboru.

C

Otevření editoru.

Detaily

Údaje ke kontaktu, pokud
jsou přístupné.

J

Vepište text.

Vše smazat

C

Odešlete text. Po chvíli
se zobrazí v chatovací
místnosti.

Vymazání všech textů
aktuálního chatu.

Blokuj
kontakt

Od kontaktu se nadále
nepřijímají zprávy
a kontakt od vás
nedostává informace
o stavu.
Funkce platí pro všechny
vaše seznamy.

Můžete samozřejmě dostávat
i hlášení od vám neznámých
kontaktů. Budete na to upozorněni
na displeji a můžete s ním potom
začít chatovat nebo ho ignorovat,
popř. zablokovat.
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Volby (skupinový kontakt)
§Možnosti§ Otevřete menu.
Opustit
skup.

Opuštění skupiny.

Detaily

Údaje ke skupině:
ID skupiny:, Jméno:,
Téma:, Vlastník:

Vše smazat

Vymazání všech textů
aktuálního chatu.

Příjem objektů

b

¢Vyberte funkci.

Přístup
Zobrazí se seznam SMS, které jsou
k dispozici.

I /C
b

§Přijmout§ Akceptovat příjem
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Instantmsg.fm

Nastavení

C ¢M¢Inst.zpráva¢Nastavení

Pokud jsou vám v průběhu dialogu
zaslány zvuky nebo obrázky, jste o
tom informováni na displeji.
nebo
§Odmítn.§

65

Odmítnout příjem.

Výběr přístupu pro
navázání spojení.

Nebo

b
<Nový záznam>/Nast.přístupu
Vytvoření přístupu nebo
změna nastavení, jak je
předvoleno podle
poskytovatele sítě. Avšak
podle poskytovatele sítě
eventuálně také
nezměnitelné.

Historie zpráv

Jméno:

Název přístupu.

C ¢M¢Inst.zpráva

URL:

Zadat URL, např.
http://www.abc.com

Zobrazí se zprávy poslední relace.
Můžete číst a mazat příspěvky.

Uživatel-ID:

Zadejte jednoznačné
jméno uživatele (jméno
pro přihlášení).

Heslo:

Zadejte heslo
(zobrazeno skrytě).

¢Historie zpráv

Předpoklad: Dále nesmí existovat
spojení se serverem, viz Vyřadit
(str. 63) a Automatický login: (str. 66).
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Moje nastav.

Nast.aplikací

Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu:

Nastavení pro použitou aplikaci:

Přezdívka:

Automatický
login:

Automatická volba
naposledy použitého
přístupu.

Prodleva:

Čas bez akce, po jehož
uplynutí se připojení
ukončí. Spojení se
serverem se ale udrží.

Info zpráva:/
Info online:

Signalizace přijetí zpráv.
Ano/Ne
Signalizace pomocí:
• Zvuk
• Vibrace
• Pop-up
Povolit rozbalovací
okno: Ano/Ne

Vlastní přezdívka, pod
kterým lze někoho najít
na serveru.

Název okna: Jméno, které se bude
zobrazovat ve skupinách.
Nálada:

Stav.text:

Údaje k vlastní náladě,
např.
Šťastný/á, Smutný/á,
Unavený/á, atd.
Libovolná textová
informace, např. „Jsem
doma“.

Dostupnost: Dosažitelnost:
Dostupný, Nedostupný,
Diskrétní
Mobil:

Vložení telefonního čísla
s interní předvolbou.

§Možnosti§ Určete, pro každé
nastavení, kdo smí vidět
vaše osobní údaje:
Veřejné
Všechny kontakty.
Soukromé
Pomocí Přítel: (str. 62)
označené kontakty.
Skrýt
Nikdo.
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Lokální služby
C ¢M¢Nastavení
¢Lokální služby

Někteří provozovatelé sítí nabízejí
informační služby (informační
kanály, Cell Broadcast). Je-li příjem
zapnutý, obdržíte zprávy
k aktivovaným tématům
nastaveným v Seznam témat.
CB zprávy se zobrazují
v pohotovostním stavu, delší texty
se automaticky prolistovávají.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_CB.fm

Příjem
Zde se služby CB zapínají a vypínají.
Jsou-li aktivovány, snižuje se
pohotovostní doba telefonu.
Seznam témat
Do tohoto osobního seznamu
převezměte témata z rejstříku
témat. 10 položek můžete sami
zaznamenat s čísly kanálů (ID)
a případně názvy.
Nové téma

Vyberte.

• Není-li k dispozici žádný rejstřík
témat, zadejte téma s číslem
kanálu a pomocí §OK§ potvrďte.
• Pokud byl už rejstřík témat
přenesen, vyberte téma
a aktivujte pomocí §Možnosti§.

Tema

67

Vyberte

§Možnosti§ Otevřete menu Seznamy.
Vybrané téma si můžete
prohlédnout, aktivovat/deaktivovat,
zpracovávat a mazat.
CB-jazyk
Informační zprávy dostanete pouze
v určitém nebo ve všech jazycích.
Zobrazení na displeji
Ö,Õ Téma
aktivováno/deaktivováno.

p

Nové zprávy k tématu
k dispozici.

q

Hlášení již přečtená.
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Surf&zábava

Surf&zábava

Jdi na...

Stáhněte si z internetu nejnovější
informace, které jsou přesně sladěné
s možnostmi zobrazení telefonu.
Kromě toho si můžete do svého
telefonu stahovat hry a aplikace.
Přístup k internetu vyžaduje podle
okolností registraci u provozovatele
sítě.

URL k přímému zadání
internetové adresy,
například
wap.siemensmobile.com

Nově nahrát

Obnovení aktuální
stránky.

Zobraz. URL

Zobrazení aktuálně
stažené strany k odeslání
přes SMS/MMS/e-mail.

Přístup k provozovateli
sítě

Historie

Zobrazení naposledy
navštívených
internetových stránek.

Přímé vyvolání vyhledávače pomocí
URL vašeho provozovatele sítě.

Rozpojit

Odpojení spojení.

Soubor

Uložení objektu aktuální
stránky nebo kompletní
stránky a zobrazení
uložené stránky.

Nastavení

Nastavení (str. 69) nebo
vynulování prohlížeče.

Ukončit

Ukončení prohlížeče.

Internet

C ¢O¢Internet

Vyvoláním funkce se vyhledávač
aktivuje s přednastavenými
možnostmi (Nastavení prohlížeče,
str. 69; Možnosti mohou být
nastaveny provozovatelem sítě).

Menu prohlížeče
§Možnosti§ Otevřete menu.
Domovská
str.

Vyvolání nastavené
úvodní strany aktuálního
profilu .

Záložky

• Seznam záložek
V telefonu uložený
seznam záložek.
• Záložku označit
Aktuální stránka uloží
jako záložka.
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Ukončení spojení

Nastavení prohlížeče

Dlouze stiskněte
k ukončení spojení
a zavření prohlížeče.

B

Navigace v prohlížeči

C
B
I

• Krátce stiskněte: O stránku
zpět.
• O zadávací pole/odkaz
dopředu/dozadu
• Listovat o řádek.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Internet.fm

±

Spojení
Sít'

´

Sít'
nedostupná

³

GPRS online

Zadávání zvláštních znaků

*,0

C ¢O¢Internet
§Možnosti§ Otevřete menu.
Nastavení Vyberte.

• Výběr odkazu.
• Nastavení, stav, zap/vyp.

Zobrazení na displeji v prohlížeči
(výběr)

²

69

Výběr důležitých
zvláštních znaků.

Prohlížeč

Nastavení možností
spuštění i manipulace
s obrázky a tóny/možností
odeslání.

Profily

Zobrazení seznamu profilů
k aktivaci/nastavení. Další
informace si vyžádejte od
vašeho provozovatele sítě.

Parametry
protokolu

Nastavení parametrů
protokolu, Push zpráv
a času přerušení a dále
zpracování cookies.

Zabezpečení Nastavení zakódování.
Kontext

Vynulování relace,
vymazání paměti cache,
vymazání historie a
cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Surf&zábava

Profily

Záložky

Příprava telefonu k přístupu
na internet závisí na příslušném
provozovateli sítě:

C ¢O¢Záložky

Přednastavený profil
Ve většině případů jsou přístupové
profily jednoho/více provozovatelů
sítě již založeny.

I
C

Vyberte profil.
Aktivujte profil.

Ruční nastavení profilu
Případně se informujte prosím
u svého provozovatele sítě.
§Možnosti§ Otevřete menu.
Změnit

Smazat

Zahájení zpracování.
Následující nastavení
specifická pro internet si
vyžádejte od svého
provozovatele sítě.
Smazání vybraného profilu.

Zobrazení adresy URL/
vyvolání stránky
Seznam záložek
Zobrazení seznamu
záložek uložených
v telefonu.

I
C

Vyberte záložku.
Vyvolání adresy URL.

Uložení
Záložku označit
Aktuální stránka uloží v
telefonu jako záložka.

Možnosti záložek
§Možnosti§ Otevřete menu.
Zde naleznete funkce ke změně
a správě záložek a jejich složek. Sem
patří zpracování jednotlivých
položek s příslušnými adresami URL
a smazávání a přesouvání položek
do jiných složek.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Internet.fm
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Surf&zábava

Hry a Aplikace
Na internetu se nabízejí hry
a aplikace. Po stažení je máte
k dispozici v telefonu. Nejčastější
aplikace obsahují návod k použití.
V telefonu jsou již nainstalovány
některé aplikace a hry. Příslušný
popis najdete na
www.siemens-mobile.com/c65

Předpoklady
Profil prohlížeč (str. 70) a přístup
(str. 86) musí být nakonfigurovány.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Games&Apps.fm

Stažení
Příslušný přístup zvolte podle toho,
zda nahráváte hry nebo aplikace.

C ¢O¢Hry

nebo

C ¢O¢Aplikace

Kromě URL a provozovatelů sítě se ke
stahování zobrazují případně
existující aplikace/hry a složky.

71

Stáhnout nové

I
C

Vyberte provozovatele
sítě nebo URL.
Spust’te prohlížeč
a vyvolejte URL.

Pouze soubor s popisem
Stáhne se pouze soubor
s popisem pro informaci.
Vlastní aplikace/hra musí
být stažena zvlášt’.

Ì

nebo kompletní stažení
Aplikace/hra se
kompletně stáhne.

Ë

Použití
Pamatujte, že aplikace/hry mohou
být chráněny (DRM, str. 15).

Í

Spustitelná aplikace se
uloží v telefonu a lze ji
ihned spustit.
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Surf&zábava

Downl.asistent

Hry a aplikace – možnosti

C ¢O¢Downl.asistent

Zpracování a správa aplikací
a adresářů:

Při stahování je k dispozici komfortní
podpora.
Další informace
Hry se řídí pomocí joysticku (ovládacího
tlačítka) nebo pomocí následujících
tlačítek:

1 23
456
789

Přesunout

Přesunout aplikace mezi
adresáři.

Nová složka Vytvořit a pojmenovat
nový adresář.
Nově
instalovat

Ještě jednou instalovat
aplikaci (aktualizace).

Zabezpečení Vybrat úroveň
zabezpečení.
Instal. znovu Opakování po chybě
přenosu.
Vlastnosti

Zobrazit podrobnosti
o aplikaci/adresáři (název,
verze, velikost, cesta,
vytvořil, datum).

HTTP profil

Zobrazit seznam profilů
k aktivaci/nastavení.

(Standardní funkce viz str. 17)

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Games&Apps.fm
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Další informace

Prostřednictvím přístupu Prohlížeč si můžete
stahovat aplikace z internetu (například melodie
vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování
nebo spouštění aplikací nijak neovlivňuje ani
nemění stávající software Vašeho mobilního
telefonu s možností zpracování jazyku Java™.
Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani
ručení v souvislosti s aplikacemi, které si nahraje
dodatečně zákazník a které nebyly v původním
rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly
odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka.
Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto
přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny
škody a následky, které by mohly vzniknout
prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně
kupující.
Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování
určitých funkcí se z technických důvodů při
výměně / nové dodávce a eventuálně při
opravách přístroje ztratí.
V takových případech je třeba, aby si kupující
aplikace znovu stáhnul respektive znovu
odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je
vybaven funkci DRM (Digital Rights
Management), takže jednotlivé aplikace stažené
prostřednictvím prohlížeč jsou chráněny před
neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou
pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je
z něj přenášet ani za účelem zálohování.
Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky,
ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací
nebo odblokování funkcí bude vůbec možné,
nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky
proveditelné, své aplikace si zálohujte na svém
PC pomocí „Mobile Phone Manager“, str. 111.
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Nastavení

Nastavení

Nastavení profilu

Profily

Změna standardního profilu nebo
nové nastavení individuálního
profilu:

C ¢T¢Profily

I

V profilu telefonu můžete uložit
různá nastavení k přizpůsobení
telefonu různým zvukovým kulisám.
• Předvoleno je pět standardních
nastavení, mohou ale být
změněna:
Normální prostředí
Tiché prostředí
Hlasité prostředí
Car Kit
Headset
• Individuálně můžete nastavit dva
profily (<Jméno>).
• Zvláštní profil Letadlo je nastaven
pevně a nelze jej měnit.

