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1: Iridium Extreme® Přehled
Průvodce
Tato kapitola obsahuje kompletní náhled na přístroj Iridium Extreme®. Objevte všechny funkce
a ovládací prvky, které potřebujete k provozu telefonu.
Pro snadnější použití jsou kapitoly v této příručce rozděleny podle nabídky.
Každá část kapitoly je pak rozdělena stejnými možnostmi dílčí nabídky telefonu. Stačí sledovat
pořadí jednotlivých menu v telefonu.
Následující manuál umožní jednoduché spuštění telefonu.

Přehled
Pohled zepředu

Sluchátko

Vyp / Zap tlačítko
Programovatelné SOS
tlačítko
LED indikátor SOS

LED indikátor stavu

Tlačítko pro usnadnění

Hlasitost

Displej
Pravé kontextové
tlačítko

Levé kontextové
tlačítko

Dvoupolohové Navitlačítko

Červené tlačítko

Červené tlačítko
Klávesnice

Mikrofon

Konektor pro připojení příslušenství

Pohled z boku

Tlačítko pro usnadnění

Hlasitost
Přední strana

Jack pro náhlavní
soupravu
Konektor pro připojení příslušenství

Pohled zezadu

Sluchátko

D-klíč baterie

Baterie

Externí anténní adaptéry / Nabíjecí / USB
Součástí dodávky Iridium Extreme® jsou dva adaptéry. Tyto adaptéry
lze připojit ke spodní části telefonu a jsou potřebné pro nabíjení,
připojení datového kabelu USB nebo když použijete externí anténu. Tyto
adaptéry jsou navrženy tak, aby poskytovaly robustní a flexibilní přístup k používání
externího příslušenství s Iridium Extreme®.

Adaptér č. 1: Nabíjení / USB

USB

Napájecí konektor

Tento adaptér se používá pro nabíjení telefonu nebo připojení k telefonu
Při použití antény telefonu můžete používat přenosný počítač přes datový kabel

Adaptér č. 2: Nabíjení / USB / Externí anténa
Konektor
pro externí
anténu

USB

Napájecí konektor

Tento adaptér se používá pro nabíjení telefonu nebo pro připojení k telefonu
přenosným datovým kabelem USB, pokud je použita kabelová externí anténa. Tento
Adaptér poskytuje konektor TNC, který je kompatibilní s dodávanou
5 “ externí anténou.

Instalace adaptéru
• Pro nabíjení použijte port USB nebo připojte externí anténu
Nejprve je třeba vybrat vhodný adaptér a připevnit ke spodní části telefonu.
• Před instalací otevřete kryt konektoru příslušenství v dolní části telefonu
a přesuňte jej do zadní části telefonu, zajistěte za zadní upevňovací prvky.
• Vyberte vhodný adaptér a nasměrujte jej na spodní části přístroje
telefonu tak, aby značka Iridium směřovala dopředu. Poté posuňte adaptér
nahoru, dokud se boční spony nezajistí a adaptér není bezpečně upevněn
k telefonu.

Použití adaptéru
• Jakmile je v telefonu nainstalován příslušný adaptér, můžete nyní
k telefonu připojit nabíjení, datové USB nebo externí anténu.

• Mějte na paměti, že adaptér pro nabíjení / USB / externí anténu by měl být použit
pokud chcete připojit externí anténu.
Je-li připojen adaptér, dočasně bude použití antény telefonu
pozastaveno.
Demontáž adaptéru
• Chcete-li adaptér vyjmout, držte telefon levou rukou a uchopte
adaptér na obou stranách. Stiskněte spodní části bočních spár
palcem a ukazováčkem a tahem za adaptér vysuňte telefon.
• Nakonec přesuňte kryt konektoru příslušenství zpět do konektoru
a zatlačte jej tak, aby byl pevně na místě.
Upozornění: Zkontrolujte, zda je kryt konektoru příslušenství plně a bezpečně nainstalován.
V opačném případě by mohlo dojít k vniknutí prachu a / nebo vlhkosti do jednotky,
která by mohla způsobit poruchu.