Zapnutí

I
C

Vyberte standardní nebo
individuální profil.
Zapnutí profilu.

Vyberte profil.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Změnit nastav
Vyberte.
Zobrazí se seznam možných funkcí.
Pokud je nastavení ukončeno funkcí,
vrat’te se zpět do menu profil
a proveďte další nastavení.
Další informace
• Vyvolání seznamu v pohotovostním
stavu:

G

Zobrazí se seznam profilù.

• Aktivní profil je označen ·.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Profiles.fm
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Profily – možnosti

Letadlo

§Možnosti§ Otevřete menu.

Zvuková signalizace a vibrace všech
alarmů (termíny, budík) jsou
vypnuté. Alarmy volání se zobrazují
pouze na displeji.

Aktivovat

Nastavit vybraný profil.

Změnit
nastav

Změna nastavení profilu.

Kopírovat z

Kopírování nastavení
jiného profilu.

Přejmenovat

Zapnutí

Přejmenování
individuálního profil
(mimo standardních
profilů).

Car Kit

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Profiles.fm

75

Profil se automaticky aktivuje pouze
ve spojení s originální sadou
Siemens handsfree po zasunutí
telefonu do držáku (viz také
Příslušenství).

Headset
Profil se automaticky zapne pouze
ve spojení s originálním headsetem
Siemens při jeho použití (viz také
Příslušenství).

H
C
C

Listovat k Letadlo.
Potvrďte výběr.
Aktivaci profilu ještě
jednou potvrďte po
kontrolním dotazu.
Telefon se nyní
automaticky vypne.

Normální provoz
Při opětovném zapnutí telefonu se
automaticky aktivuje dříve
nastavený profil.
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Nastavení

Témata

C ¢T¢Témata

Stáhněte si na telefon zcela nové
grafické zobrazení. Stiskem tlačítka
se nově nastaví různé funkce
vztahující se k tématu, například

Aktivace nového tématu

I
C
C

Vyberte téma.
Zobrazte náhled tématu.
Aktivujte nové téma.

Animace při zapnutí/vypnutí,
obrázek pozadí, spořič displeje,
melodie při zapnutí/vypnutí, další
animace.
Soubory témat jsou z důvodů úspory
paměti zkomprimovány. Po stažení
(str. 71) nebo vyvolání z Vlastní
soubory se témata při aktivaci
automaticky rozbalí.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Themes.fm
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Nastavení

Zobrazení

Pozadí

C ¢T¢Zobrazení

Nastavení grafiky pozadí displeje.

Jazyk

Výběr grafiky, která se má zobrazit
namísto loga provozovatele.

¢Vyberte funkci.

Nastavení jazyka textů na displeji.
Pomocí „automatiky“ nastavíte
jazyk, který používá váš domácí
provozovatel sítě.
Byl-li náhodou nastaven jazyk,
kterému nerozumíte, můžete
telefon nastavit zpět na jazyk
domácího provozovatele sítě
následujícím zadáním:

*#0000# A
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Display.fm

Zadání textu
T9 preferovat
Inteligentní zadávání textu
zapnuto/vypnuto.
Zadej jazyk
Vyberte jazyk pro zadávání textu.
Jazyky podporované funkcí T9 jsou
označeny symbolem T9.

77

Operátor

Nastav.barev
Vybrat barevné schéma celé
uživatelské plochy včetně obrázku
pozadí.

Spořič displeje
Po uplynutí nastavitelného časového
intervalu ukáže spořič na displeji
obrázek. Příchozí volání a každý stisk
tlačítka tuto funkci ukončí, pokud
není zapnuto zabezpečení.
Přehled
Zobrazení spořiče displeje.
Styl
Výběr: Analog.hodiny, Digitální hod.,
Bitmapa, Šetřit energií
Bitmapa
Vybrat obrázek v Vlastní soub..
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Nastavení

Timeout

Vlast. pozdrav

Nastavit dobu, po jejímž uplynutí se
spořič obrazovky spustí.

Zadejte pozdrav, který se zobrazí
po zapnutí namísto animace.

Zabezpečení
Při ukončení spořiče displeje se
telefon zeptá na kód.
Aut.zamk.tlač.
Klávesnice se automaticky
zablokuje, když nebylo v
pohotovostním stavu po dobu jedné
minuty stisknuto žádné tlačítko.
Odblokování:

#

Dlouze stiskněte.

Velká písmena
Volba mezi dvěma druhy velkého
písma na displeji.

Osvětlení
Nastavení světlejšího nebo tmavšího
osvětlení displeje. Tmavší nastavení
prodlužuje pohotovostní dobu.

I

Info
Animované obrázky spořiče displeje
a digitální hodiny podstatně snižují
pohotovostní dobu telefonu.

Kontrast

Anim.poStartu

I

Vybrat animaci, která se zobrazí při
vypnutí telefonu.

Anim.u vypn.
Vybrat animaci, která se zobrazí při
zapnutí telefonu.

K nastavení opakovaně
stiskněte joystick
nahoru/dolů.

Nastavení kontrastu displeje.
K nastavení opakovaně
stiskněte joystick
nahoru/dolů.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Display.fm
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Nastavení

Vyzvánění

Hlasitost

C ¢T¢Vyzvánění

Nastavte hlasitost různých druhů
volání/funkcí.

Nastavte upozorňovací tóny
telefonu podle přání.

I

¢Vyberte funkci.

Všechny tóny
zapnout/vypnout.

Pípnutí

Omezit vyzváněcí tón
na krátký upozorňovací
tón.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Ringtones.fm

Vibrace
Abyste předešli rušení vyzvánějícím
telefonem, můžete namísto
vyzvánění aktivovat vibrační
zvonění. Vibrační vyzvánění může
být zapnuto také společně
s vyzváněním akustickým (např.
v hlučném prostředí). Tato funkce je
deaktivovaná při nabíjení
akumulátoru a s připojeným
příslušenstvím (kromě headsetu).

I

Výběr mezi více
možnostmi vibrací.

Vyberte:
Příchozí vol.
Zprávy

Nastav.vyzván
Zap/Vyp

79

Budík
Organizér
Systém
Aplikace

C
I
C

Vyzvánění se přehraje.
Nastavte hlasitost.
Potvrďte nastavení.

Další informace
Dříve než telefon přiložíte k uchu,
přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se
vyvarujete poškození sluchu hlasitým
vyzváněním!
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Nastavení

Přiřazení vyzvánění
Již přiřazené vyzvánění bude
přehráno nebo se zobrazí seznam
možných vyzvánění na výběr:
d volání
Přiřazení jednoho vyzvánění všem
telefonním číslům v seznamu adres.
Skup.vyzv.
Přiřazení vlastního vyzvánění každé
skupině.
Ostatní volání
Přiřazení vyzvánění zbylým voláním.

Další melodie
Přiřazení dalších vyzvánění:
Zprávy
Budík
Organizér
Melodie při zap
Melodie při vyp
nebo nová nahrávka
pomocí:
Nahrávání zv. (str. 104)

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Ringtones.fm
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Nastavení

Nast. volání

Ö
Õ
Ô

C ¢T¢Nast. volání
¢Vyberte funkci.

Inkognito

b

Když zavoláte, může se na displeji
vašeho telefonního partnera objevit
vaše telefonní číslo (podle
provozovatelů sítě).

K potlačení tohoto zobrazení můžete
nastavit režim „Inkognito“ pro
všechna další volání nebo nastavit
tuto funkci jen pro příští volání. Pro
tyto funkce budete možná muset být
u vašeho provozovatele sítě zvlášt’
zaregistrováni.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_CallSetup.fm

Druhé volání

Podmínka je nastavena.
Nenastavena.
Zobrazení, když stav není
známý (například s novou
SIM kartou).

Odstranit vše
b
Všechna přesměrování se smažou.

Nastavení přesměrování
(příklad):
Nejobvyklejší podmínkou
přesměrování je například:

b

Nehlásí se

I

b

Nehlásí se vyberte.
(Zahrnuje podmínky Když
nedosaž., Když se nehl.,
Když obsazen, viz dále)

Jste-li registrováni u této služby,
můžete kontrolovat, zda je
nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

C

Potvrďte.

Nastavit

Vyberte.

Přesměrování

C

Potvrďte.

Nastavte podmínky, za kterých se
volání přesměrují do vaší hlasové
schránky nebo na jiná telefonní čísla.
Kontrol.stavu
Tímto kontrolujete aktuální stav
přesměrování za všech podmínek.
Aktuální informace se po několika
okamžicích přenese ze sítě
a zobrazí se.

81

Ï / J Výběr nebo vložení

telefonních čísel, na které
má proběhnout
přesměrování.

§Mailbox§ Převzít nebo
zadat číslo hlasové
schránky.

C

Potvrzení. Po krátké
přestávce sít’ nastavení
potvrdí.
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Nastavení

Všechna volání
Všechna volání budou
přesměrována.

Ç

b

Zobrazení v horním řádku
displeje v pohotovostním
stavu.

Když nedosaž.
Přesměrování se uskuteční, když je
telefon vypnutý nebo mimo dosah
sítě.
Když se nehl.
Volání se přesměruje teprve po
prodlevě, která závisí na síti. Může
trvat až 30 sekund (lze nastavit
v pětisekundových odstupech).
Když obsazen
Přesměrování se uskuteční, když
zrovna probíhá volání. Je-li zapnutá
funkce Druhé volání (str. 27), uslyšíte
během hovoru tón upozornění na
druhé volání.

b
Příjem dat
Data jsou přesměrována na telefonní
číslo s připojeným počítačem.
Další informace
Všimněte si laskavě, že přesměrování je
uloženo v síti a nikoliv v telefonu (například
při výměně SIM karty).
Obnovení přesměrování
Poslední cíl přesměrování byl uložen.
Postupujte jako při nastavení
přesměrování. Zobrazí se uložené
telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.

Filtr.volání

b

Signalizována jsou jen volání z těch
telefonních čísel, která jsou
k dispozici v telefonním
seznamu/adresáři případně jsou
přiřazena skupině. Ostatní volání se
pouze zobrazují na displeji.

Libovol.tlačít.
Příchozí volání jsou přijata stisknutím
kteréhokoliv tlačítka.
(s výjimkou B).

Minutové píp.
Během spojení, které jste navázali,
uslyšíte každou minutu
upozorňovací tón ke kontrole délky
hovoru. Váš partner tento tón
neuslyší.
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Nastavení

Nast.telefonu

Deaktivovat:

C ¢T¢Nast.telefonu

§Manuál.§

Stiskněte.

C

Potvrďte.

¢Vyberte funkci.

Tóny tlačítek
Nastavení způsobu akustického
potvrzování tlačítek.

Potvrzov. tón

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_PhoneSetup.fm

Nastavte servisní a varovné tóny:
Zap/Vyp

Tóny zapnout/vypnout.

Rozšířen

Pro rozšířenou oblast
budou přehrány servisní
tóny, například: dosaženo
konce menu, spojení se
sítí přerušeno.

Automat. vypnutí
Telefon se denně vypne
v předvoleném čase.
Aktivovat:
§Čas§

Stiskněte.

J

Zadejte čas (24hod.-čas).

C

Potvrďte.

83

Čís.přístroje
Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato
informace může být užitečná při
servisu přístroje.
Další způsob vložení
v pohotovostním stavu: # 0 6 #
§Info§

*

Zobrazení dalších
informací k přístroji.

Test přístroje
Po poslední informační straně se
nabídne automatický test
a jednotlivé testy. Při výběru
Test.sekvence se provedou všechny
jednotlivé testy.
Verze softwaru
Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu
v pohotovostním stavu:
# 0 6 #, potom §Info§ stiskněte

*
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Nastavení

Asist. paměti

Tovární nast.

Asistent paměti vám pomůže při
nedostatku místa v paměti telefonu.
V případě potřeby ho automaticky
spustí i aplikace.

Telefon se opět nastaví na
standardní hodnoty (nastavení od
výrobce). SIM karta a nastavení sítě
tím nejsou ovlivněny.

Po kontrole kapacity se zobrazí
všechny soubory a adresáře spolu
s velikostí a můžete je
prohlédnout/otevřít a příp. smazat.

Další způsob vložení
v pohotovostním stavu:

*#9999#A

Syst.souborů
Formát
(Chráněno kódem telefonu)
Pamět’ telefonu se zformátuje
a všechna uložená data se vymažou,
včetně například vyzvánění,
obrázků, her, atd. Formátování
může trvat déle než minutu.
Optimalizovat
Optimalizace paměti vymazáním již
nepotřebných dočasných souborů.
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Nastavení

Hodiny

§Možnosti§ Otevřete menu.

C ¢T¢Hodiny

Nastavit

¢Vyberte funkci.

Čas/Datum
Při uvedení do provozu je nutné
zadat správný čas a správné datum.
§Změnit§

J

Stiskněte.
Nejdřív zadejte datum
(den/měsíc/rok),
potom čas
(hodiny/minuty/sekundy).
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Další informace
Je-li akumulátor vyjmut na více než cca
30 sekund, musí se hodiny znovu nastavit.

85

Určit časové pásmo.

Aut.čas.pás Automatické nastavení
mo=
časového pásma ze sítě.
Hledat
město

Hledání města.

Nápověda

Informace k použití.

Datum-formát
Výběr formátu zobrazení data.

Čas-formát
24hod. nebo vyberte 12hod..

Buddhist.rok

Časov.pásma

Přepnout na buddhistický kalendář
(není u všech variant telefonu).

Časové pásmo můžete vybírat
v mapě světa nebo seznamu měst:

Zobraz. hodiny

Mapa světa

Zobrazení času v pohotovostním
stavu zapnout/vypnout.

F

Výběr požadovaného
časového pásma.

Seznam měst
Výběr města ve zvoleném
časovém pásmu.

I

Aut.čas.pásmo
Nastavení času proběhne
automaticky přes sít’ GSM.

b
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Nastavení

Výměna dat

IrDA

C ¢T¢Výměna dat

Váš telefon disponuje infračerveným
rozhraním. Jeho pomocí můžete
vyměňovat data, například obrázky,
položky adresáře, vizitky nebo data
z organizéru, s jinými zařízením,
které mají rovněž infračervené
rozhraní.

¢Vyberte funkci.

GPRS
(General Packet Radio Service)

C

b

Zapnutí/vypnutí GPRS.

GPRS je technologie rychlejšího
přenosu dat v mobilní síti. Používejte
GPRS, potom budete moci být při
dostatečném napájení trvale
připojeni na internet. Provozovatel
sítě účtuje pouze skutečnou dobu
přenosu. Tato služba ještě není
podporována všemi provozovateli
sítě.
Zobrazení na displeji:

£
¢
¤

Zapnuto a k dispozici.
Připojeno.
Krátkodobě přerušeno.

GPRS info
Zobrazení informací o spojení.

Infračervené okno se nachází na levé
straně telefonu. Oba přístroje smějí
být vzdáleny nejvýše 30 cm.
Infračervená okénka obou přístrojů
by měla na sebe navzájem směřovat
pokud možno přesně.
Zobrazení na displeji:

¯
®

IrDA zapnutý.
Při přenosu.

Datové služby
Základní nastavení a aktivace
spojovacích profilů pro přenos dat,
jako například MMS, Wap.
Přednastavení telefonu závisí na
příslušném provozovateli sítě:
• Nastavení jsou již provedená
provozovatelem sítě. Můžete
ihned začít.
• Od vašeho provozovatele sítě jsou
již založena přístupová nastavení.
Potom zvolte a aktivujte profil.
• Přístupová nastavení musí být
nastavena ručně.
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Informujte se, prosím, u svého
provozovatele sítě. Aktuální
nastavení jednotlivých
provozovatelů sítí naleznete také na
Internetu na stránkách
www.siemens-mobile.com/customercare
v oblasti „FAQ“.

HTTP profil

Výběr profilu

• Od vašeho provozovatele sítě jsou
již založena přístupová nastavení.
Potom zvolte a aktivujte profil.

I
C

Vyberte profil.
Potvrdit výběr.

Nastavení profilu
Vyberte profil.

I

§Možnosti§ Otevřete menu.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Connectivity.fm
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§Změnit§

Otevřete výběr.

I

Vyberte CSD-nastavení,
a/nebo GPRS-data.

§Změnit§

Proveďte nyní nastavení
podle zadání vašeho
provozovatel sítě.

Přednastavení telefonu závisí na
příslušném provozovateli sítě:
• Nastavení jsou již provedená
provozovatelem sítě. Můžete
ihned začít.

• Přístupová nastavení musí být
nastavena ručně.
Informujte se, prosím, u svého
provozovatele sítě. Aktuální
nastavení jednotlivých
provozovatelů sítí naleznete také na
Internetu na stránkách
www.siemens-mobile.com/customercare
v oblasti „FAQ“.

I

Proveďte nastavení.

Autentifikace
Kódované navolení (jen spojení CSD)
u internetu zapnout nebo vypnout.
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Nastavení

Zabezpečení

Jen ‚

C ¢T¢Zabezpečení

(Chráněno PIN2 nebo kódem
telefonu)

¢Vyberte funkci.

Aut.zamk.tlač.
Klávesnice se automaticky
zablokuje, když nebylo
v pohotovostním stavu po dobu
jedné minuty stisknuto žádné
tlačítko. To chrání před neúmyslným
stisknutím tlačítek telefonu.
Zůstanete ale i nadále dosažitelní
a můžete také navolit tísňové volání.
Další informace
Tlačítka mohou být v pohotovostním stavu
zablokována a odblokována také přímo .
Kdykoliv:

#

Dlouze stisknìte.

Přímá volba
(Chráněno kódem telefonu)
Lze volat již jen jedno telefonní číslo
(viz také str. 30).

b

Omezuje možnosti volby na
telefonní čísla v telefonním seznamu
na SIM kartě. Jsou-li zaznamenány
pouze předvolby, mohou být tyto
předvolby před volbou ručně
doplněna odpovídajícími
telefonními čísly.
Nepodporuje-li SIM karta PIN2, může
být také celý telefonní seznam
chráněn kódem telefonu.

Jen tato SIM
(Chráněno kódem telefonu)

b

Zadáním kódu telefonu může být
telefon propojen se SIM kartou.
Provoz s jinou SIM kartou bez znalosti
kódu telefonu není možný.
Má-li být telefon provozován s jinou
SIM kartou, zadejte po dotazu na PIN
kód telefonu.

Kódy
Popis viz str. 19:
Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2,
Změň.kód přís
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Blokované sítě

b

Blokování sítě omezuje používání
vaší SIM karty (není podporováno
všemi provozovateli sítí).
K blokování sítě potřebujete 4místné
heslo, které obdržíte od svého
provozovatele sítě. Případně musíte
každým blokováním sítě pověřit
svého provozovatele sítě.
Všechna odch.
Všechna odchozí volání, kromě
tísňových volání, jsou blokována.
Odch.mezinár.
(Odchozí mezinárodní)

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Security.fm

Možná jsou jen vnitrostátní volání.
Odch.mn.kr.do
(Odchozí mezinárodní kromě
tuzemska.)
Mezinárodní volání nejsou dovolena.
Můžete ale volat ze zahraničí do své
země.
Všechn.přích.
Telefon je blokován pro všechna
příchozí volání (podobný efekt nabízí
přesměrování všech volání do
hlasové schránky).

89

Když roaming
Nepřijímáte žádná volání, když se
zdržujete mimo sít’ své země. Proto
nevznikají žádné poplatky při
příchozích voláních.
Kontrol.stavu
Po uskutečněném dotazu na stav
blokování sítě se objeví následující
zobrazení:

Ö
Õ
Ô

Blokování nastaveno.
Blokování nenastaveno.
Stav není znám
(například nová SIM karta).

Odstranit vše
Veškerá nastavená blokování sítě se
odstraní. K této funkci je potřeba
heslo, které obdržíte u svého
provozovatele sítě.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Nastavení

left page (90) of C65 Hera cs, A31008-H7800-A17-1-2D19 (23.06.2004, 13:50)

C65 FUG cs, A31008-H7800-A17-4-2D19

Nastavení

Síť

Info o síti
Zobrazí se seznam aktuálně
dostupných sítí GSM.

C ¢T¢Síť

¢Vyberte funkci.

Linka
Tato funkce se zobrazí, když ji
provozovatel sítě podporuje. Pro
telefon musí být nahlášena dvě
nezávislá telefonní čísla.

b

Vybrat linku
Výběr aktuálního užívaného
telefonního čísla.

\

Zobrazení aktivního
telefonního čísla
v pohotovostním stavu.

Chráněno
(Chráněno kódem telefonu)
Používání můžete omezit na jedno
telefonní číslo.
Další informace
Pro každé telefonní číslo mohou být
provedena dvě oddělená nastavení (např.
vyzvánění, přesměrování volání atd.).
Nejdříve přepněte na požadované telefonní
číslo.
Změna telefonního čísla/linky
v pohotovostním stavu:
Stiskněte.
0
§Linka 1§ Stiskněte.

Æ

Označení nepovolených
provozovatelů sítí (vždy
podle SIM karty).

Změnit síť
Hledání sítě se znovu spustí. To má
smysl tehdy, když se nenacházíte ve
své domovské síti nebo se chcete
přepojit do jiné sítě. Seznam
informací o sítích se znovu sestaví,
když je nastaveno Aut.volba sítě.

Aut.volba sítě
Zapnout/vypnout, viz také Změnit síť
výše. Je-li zapnuta „Automatická sít’“,
zvolí se nejbližší sít’ v pořadí ze
seznamu vašich
„upřednostňovaných sítí“. Jinak
ručně vyberte jinou sít’ ze seznamu
GSM sítí, které jsou k dispozici.

Prefer. síť
Zde zaznamenáváte poskytovatele
služeb v pořadí, v kterém se k nim
chcete připojovat, pokud opustíte
domovskou oblast (například při
rozdílných cenových úrovních).
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Uživatel.skup.

Zobrazí se váš provozovatel sítě:
§Seznam§

Zobrazit seznam
upřednostňovaných sítí.

Vytvoření/změna položky:
<Prázdné> nebo vyberte existující
položku, potom vyberte
nového provozovatele
sítě z seznamu a potvrďte.
Registrace nového provozovatele
sítě (poslední položka v seznamu):

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Network.fm

Další síť
Vyberte, zadejte údaje
o provozovateli a uložte.
Další informace
Jste-li se mimo vaši „domovskou sít’“, volí
váš telefon automaticky jinou sít’ GSM.
Není-li při zapnutí intenzita pole
upřednostňované sítě dostatečná, přepojí
se telefon v případě potřeby do jiné sítě.
Toto připojení se může změnit při dalším
opětovném zapnutí nebo při ruční volbě
jiné sítě.

Vybrat pásmo

b

Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800
a GSM 1900.

Rychlé hledání
Při zapnuté funkci připojení do sítě
proběhne v kratší době (zkrátí se tím
doba pohotovosti).

91

b

Podle provozovatele sítě můžete
s touto službou tvořit skupiny. Tyto
skupiny mají například přístup
k interním (firemním) informacím
nebo pro ně platí zvláštní tarify.
Detaily si prosím vyjasněte u
poskytovatele služeb.

Aktivní
Funkci zapnout/vypnout. Při
normálním používání telefonu musí
být „Skupina uživatelů“ vypnutá.
Vybrat skup.
Případně můžete vybírat nebo
přidávat jiné skupiny jako
preferované (viz dále). Čísla kódů
jednotlivých skupin obdržíte
u provozovatele sítě.
Všechna odch.
K ovládání sítě skupiny uživatelů zde
lze dodatečně nastavit, zda jsou
dovolena také odchozí volání mimo
skupinu. Je-li funkce vypnutá, jsou
dovolena volání pouze v rámci
skupiny.
Preferov.síť
Je-li funkce zapnutá, můžete volat
jen v rámci této standardní skupiny
uživatelů (závisí na konfiguraci sítě).
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Nastavení

Příslušenství

C ¢T¢Příslušenství
¢Vyberte funkci.

Do auta
Pouze ve spojení s originální sadou
Siemens handsfree (viz
Příslušenství). Profil Car Kit se
aktivuje automaticky při zasunutí
telefonu do držáku.
Autom.příjem
(Stav při dodání: vypnuto)
Hovory se po několika sekundách
automaticky přijmou. Je možné
nežádoucí odposlouchávání!

Å

Zobrazení na displeji.

Automat. vypnutí
(Stav při dodání: 2 hodiny)
Napájení telefonu v autě. Čas mezi
vypnutím zapalování
a automatickým vypnutím telefonu
můžete nastavit.
Reprod.v autě
Podle podmínek vylepšuje kvalitu
reprodukce.