Příslušenství
Síťová nabíječka AC a sada International Plug Kit
Nabíječka AC Travel Charger a sada International Plug Kit poskytují rychlé nabíjení
s optimálním výkonem. AC cestovní nabíječka se připojuje přímo do napájecího
konektoru na pravé straně adaptéru.

Adapter
příslušenství

• Lze použít k napájení telefonu při vybití baterie.
• Při použití nabíječky k napájení telefonu musí být baterie nainstalována.
• Kit obsahuje pět mezinárodních zásuvných adaptérů pro použití v mnoha zemích
kolem světa.
• Umožňuje nabíjení baterie Iridium Extreme®.
Baterie by neměla být zcela vybitá.
Poznámka: Tato nabíječka byla certifikována pro použití ve výškách do 2000 metrů nad mořem.

Sluchátka
Praktický headset poskytuje sluchátko i mikrofon v jednom malém dílu jako jednoduché handsfree pro privátní konverzací.
Headset se připojuje přímo do zdířky na pravé straně telefoun.

Jack

Automobilová nabíječka
Nabíječka Auto Accessory Charger poskytuje rychlé nabíjení telefonu. Pro zdroje nabíjení se
stejnosměrným proudem, jako jsou automobily, lodě nebo solární panely. Automatická
nabíječka se připojuje přímo do napájecího konektoru na přístroji na pravé straně adaptéru.
Poznámka: Tato nabíječka byla certifikována pro použití ve výškách do 2000 metrů nad mořem.

Adapter příslušenství

Externí anténa
Externí anténa je navržena tak, aby vám umožňovala používat telefon uvnitř uzavřeného
prostoru v těsné blízkosti otevřeného výhledu na oblohu.
Externí anténa našroubuje ke konektoru TNC na vašem adaptéru. Chcete-li anténu
nainstalovat, přidržte TNC konektor. Při připojování externí antény dbejte na to, aby nedošlo
ke zkroucení vodičů.
Poté připojte adaptér s připojenou externí anténou a umístěte externí anténu do oblasti
s výhledem na otevřené nebe. Pro dosažení nejlepšího výkonu postavte externí anténu na
kovový povrch (např. střecha vozidla) pro správnou zemnicí rovinu.

Kožené pouzdro
Kožené pouzdro je určeno k tomu, aby drželo telefon a chránilo ho před
Škrábanci. Pro připevnění koženého pouzdra k telefonu se ujistěte, že spodní část pouzdra je
otevřena a vložte telefon dolů a zatlačte jej směrem nahoru. Kožené pouzdro je určeno pro
použití s nebo bez příslušenství, takže je k dispozici prodloužená kožená klapka a suchý zip
pro tento účel. Buďte opatrní, abyste zajistili, že kryt a zvuk SOS příslušenství je plně
nainstalováno tak, aby při vkládání telefonu nedošlo k poškození dvou krytů konektorů.

Datový kabel USB
Datový kabel USB umožňuje připojení telefonu Iridium Extreme® k přenosnému počítači za
účelem poskytnutí datového připojení pro přístup k e-mailu nebo webu.
Software a pokyny k instalaci naleznete na přiloženém návodu na CD-ROM nebo je můžete
získat od svého poskytovatele služeb. Datové USB připojte přímo do konektoru mini-USB na
levé straně adapteru zařízení.
Ujistěte se, že je připojen adaptér, USB kabel je připojen k notebooku a software pro použití je
nainstalován. Pro využívání datových služeb platí poplatky za přenos dat.

Adapter příslušenství

Indikátory

LED indikátor stavu

LED indikátor SOS

LED indikátor stavu
Stavová kontrolka LED v horní části telefonu má následující významy:
LED je ...

Význam

Střídavě červená

Probíhá volání.

a zelená
Blikající zelená
Bliká červeně

Síť je k dispozici a stav karty SIM v pořádku. Telefon
je „spící“.
Žádné připojení k síti nebo SIM není platná.
.

LED kontrolka SOS
LED dioda SOS v horní části telefonu má následující význam:

LED je ...