Automatická nastavení:
• Stálé osvětlení: zapnuto.
• Blokování tlačítek: vypnuto.
• Nabíjení baterie v telefonu.
• Autom. aktivace profilu Car Kit se
zasunutím telefonu do držáku.

Náhlavní soup.
Pouze ve spojení s originální sadou
Siemens headset (viz Příslušenství).
Profil se aktivuje automaticky při
připojení headsetu.
Autom.příjem
(Stav při dodání: vypnuto)
Volání se po několika sekundách
automaticky přijmou (pokud
vyzvánění není vypnuté nebo
nastavené na pípnutí). Měli byste při
tom mít headset na uchu.
Automatické nastavení
Přijetí hovoru pomocí tlačítka pro
spojení nebo pomocí tlačítka PTT
(Push-To-Talk), i při aktivovaném
zámku tlačítek
Automatický příjem volání
Když si nevšimnete, že telefon přijal volání,
hrozí nežádoucí odposlech ze strany
volajícího.
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Moje menu
C Stiskněte.

Každou položku (1-10) můžete
zaměnit za jinou ze seznamu výběru.

§Moje m...§ Stiskněte.

I

Sestavte si své vlastní menu s často
používanými funkcemi, telefonními
čísly nebo stránkami prohlížeč.
Obsazen je seznam 10 položek,
můžete ho ale libovolně měnit.

Použití

I
C

Vyberte požadovanou
položku.
Potvrďte.

A

Změna menu

§Změnit§

I
C

Vyberte požadovanou
položku.
Otevřete seznam funkcí
na výběr.
Vyberte novou položku
v seznamu.
Potvrďte. Položka bude
přijata.
Při výběru Telef.seznam
musí být vybráno ještě
telefonní číslo nebo při
Internet záložka.

Vše resetovat

Nebo
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_MyMenu.fm

93

Je-li vybraná položka
telefonní číslo, může být
vyvolána i spojovacím
tlačítkem.

(nutný kód telefonu)
§ResetVš.§ Vyberte. Po kontrolním
dotazu se opět nastaví
výchozí hodnoty.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Rychlá volba

Rychlá volba

Dialogová tlačítka

Obě dialogová tlačítka a tlačítka
s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby)
můžete pokrýt vždy jedním
důležitým telefonním číslem nebo
funkcí. Volba telefonního čísla
případně spuštění funkce se pak
uskuteční jedním stisknutím tlačítka.

Změnit

Z

£

Dialogové tlačítko je obsazeno např.
funkcí Internet. Změna
(v pohotovostním stavu):
§Internet§

Krátce stiskněte.

§Změnit§

Ze seznamu vyhledejte
nové použití.

X

C
Provozovatel sítě

01.03.2004
Internet

10:10
í Nápov.

Další informace
Dialogové tlačítko může být přednastaveno
již provozovatelem sítě (například přístup
ke „Služby SIM“ nebo přímé vyvolání
internetového portálu). Toto obsazení
tlačítka může být nastaveno bez možnosti
změny.
Levé dialogové tlačítko dočasně nahrazuje
automaticky například symboly p/ À
k přístupu k nové zprávě.

Potvrďte.

• Zvláštní případ Telefon. číslo.
K obsazení tlačítka vyberte
z telefonního seznamu / adresáře
jméno.
• Zvláštní případ Záložka. Vyberte ze
záložek požadovanou adresu URL
k obsazení tlačítka.

Použití
V pohotovostním stavu:
Aplikace:
Obsazení možností „Internet“ zde
slouží jen jako příklad.
§Internet§

Dlouze stiskněte, aplikace
se spustí.

Telefonní číslo
Obsazení položkou „Radka“ zde
slouží jen jako příklad.
§Radka§

Dlouze stiskněte, telefonní
číslo se volí.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_FastDial.fm
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Tlačítka zkrácené volby

Ze seznamu vyhledejte
použití.

C

Potvrďte.

K rychlé volbě funkcí nebo
telefonních čísel můžete používat
tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka
zkrácené volby. Číselné tlačítko 1 je
rezervováno pro telefonní číslo
hlasové schránky (str. 59) a číselné
tlačítko 0 k přepínání při použití
dvou připojení (str. 90).

• Zvláštní případ Záložka. Vyberte ze
záložek požadovanou adresu URL
k obsazení tlačítka.

Změna

Použití

V pohotovostním stavu:

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_FastDial.fm

§Změnit§
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• Zvláštní případ Telefon. číslo.
Vyberte z telefonního seznamu
jméno k obsazení tlačítka.

3

Číselné tlačítko krátce
stiskněte (například 3).

Vybrat navolené telefonní číslo nebo
spustit uložené použití (například
Internet).

Číslo ještě není obsazené:

V pohotovostním stavu:

§Nastav.§

Stiskněte.
Vyhledejte nové obsazení
v seznamu a potvrďte
pomocí §OK§.

Nebo

C

Číslo je již obsazené
(zobrazení obsazení nad
pravým dialogovým
tlačítkem):
Krátce stiskněte.

3

Krátce stiskněte:

Obsazení tlačítka s číslicí 3 se zobrazí
prostřednictvím pravého
dialogového tlačítka, například:
§Internet§

Dlouze stiskněte.

Nebo jen

3

dlouze stiskněte.
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Organizér

Organizér

Denní náhled

Kalendář

Popis položky termínu.

C ¢Q¢Kalendář

Zvláštní zobrazení:
Navigace:
Den dopředu/zpět.

Do kalendáře můžete zaznamenávat
termíny. Pro správnou funkci musí
být nastaven čas a datum.

F
I

Kalendář nabízí tři náhledy:

Nast-kalendář

Měsíční náhled
Zvláštní zobrazení barevným
kódováním:
Den s položkou termínu, den
v týdnu, víkend.
Navigace:

F
I
C

Den dopředu/zpět.

C ¢Q¢Nast-kalendář

Začátek dne:
Počáteční hodina pracovního dne.

Začátek týdne:
Den v týdnu, s měsíčním a týdenním
náhledem zleva.

Týden dopředu/zpět.

Nast.víkend:
Nastavení dnů víkendu.

Otevřít denní náhled.

Zobrazit narozeniny:

Týdenní náhled
Zvláštní zobrazení:
Termíny jsou zobrazeny jako svislé
pruhy u vodorovného dělení po
hodinách.
Navigace:

F
I

Na začátek/konec dne
nebo na další položku.

Den dopředu/zpět.
Ve dni po hodinách
dopředu/zpět.
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Schůzky

C ¢Q¢Schůzky

Záznamy termínů se zobrazují
v časovém pořadí v seznamu.

Zadání nového termínu
<Nový záznam>
Vyberte.
Typy:
Memo

c

Vložení textu popisu.
Hlas.poznámka

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Organizer.fm

d

Zadání hlasové
poznámky. Ohlásí se
alarmem.
Volání

e
f
g

Popis:
Popis obsahu termínu.
Tel. číslo:
Vložení telefonního čísla nebo výběr
z adresáře.
Hlasový záznam:
Vložení hlasové nahrávky, viz
Hlasový zápis., str. 100.
Místo:
Určení místa termínu.
Celý den:
Celodenní termín: Ano/ne
Start-datum:
Datum počátku termínu.

Setkání

Start-čas:
Čas počátku termínu

Dovolená
Zadání počátečního
a konečného data.

h

Podle typu se nabízejí různá zadávací
a výběrová pole. Počet políček může
být omezený, viz Standard na konci
seznamu. Popis obsahu termínu.

Vložit číslo, které se
zobrazí s alarmem.
Vložení textu popisu.

Narozeniny
Zadání jména a data.

97

Konec-datum:
Datum konce termínu.
Konec-čas:
Čas konce termínu.
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Organizér

Upozornění-čas:

Informace k alarmu

Zap/Vyp nebo Vibrace.

Po dosažení nastaveného času se
spustí optický a akustický alarm.
Zmeškané alarmy se objevují
v seznamu ztracených termínů
(str. 99).

J

Zadání časového úseku
před termínem a výběr
časové jednotky:
Minuty, Hodiny, den/dny.

Opakování:
Volba časového úseku k zopakování
termínu:
Ne, Denně, 1 x týdně, Měsíčně, 1 x ročně.
Zadání parametrů opakování:
Navždy, Do, Události (počet).
Při volbě 1 x týdně je možné ještě
označit určité dny v týdnu.
Standard:
V seznamu lze vybrat políčka, která
se budou nabízet pro příští položky.
Další informace
Zobrazení na displeji o nastavených
alarmech:

¹
»

budík.

Termín
Alarm zazní i při vypnutém telefonu
(výjimkou je režim Letadlo, str. 75).
Telefon nepřejde do pohotovostního stavu.
Libovolný stisk tlačítka způsobí Dočasně
vyp. (viz dále).

Typ alarmu Memo:
Setkání: Text se zobrazí na displeji.
Typ alarmu Volání: Telefonní číslo se
zobrazí a lze je okamžitě volit.
Typ alarmu Narozeniny: Pomocí
§Možnosti§ můžete předat pozdravy
k narozeninám přes SMS, MMS,
e-mail nebo zavoláním.
Pomocí Dočasně vyp. lze nastavit
opakování alarmu.
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Organizer.fm
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Úkoly

C ¢Q¢Úkoly

C ¢Q¢Poznámky

Pište a spravujte krátké textové
poznámky.

První položky jsou podobné jako
u Schůzky, podívejte se tam. Potom:

J

Priorita:
Výběr v 5 stupních od Nejnižší až po
Nejvyšší.
Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Organizer.fm

Poznámky

Úkol se v programu vybraného dne
zobrazí jako termín. Na rozdíl
od termínu ale nemusí obsahovat
údaj o času. V tomto případě se úkol
objeví každý den na začátku
seznamu, dokud není označen jako
vyřízený.

Stav:
Výběr z Hotovo nebo Nevyřízeno.

Použít datum
Při aktivaci pomocí Ano se příště
nabídne možnost zadávání.
Platnost-dat.:/Čas vypršení:
Vložte datum a čas, kdy se má úkol
vyřídit.
Alarm: a Standard jako u Schůzky.

99

Vložení nové poznámky
<Nový záznam>
Vyberte.
Zadejte text. První řádek
se v seznamu poznámek
zobrazí jako „Název“.
Celková délka:
max. 160 znaků.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Uložit

Uložte poznámku.
Výběrem Důvěrné se
poznámka ochrání
telefonním kódem.

Ztrac.alarmy

C ¢Q¢Ztrac.alarmy

Události se zvukovým připomenutím
(Schùzky, Úkoly), na které jste
nezareagovali, se vypíšou ke čtení.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Organizér

Možnosti organizéru
Podle použité aplikace
(Kalendář,Schůzky, Úkoly, Poznámky) a
aktuální situace se nabízejí různé
funkce.
§Možnosti§ Otevřete menu.

Hlasový zápis.

C ¢Q¢Hlasový zápis.

Hlasový zápisník můžete použít také
k záznamu krátkých hlasových
poznámek.

Smazat

Smazat položku.

• Použití Hlasový zápisník na
cestách.

Smazat až k

Vymazat všechny
staré položky až po
určité datum.

• Nahrajte poznámku jako
připomenutí nebo pokyn pro
ostatní.

Vše smazat

Po kontrolním dotazu
vymazat všechny
položky.

• Vložte hlasovou poznámku
k termínu v kalendáři.

Smazat hotové

Vymazat všechny
vyřízené úlohy.

Aktivovat/
Deaktivovat

Alarm
zapnout/vypnout.

Filtr

Zobrazit všechny
položky s vybranou
funkcí.

Důvěrné

Chránit položku
poznámky telefonním
kódem. Doporučuje
se neukládat žádná
hesla (PIN, TAN atd.)
jako poznámku.

(Standardní funkce viz str. 17)
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Nová nahrávka

Možnosti Hlasový zápisník

<Nový záznam>
Vyberte.

§Možnosti§ Otevřete menu.

Na displeji se zobrazí čas,
který je dispozici, i čas
nahrávání.

C
C
D

Nahrávání začne krátkým
upozorňovacím tónem.
Nyní vyslovte text.
Střídání pauzy/nahrávání.
Ukončení nahrávání.

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Organizer.fm

Nahrávka se uloží
s údajem o čase.
Přejmenovat pomocí
§Možnosti§.

Reprodukce

I
C
D/E

Výběr požadované
nahrávky.
Střídání pauzy/
přehrávání.
Dlouze stiskněte, rychle
dopředu a dozadu.

101

Reproduktor Reprodukce přes
vestavěný reproduktor.
(Standardní funkce viz str. 17)

Časov.pásma

C ¢Q¢Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat
v mapě světa nebo seznamu měst:

Mapa světa

F

Výběr požadovaného
časového pásma.

Seznam měst
Výběr města ve zvoleném
časovém pásmu.

I

Možnosti časových pásem
§Možnosti§ Otevřít menu.
Nastavit

Určit časové pásmo.

Aut.čas.pásmo Časové pásmo sít’
automaticky přestaví na
=
místní čas.
Hledat město

Hledání města.

Nápověda

Informace k použití.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Media player

Media player
Když prohlížíte obrázek nebo
posloucháte melodii, spustí se
příslušnou aplikací přehrávání médií.

F

Přejít na další adresář
médií.

0–9

Zapněte osvětlení
displeje.

Melodie
Při reprodukci melodií nabízí
reprodukce médií následující funkce:

C
I
*

Podle situace prehrát
nebo pozastavit.
Nastavení hlasitosti.
Ztlumení zvuku.

Obrázky

§Stop§

Funkce stop.

Následující funkce lze použít na
zobrazený obrázek:

B

Ukončení přehrávání.

C

Zoom, pokud zobrazený
obrázek má vyšší rozlišení
než displej. Oběma
dialogovými tlačítky (+/-)
se zvětšuje/zmenšuje.
Pomocí joysticku
přesunete výřez obrázku.

5 Umístření obrázku na
střed (vycentrování).

#
§Poslat§

Přechod na režim celé
obrazovky a zpět.

Možnosti
§Možnosti§ Otevřete menu.
Podle výchozí situace a objektu se
nabízejí různé funkce.
Hlasitost

Nastavení hlasitosti
joystickem.

Nastavit
jako...

Obrázek nastavit například
jako Pozadí, Operátor
a zvuky například pro
Příchozí vol., Melodie při
zap.

Náhledy

Automatický průběh
celostránkového režimu.
Přepnutí na jednotlivé
obrázky joystickem.

Změnit

Přístup ke zpracování
obrázku.

Např. odeslat
prostřednictvím MMS
zprávy.

(Standardní funkce viz str. 17)
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Extra

Budík

Služby SIM (volitelně)

C ¢S¢Služby SIM

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Extras.fm

C ¢S¢Budík

Alarm zazní v nastaveném čase,
i když je telefon vypnutý.

Provozovatel sítě může nabízet
prostřednictvím SIM karty zvláštní
aplikace jako mobilní bankovnictví,
informace z burzy apod.

F
H

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu,
služby SIM se objeví pod „Extra“
v hlavním menu případně přímo přes
dialogové tlačítko (nalevo).

J

U

103

Symbol služeb SIM.

H
F
C

V případě více aplikací se aplikace
nabízejí v menu. Prostřednictvím
služeb SIM může telefon bez
problémů reagovat na budoucí
rozšíření nabídky provozovatele sítě.
Podrobnější informace si můžete
vyžádat od svého provozovatele sítě.

Vypnutí/zapnutí buzení.
Přepnutí na nastavení
času.
Nastavení času buzení
(hh:mm).
Přepnutí na dny v týdnu.
Nastavení jednotlivých
dnů.
Zobrazení výběru: čas
buzení a dny.
é Budík

¹
§Zap.§
07:30
Po Út St Čt Pá So Ne

í

C

Označte dny, ve kterých
chcete být vzbuzeni.
Ke zrušení označení
stiskněte ještě jednou.
Dlouhý stisk označí
všechny dny nebo zruší
jejich označení.
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§OK§

Extra
Potvrďte nastavení.

Další informace
Zobrazení displeje
v pohotovostním stavu: budík
je zapnutý.
Pomocí Dočasně vyp. lze nastavit
opakování alarmu.

¹

Spuštění z jiné aplikace:
Objeví se displej nahrávání:

C
C
D

Nová nahrávka
Spuštění z hlavního menu:

C ¢S¢Nahrávání zv.
<Nový záznam>
Vyberte.

Na displeji se zobrazí čas,
který je dispozici, i čas
nahrávání.

Střídání pauzy/nahrávání.
Ukončení nahrávání.
Nahrávka se uloží
s údajem o čase v adresáři
Zvuky. Přejmenovat pomocí
§Možnosti§.

Nahrávání zv.
Nahrávání zv. použijte k záznamu
zvuků nebo tónů, které chcete
použít jako vyzváněcí tóny. Většinou
se Nahrávání zv. spustí z jiných
aplikací/funkcí například z přiřazení
vyzvánění.

Nahrávání začne krátkým
upozorňovacím tónem.

§Vloźit§

Převzetí nahrávky
do aplikace.

Reprodukce

I
C
D/E

Výběr požadované
nahrávky.
Střídání
pauzy/přehrávání.
Dlouze stisknout, rychle
dopředu a dozadu.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Reproduktor

Reprodukce přes
vestavěný reproduktor.

Nastavit jako... Nastavení nahrávky
jako vyzvánění.
(Standardní funkce viz str. 17)
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Kalkul.

Možnosti kalkulačky

C ¢S¢Kalkul.

§Možnosti§ Otevřete menu.

Kalkulačku lze používat v základní
verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí.
V horní části displeje je zadávací
řádek a dva řádky pro výpočet, pod
tím matice s početními funkcemi.

J
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F/I
C

Zadávání číslic.
Nastavení funkcí.
Použití funkce. Výsledek
se ihned vypočítá
a zobrazí.

Základní funkce:
+, -, *, /
Základní početní úkony
=
Výsledek
1/x
Převrácení
%
Změna v procentech
.
Desetinná čárka
±
Změna znaménka „+“ / „-“.
§Možnosti§ Rozšíření rozsahu funkcí:
x
2

x
e
MS
MR
M+

Odmocnina
Mocnina
Exponent.
Uložit zobrazené číslo
Vyvolat uložené číslo
Vložit číslo z paměti

Přepočítat

Vyvolat přepočet
jednotek aktuálním
výsledkem výpočtu.

Odstranit vše

Smazat všechna
zadání.

105

Rozšířený mód/ Nastavit početní
Základní mód funkce.
(Standardní funkce viz str. 17)

Převod.jedn.

C ¢S¢Převod.jedn.

Můžete převádět navzájem různé
měrné jednotky.
Následující typy se nabízejí s různými
jednotkami:
Rychlost
Energie
Hmotnost
Tlak
Čas
Objem
Plocha
Délka
Výkon
Teplota
Měna
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Extra
Položku uložte.

Příklad pro jednotky typu Rychlost:

§Uložit§

Typ

Nyní zadejte název a směnný kurz
přepočítávaných měn.

Jednotky

Rychlost kilometr/hod, metry/s,
míle/hod, míle/s, uzly,
Machy

Přepočítat

F
H
J

H
F

Výběr výchozí
jednotky/měny.
Přepnutí na zadávácí
políčko.
Zadání množství, které se
má přepočítat.
Přepnutí na výběrové
políčko.
Výběr cílové měrné
jednotky/měny. Výsledek
se ihned zobrazí.

Můžete střídavě používat obě
zadávací políčka.
Zvláštní funkce tlačítek:

*
#

Přidat měnu

Změnit kurz

Změna kurzu základní
měny.

Kalkul.

Spuštění kalkulačky.

(Standardní funkce viz str. 17)

Stopky

C ¢S¢Stopky

Lze zachytit a uložit dva mezičasy.

C
*

Spuštění/zastavení.
Uložení mezičasu.

Po zastavení:

Změna znaménka.

C

Při vyvolání funkce musíte zadat
základní měnu, do které se bude
přepočítávat.
Zadejte měnu
(například euro).

Zadejte novou měnu
a směnný kurz.

Jako výchozí Nastavte zadanou měnu
jako základní měnu.

Zadávání desetinné čárky.

Měna

J

§Možnosti§ Otevřete menu.

Vynulování.
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Stopky - Možnosti

Dálková synchronizace

§Možnosti§ Otevřete menu.

C ¢S¢Vzdál.synchr.

Sezn.stopky

Zobrazení uložených položek.

(Standardní funkce viz str. 17)

Odpočítávání

C ¢S¢Odpočítávání

Probíhá nastavený časový úsek.
Poslední 3 sekundy jsou zvukově
signalizovány. Na konci zazní
zvláštní upozorňovací tón.

Pomocí této funkce máte
i na cestách přístup k externě
uloženým datům (adresy, kalendář
atd.) a můžete je synchronizovat
s daty v telefonu. Data mohou být
uložena například ve firemním
počítači nebo na internetu, např.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Synchronizace
§Synchr.§

Počítač se navolí a spustí
se synchronizace.
Po ukončení se zobrazí
provedené akce.

§Další§

Prolistujte jednotlivá
zobrazení.

Není-li zadán čas:
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C

Otevřete zadávací okno

J

Vložte časový úsek.

C

Potvrďte.

Není-li čas odpočítávání zadán:

C

Spuštění odpočítávání.

Během uplývání času:

C
C
§Reset§

Přerušení počítadla.
Nechat počítadlo běžet
dále.
Vrátit počítadlo na
počátek.

Nastavení synchronizace
Následující nastavení lze provést
před synchronizací:
Synchr.profil
Na výběr je 5 profilů.

I
C

Vyberte profil.
Aktivujte profil.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Extra

Nebo
§Změnit§

Posl.synchr.:
Nastavte profil

Nast.serveru
Provozovatel

Zobrazení aktuálního
provozovatele sítě.

Domovská
stránka:

Nastavení počáteční
stránky

Port:

Zadejte číslo portu,
např. 80.

Uživatel:

Zadejte jméno uživatele
(jméno pro přihlášení).

Heslo:

Zadejte heslo
(zobrazeno skrytě).

CestaKalendář např. events
Cesta adres
Cesta Poznám. např. contacts
Cesta úkoly
např. events
např. tasks
HTTP
autentifikace

Je třeba potvrzení;
Ano/Ne (když Ne nejsou
následující políčka
viditelná).

HTTP jméno:

Zadejte jméno.

HTTP heslo:

Zadejte heslo.

Čas poslední synchronizace.
Synchron.mód
• Synchroniz.dat: Změněná data nebo
Všechna data
• Synchron.pokyn: Obousměrně,
Update přístr. nebo Update serv.
Synch.záznamy:
Označení datových oblastí, které
mají být synchronizovány:
Kalendář
Adresář
Poznámky
Úkoly

C

Uložte nastavení.
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Vlastní soub.
K organizaci vašich souborů máte
k dispozici systém, se kterým můžete
pracovat jako se správcem souborů
na počítači. V Vlastní soub. jsou pro
různé typy dat založeny vlastní
složky.

§Možnosti§ Otevřete menu.
Přesuňte označené
soubor nebo adresář do
přechodného adresáře.

Kopírovat

Zkopírujte označené
soubory nebo adresář do
přechodného adresáře.

Vložit

Vložit obsah dočasného
adresáře do aktuálního
adresáře.

Vyberte v seznamech
soubor/adresář.

Nová složka

Založte a pojmenujte
nový adresář.

V náhledu lze volně
pohybovat kurzorem.

Náhled

Přepněte na malý
náhled.

Otevření adresáře nebo
souboru pomocí příslušné
aplikace.

Vlastnosti

Údaje k označenému
souboru nebo složce.

Zobrazí se seznam obsažených
adresářů a souborů.

Navigace
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Vlastní soub. - Možnosti
Přesunout

C ¢N

I
F/ I
C

109

<Nov.obrázek>/<Nový zvuk>
Podle aktuálně zvoleného adresáře
se načte příslušná aplikace.

<Novy downl.>
Prohlížeč Podle situace prehrát nebo
pozastavit se spustí a zobrazí se
adresy URL stránek se stahováním.

(Standardní funkce viz str. 17)
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Vlastní soub.

Struktura adresářů
V Vlastní soub. jsou pro různé typy dat
už založeny vlastní adresáře (nelze je
změnit).
Složka

Popis

Formát

Obrázky

Obrázky

bmp
bmx
jpg/jpeg
png
gif

Animace

Animace při
zapnutí/vypnutí

bmx
gif

Zvuky

Melodie

mid
amr
wav

Témata

Stažené téma
(sbalené)
Téma
konfigurace
(rozbalené)

sdt

Skiny

Stažené
uživatelské
plochy

scs

Hry

Archív Java
Informace ke
stažení

jar
jad

stc

Applications Aplikace

*

Misc

tmo
vmo

Text.moduly
Hlasové
nahrávky

Podle provozovatele sítě můžete měnit
strukturu, obsah a funkce Vlastní soub.
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Mobile Phone Manager

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_PhoneManager.fm

Program na platformě Windows®-PC
Mobile Phone Manager vám
umožňuje využívat rozšířené
telefonní funkce prostřednictvím
počítače. Můžete pohodlně
spravovat adresář v telefonu, číst,
ukládat a odesílat SMS a MMS zprávy
nebo telefon synchronizovat
s Outlook®. Telefon a počítač
navzájem komunikují přes datový
kabel (Příslušenství, str. 122).