Význam

Vypnuto

Telefon není v nouzovém režimu

Červená

Telefon v nouzovém režimu, ale žádné zprávy
nebyly úspěšně odeslány

Zelená

Telefon v nouzovém režimu a zpráva o nouzovém
stavu byla odeslána v posledních pěti minutách

Žlutá

Telefon v nouzovém režimu a zpráva nouzovém
stavu byla odeslána před více než pěti minutami

Zobrazení stavových indikátorů a ikon
Na displeji se zobrazí následující ikony, které vám poskytnou informace
o činnosti telefonu.

Hlavní obrazovka
Ikony zpráv:
Indikuje zablokování klávesnice
Označuje, že byla přijata hlasová pošta
Označuje, že zpráva SMS byla přijata
Označuje SOS tlačítko a nouzový režim,
který byl aktivována

Síla signálu

Nabití baterie

Stav sítě / SIM

Reálný čas

Datum

Funkce levého a pravého kontextového tlačítka

Komponenty menu
Název nabídky
Černý pruh se posouvá nahoru
a dolů, pomocí dvoucestného
tlačítka Navi
Možnosti menu

Šipka ukazuje
nahoru nebo dolů
pro další možnosti
Funkce levého a pravého kontextového tlačítka

2: Začínáme
Použití SIM karty
Od poskytovatele služby obdržíte SIM kartu (Subscriber Identity Module),
která je vyžadována pro použití telefonu. Karta SIM je inteligentní
kartou, která obsahuje údaje o službě a paměť pro ukládání záznamů a zpráv.
Telefon má bez SIM karty omezenou funkčnost, takže potřebujete nainstalovat
SIM kartu před použitím telefonu.

Péče o SIM kartu
Kartu si možná budete chtít nechat u sebe, když nepoužíváte
telefon. To pomáhá chránit vaše osobní údaje a poskytuje vám
přístup k službám, i když váš telefon není k dispozici.
Důležité: SIM kartu neohýbejte ani nepoškrábejte a nevystavujte ji
do styku se statickou elektřinu, vodou nebo nečistotou.

Vložte kartu SIM
1. Vyjměte SIM kartu z větší karty.
2. Vyjměte baterii podle obrázku na straně 33.
3. Dvířka SIM otevřete tak, že nejprve zasunete dvířka
směrem k horní část telefonu a pak zvednete dvířka
nahoru přibližně 75 stupňů. Buďte opatrní dvířka SIM
karty nepřesahovaly nad 75 stupňů, protože by
mohlo dojít k poškození dvířek SIM.
4. Zasuňte kartu SIM do slotu pro kartu SIM
se zlatým kontaktem směrem dolů a
orientován na roh 45 °
doprava.
5. Zasuňte posuvná dvířka zpět dolů a vyrovnejte je
telefon. Pak posuňte dvířka směrem k
telefonu, dokud se nezajistí.

Dvířka SIM
SIM karta

Vyjměte kartu SIM
Nejprve odemkněte dvířka SIM karty, poté vyklopte dvířka SIM karty a zasuňte SIM kartu
kartu ze slotu. Po vyjmutí SIM karty zavřete dvířka SIM karty a zamkněte.

Informace o baterii
Všechny baterie mohou způsobit vážné zranění nebo škody na majetku, zejména pokud
s nimi budete nesprávně manipulovat nebo po jejich poškození.

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek vážné škody
úraz nebo smrt způsobenou požárem, výbuchem, únikem nebo jiným nebezpečím.

Dodržujte všechny následující bezpečnostní pokyny:
• Nerozebírejte, nedrťte, neprorážejte ani jinak se nepokoušejte se změnit tvar baterie.
• Nenechte telefon nebo baterii přijít do styku s vodou.
Voda může vést ke korozi obvodů telefonu.
• Nedovolte, aby se baterie dotýkala kovových předmětů.
Kontakt s kovovými předměty může způsobit zahřátí akumulátoru a případně i jeho
poškození a explodovat.
• Nepokládejte baterii do blízkosti nadměrného zdroje tepla.
Mohlo by dojít k poškození telefonu nebo baterie tím, že by mohlo dojít ke zvětšení, úniku
nebo poruše. Nesušte mokrý nebo vlhký akumulátor zdrojem tepla, jako je například fén
nebo mikrovlnná trouba. Nenechávejte telefon v automobilu ani v jiném zařízení
s vysokými teplotami.
• Nevystavujte baterii ani telefon nárazu, může se poškodit.
• V případě, že je telefon poškozen, obraťte se na poskytovatele služeb nebo Iridium
servis. Když byla baterie poškozena pádem nebo vysokou teplotou obraťte se na servis také.