MPM
Mobile Phone
Manager

Správa kontaktů (Contacts)

Pomocí správy kontaktů můžete
spravovat vaše osobní kontakty,
zavádět nové, mazat je a měnit.
Můžete synchronizovat a kopírovat
kontakty mezi telefonem, Microsoft
Outlook® a jinými telefony Siemens
(také Gigaset).

Správa SMS a MMS zpráv
(Messages)

Software můžete stáhnout
z internetu:
www.siemens-mobile.com/c65

Vytvořte si MMS a SMS zprávy
pohodlně na počítači. Využijte
přitom všechny možnosti, které vám
počítač nabízí, a k vytvoření MMS
a EMS zpráv použijte své zvuky
a obrázky. Zprávy můžete číst,
předávat dále, tisknout, mazat
a ukládat.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517
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Mobile Phone Manager

Zálohování a obnova

Phone Explorer

Pomocí funkce zálohování (Backup)
můžete pravidelně ukládat na
počítač záložní kopie údajů svého
telefonu. Pokud se data na telefonu
ztratí nebo pokud vyměníte telefon,
můžete veškerá data rychle obnovit
pomocí funkce Restore.

Pomocí nástroje Phone Explorer
můžete číst systém souborů
telefonu. Soubory (například
obrázky, zvuky atd.) můžete
pohodlně přetahovat mezi
telefonem a počítačem pomocí
Drag&Drop.

Záložky - Správa (Browser &
Bookmarks)

Procházejte na počítači stránkami
internet a definujte oblíbené stránky
Podle situace prehrát nebo
pozastavit. Uložte adresy internet
jako Záložky v telefonu, abyste je
mohli později rychle vyvolat.
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Zpracování obrázků a fotografií
(Images)

Zpracování obrázků a fotografií
poskytuje uživateli možnost
pohodlného vytváření, zpracování
a správy obrázků a fotografií.
Nabízejí se filtry a efekty, s jejichž
pomocí lze vytvořit barevné
a atraktivní grafiky. Snadno
ovladatelná obslužná plocha
umožňuje pohodlné přenášení
obrázků z mobilu nebo na mobil,
stejně jako změnu grafických
nastavení (například obrázky
pozadí).

113

Správa vyzvánění a MP3 (Sound)

Modul Sound umožňuje uživateli
pohodlně spravovat téměř všechny
zvukové formáty a ukládat je
v telefonu. Dále podporuje seznamy
skladeb MP3 a konfiguraci vyzvánění
vašeho telefonu. Správa
a přehrávání souborů MP3 není
možná.
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Otázky & odpovědi

Otázky & odpovědi
Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoliv zeptat, jsme vám k dispozici na
www.siemens-mobile.com/customercare 24 hodin denně. Kromě toho jsme tu umístili
často kladené otázky a odpovědi.
Otázka

Možné příčiny

Možná řešení

Telefon nelze
zapnout.

Tlačítko zapnutí/vypnutí
stisknuto příliš krátce.
Akumulátor vybitý.

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě
sekundy.
Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zobrazení
nabíjení na displeji.
Vyčistěte kontakty.

Kontakty akumulátoru
znečištěné.
Viz níže: „Chyby nabíjení“.
Provozní doba příliš Časté využívání aplikací, jako
krátká.
např. organizéru, her,
fotoaparátu.
Aktivováno rychlé vyhledávání.
Zapnuté osvětlení displeje.
Neúmyslné stisknutí tlačítek
(osvětlení!).
Chyby nabíjení
Akumulátor velmi vybitý.
(žádný symbol
nabíjení na displeji).
Teplota mimo rozsah:
5 °C až 40 °C.
Problém s kontakty

SIM chyba

Sít’ové napětí není k dispozici.
Vadná nabíječka.
Akumulátor vadný.
SIM karta není správně
zasunutá.
Kontakty SIM karty jsou
znečištěné.
SIM karta s chybným
elektrickým napětím.
SIM karta poškozená
(například prasklá).

Využívání popřípadě omezte.
Deaktivujte rychlé vyhledávání (str. 91).
Vypněte osvětlení displeje (str. 78).
Zapněte zámek tlačítek (str. 88).
1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabije.
2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách.
3) Nabijte akumulátor.
Postarejte se o vhodné teploty prostředí, chvíli
vyčkejte, potom znovu nabíjejte.
Překontrolujte napájení a spojení s telefonem.
Zkontrolujte kontakty akumulátoru a zdířku
telefonu, příp. je vyčistěte, potom znovu vložte
akumulátor.
Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte sítové napětí.
Používejte pouze originální příslušenství Siemens.
Vyměňte akumulátor.
Ujistěte se, že SIM karta je správně zasunutá
(str. 9).
SIM kartu vyčistěte suchou látkou.
Použitelné jsou jen SIM karty s napětím 3 V.
Vizuálně zkontrolujte. Vyměňte SIM kartu
u provozovatele sítě.
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Otázka

Možné příčiny

Možná řešení

Žádné spojení do
sítě.

Slabý signál.
Mimo oblast GSM pokrytí.
Neplatná SIM karta.
Nepřístupná nová sít’.

Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven.
Prověřte oblast pokrytí provozovatele sítě.
Reklamujte u provozovatele sítě.
Zkuste manuální výběr nebo zvolte jinou sít’
(str. 90).
Zkontrolujte blokování sítě (str. 89).
Zavolejte znovu později.
Obnovení spojení k jinému provozovateli sítě
probíhá automaticky (str. 90). Vypnutí a zapnutí
může toto urychlit.
Nastavte připojení 1 \ (str. 91).
Zkontrolujte nové blokování.
Vrat’te limit zpět pomocí PIN 2 (str. 41).
Dobijte kredit.
Blokování může být stanoveno provozovatelem
sítě. Zkontrolujte blokování (str. 89).
Smazat položky v telefonním
seznamu(str. 33)/adresáři (str. 35).

Telefon ztrácí sít’.
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Nastaveno blokování sítě.
Sít’ přetížená.
Příliš slabý signál.

Volání není možné. Nastaveno připojení 2.
Vložena nová SIM karta.
Dosaženo limitu jednotky.
Kredit vyčerpán.
Určitá volání
Blokování volání je účinné.
nemožná.
Položky v telefonním Telefonní seznam/adresář je
seznamu/adresáři plný.
nejsou možné.
Hlasové zprávy
Přesměrování volání do hlasové
nefungují.
schránky není nastaveno.
Pamět’ SMS zpráv plná.
ã bliká u SMS.
Pamět’ MMS zpráv plná.
ä bliká u MMS
zpráv.
Pamět’ telefonu plná.
å bliká u MMS
zpráv.
Funkci nelze
Provozovatel sítě ji nepodporuje
nastavit.
nebo vyžaduje registraci.
Problémy s místem Pamět’ telefonu plná.
v paměti např. u Her
a více, Vyzvánění,
Obrázků, SMS
archívu.
Není možný přístup Profil není aktivován, nastavení
na prohlížeč a
profilu chybné/neúplné.
stahování.

Nastavte přesměrování volání do hlasové
schránky (str. 59).
SMS zprávy smažte nebo archivujte (str. 48).
MMS zprávy vymažte.
Vymažte obrázky, hry nebo aplikace.
Zavolejte provozovateli sítě.
Smažte soubory v příslušných oblastech.
K cílenému mazání souborů můžete použít
asistenta paměti (str. 84).
Aktivujte profil prohlížeč nebo nastavte (str. 70).
Případně se informujte u svého provozovatele sítě.
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Otázky & odpovědi

Otázka

Možné příčiny

Zprávu nelze
odeslat.

Možná řešení

Provozovatel sítě tuto službu
nepodporuje.
Telefonní číslo servisního centra
není nastaveno nebo je
nastaveno chybně.
Smlouva o SIM kartě
nepodporuje tuto službu.
Servisní centrum přetížené
Příjemce nemá kompatibilní
telefon.
EMS obrázky & tóny Telefon příjemce nepodporuje
se u příjemce
EMS standard.
nezobrazují.
Není možný přístup Nastaven chybný prohlížeč
na internet.
profil případně nastavení
chybná, neúplná.
PIN chyba/
Tři chybná zadání.
PIN2 chyba.

Zeptejte se provozovatele sítě.
Nastavte servisní centrum (str. 49).
Zavolejte provozovateli sítě.
Opakujte zprávu.
Zkontrolujte.

Zkontrolujte nastavení prohlížeč (str. 70), případně
se zeptejte provozovatele sítě.

Zadejte dle pokynů PUK (MASTER PIN), který byl
dodán společně se SIM kartou. Pokud jste PUK
(MASTER PIN) ztratili, obrat'te se prosím na
provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu Tři chybná zadání.
Zavolejte servis Siemens (str. 117).
Chyba
Není oprávnění pro tuto službu. Zavolejte provozovateli sítě.
provozovatele sítě
Položky menu
Přes SIM kartu mohly být
Zeptejte se provozovatele sítě.
chybí/příliš mnoho přidávány nebo odstraňovány
položek.
funkce provozovatelem sítě.
Počítadlo poplatků Poplatkové impulzy nejsou
Zavolejte provozovateli sítě.
nefunguje
přenášeny.

Poškození
Silné otřesy
Telefon zvlhnul.

Vyjměte akumulátor a SIM kartu a znovu jej vložte. Telefon nerozebírejte!
Vyjměte akumulátor a SIM kartu. Ihned osušte látkou, nezahřívejte. Kontakty
zástrčky řádně osušte. Telefon vystavte ve vzpřímené poloze průvanu. Telefon
nerozebírejte!

Obnovení továrního nastavení str. 84:

*#9999#A
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Zákaznický servis
Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:
Naše podpora online v síti Internet:
www.siemens-mobile.com/customercare
nebo v tomto návodu v kapitole "Otázky & odpovědi" (str. 114).
V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní
služby (výměna, příp. oprava přístroje).

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\Hotline.fm

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní
centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:
Abu Dhabi .........................................0 26 42 38 00
Argentina .....................................0 80 08 88 98 78
Austrálie..........................................13 00 66 53 66
Bahrajn .................................................... 40 42 34
Bangladéš.........................................0 17 52 74 47
Belgie................................................0 78 15 22 21
Bolívie ...............................................0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina........................0 33 27 66 49
Brazílie.........................................0 80 07 07 12 48
Brunej ..................................................02 43 08 01
Bulharsko.............................................02 73 94 88
Česká republika ................................2 33 03 27 27
Čína .............................................0 21 38 98 47 77
Dánsko.................................................35 25 86 00
Dubaj ................................................0 43 96 64 33
Egypt.................................................0 23 33 41 11
Estonsko ................................................6 30 47 97
Filipíny ..............................................0 27 57 11 18
Finsko .............................................09 22 94 37 00
Francie............................................01 56 38 42 00
Hongkong ............................................28 61 11 18
Chorvatsko........................................0 16 10 53 81
Indie .............................22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie .....................................0 21 46 82 60 81
Irsko ................................................18 50 77 72 77
Island .....................................................5 11 30 00
Itálie ................................................02 24 36 44 00
Jihoafrická rep.................................08 60 10 11 57
Jordán...............................................0 64 39 86 42
Kambodža............................................12 80 05 00
Kanada ........................................1 88 87 77 02 11
Katar ....................................................04 32 20 10

Keňa ..................................................... 2 72 37 17
Kuvajt.................................................... 2 45 41 78
Libanon ............................................... 01 44 30 43
Libye ...............................................02 13 50 28 82
Litva ...................................................... 7 50 11 18
Lotyšsko............................................8 52 74 20 10
Lucembursko ...................................... 43 84 33 99
Maďarsko........................................06 14 71 24 44
Makedonie .......................................... 02 13 14 84
Malajsie.....................................+ 6 03 77 12 43 04
Malta .......................................+ 35 32 14 94 06 32
Maroko................................................ 22 66 92 09
Mauritius ............................................... 2 11 62 13
Mexiko .......................................01 80 07 11 00 03
Německo......................................0 18 05 33 32 26
Nigérie ..............................................0 14 50 05 00
Nizozemsko .................................0 90 03 33 31 00
Norsko ................................................ 22 70 84 00
Nový Zéland....................................08 00 57 43 63
Omán ....................................................... 79 10 12
Pákistán ..........................................02 15 66 22 00
Paraguay ..........................................8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny................................ 05 02 02 59
Polsko .............................................08 01 30 00 30
Portugalsko.......................................8 08 20 15 21
Rakousko........................................05 17 07 50 04
Rumunsko.......................................02 12 04 60 00
Rusko...........................................8 80 02 00 10 10
Řecko..............................................80 11 11 11 16
Saudská Arabie.................................0 22 26 00 43
Singapur ............................................. 62 27 11 18
Slovensko .......................................02 59 68 22 66
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Slovinsko ..........................................0 14 74 63 36
Španělsko .........................................9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty ..................0 43 66 03 86
Srbsko.............................................01 13 07 00 80
Švédsko ............................................0 87 50 99 11
Švýcarsko .......................................08 48 21 20 00
Taiwan ............................................02 23 96 10 06
Thajsko .............................................0 27 22 11 18
Tunisko ................................................71 86 19 02
Turecko........................................0 21 65 79 71 00
Ukrajina........................................8 80 05 01 00 00
USA .............................................1 88 87 77 02 11
Velká Británie...............................0 87 05 33 44 11
Vietnam...........................................84 89 20 24 64
Zimbabwe ............................................04 36 94 24

Info
Během hovoru mějte prosím při ruce
doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI,
zobrazení: #06#), verze SW (zobrazení:
#06#, pak §Info§) a případně Vaše
zákaznické číslo v servisu Siemens.

*

*
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Péče a údržba
Váš telefon byl navržen a vyroben
s velkou péčí a této péče by se mu
mělo dostat také při údržbě. Dbejte
laskavě níže uvedených pokynů
a užívejte si radosti s vaším telefonem.

• Chraňte telefon před pádem
a otřesy! Nevystavujte jej úderům
a otřesům a netřeste s ním.
Hrubým zacházením s přístrojem
může dojít k poškození
elektronických součástek.

• Chraňte telefon před mokrem
a vlhkem!V dešti, vlhku
a tekutinách jsou minerální látky,
které způsobují korozi
elektronických obvodů. Pokud by
telefon přesto přišel do styku
s tekutinou, okamžitě přístroj
vypněte a vyjměte akumulátor!

• Při čištění telefonu nepoužívejte
agresivní chemikálie,
rozpouštědla a abrasivní čistící
prostředky!

• Neprovozujte a neskladujte
telefon v prašném prostředí
a chraňte jej před nečistotami.
Mohlo by dojít k poškození
přístroje.
• Neskladujte telefon v prostředí
s vysokými teplotami. Vysoké
teploty mohou zkrátit životnost
elektronických přístrojů, poškodit
akumulátory a zdeformovat nebo
roztavit určité plastické hmoty.
Nevystavujte telefon přímému
slunečnímu záření.
• Nevystavujte přístroj působení
chladného prostředí. Zvláště
s následným opětovným ohřátím
(na normální provozní teplotu),
vlhkost pak může v přístroji
zkondenzovat a poškodit
elektronické součástky.

• Pokud telefon nebudete delší
dobu (déle než měsíc) používat,
vyjměte akumulátor.
• Se SIM-kartou je třeba zacházet
stejně opatrně jako s kreditní
kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji
před poškrábáním a nevystavujte
ji statické elektřině.
• K čištění karty použijte vlhkou
utěrku nebo antistatickou utěrku
bez chemických čisticích
prostředků.
Výše uvedené pokyny platí ve stejné
míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud
některá z těchto částí není řádně
funkční, obratt’e se na prodejce,
u nějž jste ji zakoupili. Ten zajistí případnou opravu přístroje.
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Údaje o přístroji

Údaje o přístroji
Prohlášení o shodě

Technické údaje

Společnost Siemens Information and
Communicatiom mobile tímto
prohlašuje, že mobilní telefon
popsaný v návodu je ve shodě se
základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/EC (R&TTE) a tím také s
nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v
posledním znění.

Třída GSM:

Hmotnost:

86 g

Telefon splňuje hodnoty koeficientu
SAR definované organizací ICNIRP
a hodnoty předepsané nařízením
vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně
zdraví před neionizujícím zářením.
Přístroj je možno provozovat jako
rádiové zařízení na základě generální
licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o
shodě najdete na adrese:

Rozměry:

105 x 47 x 18 mm
(75,6 cm3)

http://www.siemens-mobile.com/conformity

4 (2 Watt)

Frekvenční pásmo: 880 - 960 MHz
Třída GSM:

1 (1 Watt)

Frekvenční pásmo: 1 710 - 1 880 MHz
Třída GSM:

1 (1 Watt)

Frekvenční pásmo: 1 850 - 1 990 MHz

Akumulátor Li-Ion:

600 mAh

Provozní teplota:

-10 °C … 55 °C

SIM karta:

3,0 Voltu

Identifikace telefonu
Následující údaje jsou důležité při ztrátě
telefonu nebo SIM karty:
SIM karta č. (uvedeno na kartě):
..............................................................
15místné sériové číslo telefonu
(pod akumulátorem):
..............................................................
Zákaznický servis provozovatele sítě č.:
..............................................................
Při ztrátě
Pokud se vám telefon a/nebo SIM karta
ztratily, zavolejte ihned provozovateli sítě,
abyste nedošlo k jejich zneužití.
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Doba provozu
Doba provozu závisí na podmínkách
použití. Extrémní teploty značně
snižují pohotovostní dobu telefonu.
Proto telefon neodkládejte na přímé
slunce ani na topení.
Doba hovoru: 100 až 300 minut
Pohotovostní doba: 60 až 250 hodin
Provedená
akce

Čas Snížení
(min) pohotovostní doby o

Telefonování 1

30 - 90 minut

Světlo *

1

40 minut

Hledání sítě

1

5 - 10 minut

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Data.fm
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Příslušenství

Příslušenství
Fashion & Carry

Kancelář

Kryty CLIPit™
Vyměnitelné vrchní kryty a klávesnice
najdete ve specializovaných obchodech
nebo navštivte náš online obchod.

Datový kabel DCA-500
K připojení telefonu na sériové rozhraní
počítače RS232.

Ochranná pouzdra
Různé taštičky najdete ve specializovaných
obchodech nebo navštivte náš online
obchod:

Datový kabel USB DCA-540
K připojení telefonu na rozhraní USB
počítače. S funkcí nabíjení.

Originální příslušenství
Siemens

SyncStation DSC-600
Stolní držák na telefon k současné výměně
dat a nabíjení telefonu. Obsahuje stolní
držák a datový kabel USB.

www.siemensmobile.com/
shop

Více zábavy

Energie
Li-Ion akumulátor (600 mAh) EBA-670
Náhradní akumulátor
Cestovní nabíječka
Cestovní nabíječka ETC-500 (EU)
Cestovní nabíječka ETC-510 (UK)
Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem
vstupních napětí 100 – 240 V.
Car Charger Plus ECC-600
Nabíječka do zapalovače cigaret ve vozidle.
Telefonování při nabíjení je možné.

Handsfree Portable
Headset PTT HHS-510
Headset PTT HHS-610
Headset Purestyle HHS-610
Headset s tlačítkem PTT l přijímání
a ukončování hovorů.

Připojitelný Flash IFL-600
Připojitelný modul blesku, který umožňuje
pořizovat fotografie i při špatném osvětlení.
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Řešení do auta
Držák na mobil HMH-680
Držák na telefon bez anténního přípoje.
Držák na mobil HMH-685
Držák na telefon k připojení venkovní
antény. Ideální k používání s PTT náhlavní
soupravou nebo přenosným handsfree.
Lze použít i jako držák na mobil ke změně
vybavení vašeho zařízení pro volné
telefonování (řada 55).

Siemens AG 2003, L:\Mobil\R65\C65_Hera_v4\cs\fug\C65_Accessory.fm

Car Kit Comfort HKC-680
Zařízení k hlasitému telefonování
v prvotřídní digitální kvalitě mluvení
a s nejpohodlnějším komfortem ovládání.
Všechny potřebné komponenty k instalaci
jsou obsaženy. Individuální řešení antény
dostanete ve specializovaných obchodech.
Car Kit Easy HKP-600
Umožňuje pohodlné hlasité telefonování
s vysokou kvalitou hovoru. Pomocí
integrovaného otočného držáku telefonu
a pohyblivého polohování telefonu můžete
telefon optimálně a individuálně přizpůsobit
prostoru ve vozidle. Napájení probíhá přes
zapalovač cigaret.
Volitelné příslušenství Car Kit
Car Data Adapter HKO-690
Phone-In Adapter HKO-570
Výrobky dostanete ve specializovaných
obchodech nebo navštivte náš online
obchod na:
Originální příslušenství
Siemens
www.siemensmobile.com/
shop
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Kvalita

Kvalita
Prohlášení o kvalitě
akumulátoru

Prohlášení o kvalitě
displeje

Kapacita akumulátoru mobilního
telefonu se snižuje s každým
nabitím/vybitím. K postupnému
snižování kapacity dochází také
skladováním za příliš vysokých nebo
nízkých teplot. I po úplném nabití
akumulátoru se tak může značně
snížit doba provozu mobilního
telefonu.

V závislosti na technologii se
na displeji výjimečně může objevit
několik odlišně zabarvených bodů
(dots).

Akumulátor je však v každém
případě při koupi v takovém stavu,
aby mohl být šest měsíců po koupi
mobilního telefonu nabíjen
a vybíjen. Po uplynutí těchto šesti
měsíců vám doporučujeme při
výrazném poklesu výkonu
akumulátor nahradit. Kupujte,
prosím, pouze originální
akumulátory Siemens.

Vezměte na vědomí, že při světlejším
nebo tmavším zobrazení není
několik barevných bodů zpravidla
závadou.
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SAR
Tento mobilní telefon splňuje poža-davky
stanovené nařízením vlády č. 480/2000
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením.
Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem
i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby
splňoval hodnoty stanovené v uvedeném
nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy
jsou v souladu s doporučeními ICNIRP*
a směrnicí EU (1999/519/EC).
Limitní hodnoty určují nejvyšší pří-pustné
hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré
osoby. K těmto hod-notám dospěly
nezávislé vědecké organizace na základě
pravidelného a podrobného vyhodnocování
vědeckých studií.** Pro zajištění
bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich
stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní
hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.
Hodnoty doporučené Evropskou radou
používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR).
Limitiní hodnota SAR je stanovena
mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.***
Testy SAR jsou prováděny ve standardních
provozních polohách, přičemž testovaný
mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních
pásmech s nejvyšším možným výkonem.
V provozu se skutečná hodnota SAR
telefonu běžně pohybuje hluboko pod
maximální hodnotou, protože telefon
pracuje s nižšími výkonostními stupni.
Vysílá tedy jen s nejmenším možným
výkonem, který je potřebný pro dosažení
sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě
základny, která obsluhuje vaše volání, tím
nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh,
musí být prokázáno splnění podmínek
směrnic R&TTE Evropského společenství.
Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na
internetové adrese:
www.siemens-mobile.com
I přesto, že se SAR hodnoty mohou u
jednotlivých přístrojů a podle situace při
provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty
požadavkům NV č. 480/2000 Sb.
Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je
0,73 W/kg.
* International Commision on Non-Ionizing
Radiation Protection
** Světová zdravotnická organizace WHO
(WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko)
prohlašuje na základě současných
vědeckých studií, které naznačují, že
není nutné zavedení zvláštních opatření
při používání mobilního telefonu. Další
informace najdete na:
www.who.int/peh-emf nebo
www.mmfai.org
*** SAR limitní hodnota pro všeobecně
používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg
vztaženo na 10 gramů tkáně.
V této hodnotě je obsažena značná
rezerva, která zabezpečuje ochranu
veřejnosti a pokrývá i případné odchylky
při měření. Požadavky na hodnoty SAR
se mohou v jednotlivých státech lišit.
Další informace k SAR pro další státy
najdete na adrese:
www.siemens-mobile.com
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Strom menu
Standard.sez.

> Zobrazit zázn.
<Nový záznam>
Vizitka
Skupiny
Standard.sez.
<Info čísla>

Seznam volání > Ztrac.volání
Přijatá volání
Volaná čísla
Smazat sezn.
Čas/Poplatky

> Poslední hovor
Všechna odch.
Všechna přích
Zbývá jednot.
Nast.poplatků

> Měna
Osobní konto

Surf&zábava

> URL/Provozovatel sítě

Konto

Hry

Automat.zobr.

Aplikace
Downl.asistent
Záložka
Internet
Kamera
Zprávy

> Vytvořit nové

> SMS
MMS

Inst.zpráva
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Zprávy

> Doručeno

> SMS
MMS
WAP push
Lokální zprávy

Návrh

> SMS
MMS

Neodesláno

> SMS
MMS

Odeslané
MMS předloha

> SMS
MMS

SMS archiv
Text.moduly
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Nast.zpráv

> Text zoom
Nastavení SMS

> SMS profil

MMS nastavení

SMS podpis

WAP push nast.

> Zabezpeč.nast.