Při použití jiných než Iridiových baterií nebo nabíječek by mohlo dojít k
vážnému zranění nebo smrti způsobené požárem, výbuchem, únikem,
nebo jiným nebezpečím.
Důležité: Pro bezpečnost a kvalitu používejte pouze originální produkty Iridium.
Záruka společnosti Iridium se nevztahuje na škody způsobené použitím
baterií jiných než Iridium.

Baterie se nabíjí
Baterie mohou být mnohokrát nabíjeny a vybíjeny, ale nakonec se
opotřebují. Doporučuje se, aby byla baterie plně nabitá a
periodicky testována a nabíjena. Pokud jsou baterie skladovány po delší dobu nebo
baterie byla zcela vybitá a nebyla delší dobu používána
může vyžadovat dva nabíjecí cykly včetně demontáže / instalace
baterie, aby se plně vybitá baterie obnovila.
Důležité: Při nabíjení baterie postupujte podle těchto pokynů:
• Udržujte baterii při pokojové teplotě. Nikdy baterie nevystavujte
teplotách pod 0 ° C (32 ° F) nebo nad 45 ° C (113 ° F) při nabíjení.
• Nové baterie nejsou plně nabité a jejich nabíjení může trvat déle.

Likvidace baterií
Správná likvidace baterií je důležitá nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska
přínosu pro životní prostředí. Spotřebitelé by měli recyklovat
použité baterie a telefony v souladu s platnými národními a státními předpisy.
Podle požadavků EU jsou všechny elektrické a elektronické výrobky
na konci jejich životnosti odvezeny do odděleného sběru
a nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad.

Nevhazujte baterii do ohně, protože by to mohlo být nebezpečné způsobit výbuch vedoucí k vážnému zranění nebo smrti.

Vyjměte a nainstalujte baterii
Zadním panelem telefonu je baterie. Musíte odstranit baterii, abyste mohli
vložit kartu SIM nebo vyměnit baterii.

Vyjmutí baterie

1. Zvedněte D-kroužek nahoru a otočte
proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů
2. Vytáhněte D-kroužek dopředu a vyjměte jej
balíček baterií

Instalace baterie
1. Před instalací baterie Ujistěte se, že je zvednutý D-kroužek
a že je ve svislé poloze (jako
na snímku)
2. Držte D-kroužek v přístroji
ve vertikální poloze a
vyrovnejte kolíky baterie,
aby bylo zajištěno, že
baterie je zcela usazena na dno
3. Zatlačte horní část baterie tak, že
kolík D-kroužku je zarovnán při vtisknutí správně do telefonu.
4. Jakmile je baterie plně nabitá
otočte D-kroužek ve směru hodinových
ručiček o 90 stupňů a vložte D-kroužek do
ukládací polohy
5. Chcete-li dokončit instalaci,
držte telefon oběma rukama
a stiskněte baterii pevně oběma
palci, dokud není baterie
plně usazena v telefonu.

Kolíčky baterie

Upozornění: Ujistěte se, že
je baterie bezpečně instalována.
Pokud tak neučiníte, mohlo by to mít za
následek plné nebo přerušované narušení
výkonu jednotky.

Nabíjení baterie
K nabíjení Iridia používejte síťovou nabíječku nebo adaptér - příslušenství
Extreme®.
Důležité: Baterii lze nabíjet pouze v prostředích od 0 ° C (32 ° F) až 45 ° C (113 ° F).