Hlasová zpr.
Lokální služby

Nápověda
> Příjem
Číst nov.zpráv
Seznam témat
Automat.zobr.
Téma.vyzved.
CB-jazyk

Organizér

> Kalendář
Schůzky
Úkoly
Poznámky
Ztrac.alarmy
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Organizér

> Hlasový zápis.
Časov.pásma
Nast-kalendář

Extra

> Služby SIM
Budík
Nahrávání zv.
Kalkul.
Převod.jedn.
Stopky
Odpočítávání
Vzdál.synchr.

Vlastní soub.
Nastavení

> Profily
Témata
Zobrazení

> Jazyk
Zadání textu
Pozadí
Operátor
Nastav.barev
Spořič displeje
Anim.poStartu
Anim.u vypn.
Vlast. pozdrav
Velká písmena
Osvětlení

Vyzvánění

> Nastav.vyzván
Vibrace

> T9 preferovat
Zadej jazyk
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Nastavení

> Vyzvánění

> Hlasitost

> Volání

d volání

Zprávy

Skup.vyzv.

Lokální služby

Ostatní volání

Budík
Organizér
Systém
Aplikace

Další melodie

> Zprávy
Budík
Organizér
Melodie při zap
Melodie při vyp
Nahrávání zv.

Nast. volání

> Inkognito
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Druhé volání
Přesměrování

> Všechna volání

Filtr.volání

Ztracená vol.

Libovol.tlačít.

Když nedosaž.

Minutové píp.

Když se nehl.
Když obsazen
Kontrol.stavu
Odstranit vše

Nast.telefonu

> Tóny tlačítek
Potvrzov. tón
Automat. vypnutí
Čís.přístroje
Asist. paměti
Syst.souborů
Tovární nast.

> Formát
Optimalizovat
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Nastavení

> Hodiny

> Čas/Datum
Časov.pásma
Datum-formát
Čas-formát
Buddhist.rok
Zobraz. hodiny
Aut.čas.pásmo

Výměna dat

> GPRS
GPRS info
IrDA
Datové služby
HTTP profil
Autentifikace

Zabezpečení

> Aut.zamk.tlač.
Přímá volba
Jen ‚
Kódy

> Použit PIN
Změnit PIN
Změnit PIN2
Změň.kód přís

Jen tato SIM
Blokované sítě

> Všechna odch.
Odch.mezinár.
Odch.mn.kr.do
Všechn.přích.
Když roaming
Kontrol.stavu
Odstranit vše
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Nastavení

> Síť

> Linka
Info o síti

> Vybrat linku
Chráněno

Změnit síť
Aut.volba sítě
Prefer. síť
Vybrat pásmo
Rychlé hledání
Uživatel.skup.

> Aktivní
Vybrat skup.
Všechna odch.
Preferov.síť

Příslušenství

> Do auta

> Autom.příjem
Automat. vypnutí
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Reprod.v autě
Náhlavní soup.

> Autom.příjem
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Rejstřík
A

Č

Adresář
čtení položky .......................... 35
nová položka .......................... 33
skupiny................................... 36
volání položky......................... 35
Akumulátor
doba provozu.................. 11, 121
nabíjení .................................. 10
prohlášení o kvalitě............... 124
vložení...................................... 9
Alarm
budík .................................... 103
typ.......................................... 98
Animace při vypnutí.................... 78
Animace při zapnutí.................... 78
Asistent mazání paměti .............. 84
Autom. zobrazení
čas/poplatky ........................... 41
hodiny.................................... 85
Automatická
opakovaná volba ........................ 27
Automatická volba sítě ............... 90
Automatické
časové pásmo..................... 85, 101
B

Čas/poplatky ............................... 41
Časová pásma ............... 14, 85, 101
Čekající volání ....................... 29, 81
Číslo IMEI.................................... 83
Číslo přístroje (IMEI) .................... 83
D

Barevné schéma ......................... 77
Blokování tlačítek ................... 6, 88
Budhistické datum...................... 85
Budík........................................ 103
C
Cell Broadcast (CB) ..................... 67
CLIPIt™ Covers............................ 12

Dálková synchronizace .............. 107
Další seznamy ............................. 39
Data CSD .................................... 87
Datové spojení ............................ 86
Digital Rights Management ......... 15
Displej
jazyk ....................................... 77
osvětlení ................................. 78
pozadí..................................... 77
symboly .................................... 7
Doba hovoru (akumulátor) ........ 121
Doba provozu
(akumulátor) ...................... 11, 121
Domovská síť .............................. 90
Doručené.................................... 44
Druhé telefonní číslo ................... 90
E
Extra......................................... 103
F
Filtr............................................. 82
Formát data ................................ 85
Formátování
(pamě″ telefonu) ........................ 84
Formátování (text SMS zpráv) ..... 45
Fotoaparát .................................. 42
Fotografie................................... 42
Frekvenční pásmo ....................... 91
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G
GPRS .......................................... 86
H
Headset
nastavení................................ 92
příslušenství ......................... 122
Hlasité telefonování.................... 28
Hlasitost
hlasitost ve sluchátku.............. 26
profily..................................... 74
vyzvánění ............................... 79
Hlasitost ve sluchátku ................. 26
Hlasová schránka........................ 59
Hlasová zpráva
(Hlasová schránka) ..................... 59
Hlasový zápisník ....................... 100
Hodiny ....................................... 85
Hovor
konference ............................. 29
menu ..................................... 30
přidržení ................................. 28
střídání ................................... 28
ukončení ................................ 26
Hry a aplikace ............................. 71
HTTP .......................................... 87
I
Identifikační číslo telefonu
(IMEI) ......................................... 83
Informační služby (CB)................ 67
Infračervený ............................... 86
Inkognito ................................... 81
Internet...................................... 68
IrDA (infračervený) ..................... 86
J
Jazyk .......................................... 77
Jed jedno číslo ............................ 30
Jen ‚....................................... 88
Jen tato SIM ............................... 88
Joystick ........................................ 5
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K
Kalendář ..................................... 96
Kalkulačka ................................ 105
Kód telefonu ............................... 19
Koncept ...................................... 24
Konference ................................. 29
Konto ......................................... 41
Krátká textová zpráva (SMS)........ 45
L
Libovolné tlačítko........................ 82
Limit účtu ................................... 41
Linka obsazená ........................... 27
Logo ........................................... 77
Logo provozovatele..................... 77
M
Media Player ............................. 102
Měna ........................................ 106
Menu
moje menu ............................. 93
ovládání .................................. 16
zkrácená volba ........................ 19
Mezinárodní předvolba ............... 27
Minutový tón .............................. 82
Místo uložení
(telefonní seznam)...................... 37
MMS
odeslání .................................. 54
procházení .............................. 56
přijetí ...................................... 55
psaní....................................... 51
Mobile Phone Manager ............. 111
Moje menu ................................. 93
Můj telefon ................................. 25
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N
Nabíjení akumulátoru ................. 10
Nahrávání zvuku....................... 104
Nastavení ................................... 74
Nastavení času/data.................... 85
Nastavení od výrobce ................. 84
Nastavení telefonu ..................... 83
Nastavení vyzvánění ................... 79
Nezodpovězená volání................ 81
O
Obrázky & zvuky (SMS) ............... 46
Odpočítávání ............................ 107
Okamz.zprava............................. 60
Omezení (čas/poplatky) .............. 41
Opakování volby......................... 26
Organizér ................................... 96
Otázky & odpovědi ................... 114
P
Pamět’ telefonních čísel .............. 27
Pamět’ zpráv plná. ...................... 50
Pásmo ........................................ 91
Péče o telefon .......................... 119
PIN
chyba ................................... 116
používání................................ 19
zadání .................................... 13
Změna.................................... 19
PIN2 ........................................... 19
Platnost (SMS)............................ 49
Počítač ..................................... 105
Pohotovostní doba ..................... 11
Pohotovostní stav ....................... 15
Pojistka proti zapnutí .................. 20
Poplatky ..................................... 41
Poplatky/jednotky ....................... 41
Portál provozovatele sítě............. 25
Pozadí (displej) ........................... 77
Pozdrav ...................................... 78

Poznámky ................................... 99
Profily
MMS ....................................... 57
SMS ........................................ 49
telefon .................................... 74
WAP ........................................ 70
Prohlížeč..................................... 69
Předání (volání) .......................... 30
Předvolba ................................... 26
Přenos telefonního čísla
aktivován/deaktivován ................ 81
Přesměrování.............................. 81
Přesměrování volání.................... 81
Převod jednotek ........................ 105
Přidržení hovoru ................... 28, 30
Přijatá volání
(seznam volání) .......................... 40
Přímá odp. (SMS) ........................ 49
Připomenutí................................ 27
Příslušenství.............................. 122
Příslušenství do auta ................. 123
PUK, PUK2 .................................. 19
R
Režim letadla .............................. 75
Režim označování ....................... 18
Rychlá volba................................ 94
Rychlá volba menu...................... 18
Rychlé hledání sítě ...................... 91
S
Servisní centrum (SMS) ............... 49
Servisní telefonní
čísla Siemens ............................ 117
Servisní tóny ............................... 83
Seznam kontaktů ........................ 61
Seznamy volání........................... 40
Siemens City Portal ..................... 25
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Signál příjmu .............................. 15
SIM karta
problémy.............................. 114
telefonní seznam .................... 39
uvolnění blokování ................. 20
vložení...................................... 9
Sít'
blokování................................ 89
Nastavení ............................... 90
připojení................................. 90
Skupina uživatelů ....................... 91
Skupiny ...................................... 36
Služby SIM (volitelně) ............... 103
SMS
archív ..................................... 48
čtení....................................... 47
nastavení................................ 49
podpis .................................... 49
procházení.............................. 48
profily..................................... 49
psaní ...................................... 45
skupině................................... 46
zadání T9................................ 22
SOS ............................................ 13
Souprava k použití v autě
nastavení................................ 92
příslušenství ......................... 123
Spojovací profily ......................... 86
Spořič displeje ............................ 77
Standardní funkce ...................... 17
Standardní seznam ..................... 32
Stažení ....................................... 71
Stopky...................................... 106
Strom menu ............................. 126
Střídání ...................................... 28
Surf & zábava ............................. 68
Symboly ....................................... 7
Synchronizace .......................... 107
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T
T9 Vložení textu .......................... 22
Tajné kódy .................................. 19
Technické údaje ........................ 120
Telefonní seznam
chráněná SIM .......................... 39
další seznamy.......................... 39
nová položka........................... 37
VIP čísla................................... 39
volání...................................... 38
Telefonní záznamník
(na síti) ....................................... 59
Telefonování............................... 26
Témata ....................................... 76
Termíny ...................................... 97
Tísňové volání............................. 13
Tlačítka zkrácené volby ............... 95
Tónová volba (DTMF) .................. 31
Tóny DTMF (tónová volba) .......... 31
Tóny tlačítek ............................... 83
Tóny upozornění......................... 83
Typ hlášení ................................. 49
U
Údaje o přístroji ........................ 120
Údaje o telefonu ....................... 120
Údržba telefonu ........................ 119
Úkoly .......................................... 99
Upozornění................................. 27
Upřednostňovaná síť................... 90
V
Velká a malá písmena (T9) .......... 21
Velká písmena ............................ 78
Verze softwaru............................ 83
Vibrace ....................................... 79
Výměna klávesnice.................... 122
Výměna plochy klávesnice........... 12
Výměna vrchního krytu ....... 12, 122
Vizitka ........................................ 32
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Vlastní (telefonní) čísla ............... 39
Vložení textu
bez T9 .................................... 21
pomocí T9 .............................. 22
Volaná čísla (seznam volání) ....... 40
Volání
blokováno .............................. 89
odmítnutí ............................... 28
poplatky ................................. 41
přesměrování ......................... 81
přijetí/ukončení....................... 28
Volání - předání .......................... 30
Volba číselnými tlačítky............... 26
Všechna příchozí.
(Blokování sítě)........................... 89
Všechna volání
(přesměrování)........................... 82
Vypnutí telefonu
automaticky............................ 83
ručně...................................... 13
Vypnutí zvuku (mikrofon) ........... 30
Využití médií ............................ 109
Vyzvánění............................. 36, 79
W
WAP ........................................... 68
WAP-Push................................... 44

Z
Zabezpečení ............................... 19
Zadání jazyka (T9)....................... 22
Záložka ................................. 68, 70
Zapnutí (telefon)......................... 13
Zapnutí/vypnutí mikrofonu.......... 30
Zmeškané termíny ...................... 99
Zobrazení na displeji ..................... 7
Zpětné volání.............................. 27
Zpráva
CB........................................... 67
MMS ....................................... 51
SMS .................................. 45, 47
Ztracená volání
(seznam volání) .......................... 40
Ztráta telefonu, SIM karty.......... 120
Zvláštní znak............................... 21
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