Nabijte baterii
1. Připojte cestovní nabíječku nebo nabíječku do adaptéru a ujistěte se, že adaptér
je připojen k přístroji telefonu.

Napájecí konektor na adaptéru

2. Zapojte síťovou nabíječku nebo adaptér do zásuvky zdroje energie. Telefon pípne.
3. Na LCD displeji bliká symbol baterie.
Poznámka: Během nabíjení baterie lze stále uskutečňovat nebo přijímat hovory;
Pokud je telefon vypnutý, baterie se nabíjí rychleji. Když se Iridium Extreme® nepoužívá, trvá
nabíjení přibližně 4 hodiny do plného nabíti.
Před zapnutím Iridia Extreme® musíte počkat minimálně 5 sekund po odpojení od nabíječky.

Kontrola stavu nabití baterie
Upozornění na vybitou baterii
Telefon má dva způsoby indikace vybití baterie, když pouze několik málo
minut hovoru zbývá:
1. V pravém horním rohu displeje se nepřetržitě zobrazuje indikátor nabíjení baterie. Když je
nabití baterie nízké, ikona se zobrazí prázdná a na displeji se zobrazí zpráva Low Battery.

Ikona baterie

2. Ozve se výstražný tón (dvě dvojitá pípnutí).
Poznámka: Chcete-li zajistit nejlepší výkon baterie a telefonu, dobijte baterii
Po obdržení varování o vybití akumulátoru co nejdříve.

Postup při spuštění

1. V případě potřeby vložte kartu SIM.
2. Zapněte telefon stisknutím tlačítka
a podržením tlačítka On / Off
po dobu 5 sekund.
Když telefon zapnete
displej prochází krátkou animovanou
sekvencí.

Zapněte zprávu
Jakmile je telefon zapnutý, může se zobrazit jedna z následujících zpráv.
Zpráva

Význam

Špatná karta

Vaše SIM karta byla poškozena nebo
nesprávně vydána. Obraťte se na poskytovatele služeb
o informace.

Zkontrolujte kartu

SIM karta je poškozena nebo vložena nesprávným
způsobem.

Odmítnuto

Váš telefon vidí síť, ale byl odepřen přístup.

PIN vaší SIM

Zadejte kód PIN pro čtyřmístné číslo SIM karty, který
vám poskytl poskytovatel služeb, a pokračujte
klepnutím na tlačítko OK. Další informace o kartě SIM
naleznete v části použití nabídky zabezpečení na stránce
179.

Neplatný účet

Kontaktujte svého poskytovatele služeb.

KÓD PIN telefonu

Telefon byl uzamčen. Chcete-li telefon odemknout,
musíte zadat správné číslo PIN telefonu.

KÓD PIN blokován

Pokud bylo číslo PIN zadáno nesprávně třikrát za sebou,
telefon automaticky zablokuje kód PIN. Chcete-li
odblokovat, zadejte kód PUK1 telefonu zadáním * * 05
* z hlavní obrazovky.

KÓD PIN 2 blokován

Pokud bylo číslo kód PIN2 zadáno nesprávně třikrát za
sebou, telefon automaticky zablokuje kód PIN.
Chcete-li odblokovat kód PIN2, zadejte PUK2 kód
telefonu zadáním * * 052 * z hlavní obrazovky.

Registrován

Váš telefon je nyní registrován v síti.

Hledání sítě Iridium...

Telefon se pokouší navázat komunikaci se satelitní sítí.
Tato zpráva se zobrazí, když telefon vyhledává síťové
připojení.

Zpráva

Význam

Pozor! Nenakonfigurovali
jste službu GEOS

Tento telefon nabízí možnost použití služby třetí strany,
službu reakce na tísňové volání nabízené společností
GEOS pro tlačítko SOS. Další podrobnosti jsou obsaženy
v brožuře GEOS v obalu s telefonem nebo na
Iridium.com. Rozhodnete-li se službu pomocí příkazu
použít, zobrazí se výzva k potvrzení registrace na adrese
www. geosalliance.com/Iridium z domácího nebo
kancelářského počítače. Jakmile se zaregistrujete,
vyberte v telefonu tlačítko OK a nastavení pro použití
funkce GEOS bude automaticky uloženo v telefonu. Po
uložení a registraci budete mít nastaveno používání
GEOS za předpokladu, že máte platnou SIM kartu a
správně používáte telefon. Tlačítko SOS používejte
pouze v naléhavých případech a neumísťujte na GEOS
falešné volání SOS. Další podmínky použití jsou popsány
na webové stránce geosalliance.com/Iridium. Pokud se
rozhodnete nepoužívat službu GEOS, posuňte zobrazení
dolů a vyberte možnost Nepoužívat a poté budete
požádáni o potvrzení, zda nechcete používat službu
GEOS, a to výběrem možnosti OK. Dále budete vyzváni k
uložení tísňového volání a příjemce tísňové zprávy pro
tlačítko SOS. Jste zodpovědní za správnost těchto
položek a za odezvu všech nouzových kontaktů, které
stanovíte a naprogramujete v telefonu.

Pozor! Příjemce tísňového
volání nebyl
nakonfigurován. Viz
Uživatelská příručka a
úpravy.

Nouzová akce je nastavena na možnost pouze zpráva a
volání nebo příjemce volání nebyl nakonfigurován.
Informace o konfiguraci příjemce tísňového volání
naleznete v kapitole 14: služba GPS a služby lokace.

Pozor! Příjemce nouzového
serveru SMS nebyl
nakonfigurován. Viz
Uživatelská příručka a
úpravy.

Nouzová akce je nastavena na stav zpráva a hovor nebo
pouze zpráva a kontakt serveru SMS nebyl
nakonfigurován. Informace o konfiguraci příjemce
zprávy naleznete v kapitole 14: služba GPS a služby
lokace.

Klepnutím na tlačítko Upravit nakonfigurujete příjemce
tísňového volání nebo zvolte tlačítko Storno a přejdete
do hlavního okna.

Klepnutím na tlačítko Upravit nakonfigurujete příjemce
zprávy nebo zvolte Storno a přejdete do hlavního okna.

Ovládání telefonu
Normální operace
Držte telefon tak, jako byste měli v ruce jakýkoli jiný telefon. Poté úplně vysuňte
anténu a otočte ji buď do levé nebo pravé strany.
Anténa by měla být svislá k zemi a mít volný prostor ve výhledu na oblohu.

Tipy pro efektivní provoz
Aby telefon fungoval nejefektivněji:
1. Udržujte baterii telefonu nabitou, aby byl telefon připraven
k použití v případě potřeby.
2. Vysuňte anténu a podle potřeby otočte horní část antény
Zajistěte, aby byla anténa při používání nasměrována přímo nahoru.
3. Ujistěte se, že anténa má volný výhled na oblohu.
4. Nedotýkejte se zbytečně antény, když je telefon v provozu.
5. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu hovoru a může způsobit, že telefon
bude pracovat s vyšším výkonem, než je jinak zapotřebí.
6. Při telefonování s telefonem nenoste telefon na svém těle.
Nošení telefonu na těle může rušit řádným provoz telefonu,
protože anténa vyžaduje volný výhled na oblohu pro přístup k satelitní síti Iridium®.
7. Jakmile dokončíte hovor a skončíte s telefonem, vraťte se
anténu do střední vzpřímené polohy a jemně zatáhněte anténu
před přenášením nebo ukládáním telefonu mezi jednotlivými použitími.
8. Pro zálohování uchovávejte písemný záznam o všech důležitých informacích
uložených v telefonu.
Upozornění: Všechny kryty musí být plně a bezpečně nainstalovány (kryt SOS tlačítka,
kryt konektoru headsetu a spodní kryt konektoru příslušenství), pokud není používán.
V opačném případě by mohlo dojít k vniknutí prachu a / nebo vlhkosti do
jednotky, která by mohla způsobit poruchu jednotky.

Uskutečnění hovoru
Než zavoláte:
1. Telefon musí být zapnutý.
2. Vložena karta SIM.
3. Telefon je odemčený.
4. Mějte jasný přímý výhled na oblohu, abyste byli v kontaktu se sítí.
5. Anténa by měla být prodloužena a směřována nahoru k obloze.

Vytoč číslo
Při zadávání telefonního čísla se číslice zobrazují na jednom řádku
přes displej.
1. Pomocí klávesnice zadejte číslo. Jak začnete zadávat číslice, vyberte
Volby zobrazené nad levým kontextovým tlačítkem a Vymazat
nad pravým kontextovým tlačítkem.
+ 1 215 555 1212 T

Options Clear

Zadejte – Kód země + Telefonní číslo včetně předvolby
Telefonní číslo musí být zadáno v mezinárodním formátu: + nebo 00
[kód země] [telefonní číslo]. Váš přístroj Iridium Extreme® bude automaticky
zadávat + pro mezinárodní přístupový kód, takže pouze čísla, která
jsou potřeba zadat jsou kód země a telefonní číslo.
Poznámka: Všechna čísla účastníků Iridium začínají kódem země 8816
pokud vaše služba nevydala alternativní přístupové číslo poskytovatele.

2. Stiskněte zelené tlačítko.

Poznámka: Obdržíte
tuto zprávu anténa není
plně rozšířena
(z Iridia Extreme®).

Calling +12155551212

3. Následuje volání
s číslem, které vytočíte
a zobrazí se v poli
Zobrazit.

Pokud se volání nepřipojí, zobrazí se jedna z následujících zpráv.
Zpráva

Význam

Zaneprázdněný zkuste
později nebo zkuste později

Telefon nemá přístup k síti.
Zkuste to za pár minut
znovu

Nelze uskutečnit volání.
Žádné připojení k síti

Telefon nemá přístup k síti.

Zakázaná oblast

Telefon nemá přístup k síti.
Přejděte do oblasti, kde jsou
povoleny hovory.

Poznámka: Pokud jste časovač deaktivovali, zobrazí se slovo „Připojeno“.
00:00:01
Délka trvání hovoru

Stiskněte červené tlačítko

Opakované vytáčení posledního čísla

Stiskněte zelené tlačítko – dvakrát.

Příjem hovoru
Než obdržíte hovor:
1. Telefon musí být zapnutý.
2. Musí být vložena platná SIM karta.
3. Telefon musí být připojen k síti.

Existují dva scénáře pro příjem hovorů v závislosti na pozici antény
1. Prodloužená anténa
2. Anténa je uložena; tj. v dolní poloze.

Příjem hovoru pomocí vytažené antény

1.

Zvuky telefonu
vibrace.

nebo

2.

Indikátor stavu se mění
červeně a zeleně.

3. Telefon zobrazí příchozí
hovor.

Levé kontextové tlačítko
Červené tlačítko
Zelené tlačítko

Přijetí hovoru pomocí vytažené antény

1. Vysuňte anténu přímo nahoru a otočte
nahoru vlevo nebo vpravo, dokud
nezaklapne na místo.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko nebo
zelené tlačítko
3. Zobrazí se zpráva Připojeno.

Pokud se volání nepřipojí správně, zobrazí se následující zpráva:

Zpráva

Význam

Hovor selhal

Anténa není správně
umístěna nebo signál sítě
není dostatečně silný.

Příjem hovoru se složenou anténou

Telefon zobrazí upozornění
nebo výzvu k vytažení antény.

Telefon zobrazí upozornění
na příchozí volání.
.

Vysuňte anténu a sklopte
doleva nebo doprava do
přímého směru
.

Dvoupolohové
navigačního tlačítko.
Zelené tlačítko.

Po několika sekundách
telefon zazvoní nebo vibruje a
zobrazí Příchozí volání. Zvolte
Možnosti nad levým kontextovým tlačítkem a zvolte
Přijmout nebo Odmítnout
pomocí
dvoupolohového
navigačního tlačítka. Výběr
potvrďte levým kontextovým
tlačítkem
nebo
přímo
stisknutím zeleného tlačítka.

Telefon se zobrazí
Připojeno.

Pokud se volání nepřipojí správně, zobrazí se následující zpráva:
Zpráva

Význam

Hovor selhal

Anténa není správně
umístěna nebo signál sítě
není dostatečně silný.

Ztlumení hovoru
Pro soukromí během hovoru použijte funkci ztlumení. Slyšíte hovor na
druhé straně, ale oni neslyší vás.
Ztlumení hovoru:
Zvolte „Možnosti“ levým kontextovým
tlačítkem a poté použijte tlačítko Navi
přejděte na „Mute“. Vyberte „Mute“ pomocí
levé kontextové klávesy.
Chcete-li zrušit ztlumení hovoru: stiskněte levé
kontextové tlačítko, přejděte pomocí tlačítka
Navi na
„UnMute“ a poté stiskněte levé kontextové
tlačítko.

Reproduktor telefonu
Umožňuje sdílení hovoru s ostatními lidmi v těsné blízkosti telefonu,
V tomto režimu je reproduktor zapnut a horní část telefonu se používá místo normálního
sluchátka / přijímače.
Chcete-li použít reproduktor: telefon nebo
přijmout telefonní hovor a během hovoru,
vyberte „Možnosti“ kontextovým tlačítkem.
Poté použijte tlačítko Navi pro posun dolů a
pomocí tlačítka „Speaker“ vyberte položku
„Speaker“ a následně použijte levé kontextové
tlačítko „Select“. Pro přepnout zpět na
sluchátko, znovu stiskněte levé kontextové
tlačítko a přejděte na „Sluchátko“ a stiskněte
levé kontextové tlačítko „Select“.

Hlasitost reproduktoru
Hlasitost reproduktoru lze nastavit buď během hovoru nebo pomocí tlačítka
Nabídka Nastavení hlasitosti a tóny.
1. Hlasitost reproduktoru zvýšíte stisknutím horního ovladače hlasitosti
během hovoru. Jakmile budete s hlasitostí spokojeni, stiskněte OK.

Chcete-li zrušit změnu hlasitosti, stiskněte Zpět.
2. Snižte hlasitost reproduktoru stisknutím spodního ovladače hlasitosti
během hovoru.
Při stisknutí tlačítek uslyšíte novou úroveň hlasitosti. Sloupcový graf na
displej zobrazuje úroveň hlasitosti; čím vyšší graf, tím hlasitější.

Sloupcový
graf
Zvyšování
hlasitosti

Snižování
hlasitosti

Hlasitost vyzvánění
Hlasitost vyzvánění lze upravit pomocí nabídky Hlasitost a Tóny
v nabídce Nastavení.
• Hlasitost vyzvánění zvyšte stisknutím horního tlačítka ovládání hlasitosti.
• Snižte hlasitost vyzvánění stisknutím spodního tlačítka ovládání hlasitosti.

Při stisknutí tlačítek uslyšíte novou úroveň hlasitosti. Sloupcový graf na
displej zobrazuje úroveň hlasitosti; čím vyšší je graf, tím hlasitější

Sloupcový
graf
Zvyšování
hlasitosti

Snižování
hlasitosti

Nezodpovězené hovory
Pokud jste mimo dosah telefonu nebo se rozhodnete nepřijmout hovor na obrazovce se
zobrazí počet zmeškaných hovorů.

Zprávy ze zmeškaných hovorů
Pokud nejste schopni odpovědět na hovor nebo nejste připojeni k telefonu
vám může volající zanechat hlasovou zprávu, ke které máte přístup
ze systému hlasové pošty. Po připojení k síti se zobrazí zpráva
a zobrazí ikona oznamující novou zprávu hlasové pošty.
Další informace o načítání zpráv naleznete v části „Použití hlasové schránky“
Menu ”na stránce 113.

Zamykání a odemykání klávesnice

Aby se zabránilo náhodnému používání telefonu, můžete
klávesnici zamknout pomocí:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Menu.
2. Stisknutím tlačítka * zamknete klávesnici. Zobrazí se
zpráva, že klávesnice je uzamčena.

3. Hlavní obrazovka bude mít nyní symbol zámku.

Poznámka: Všechna tlačítka s výjimkou vypínače jsou uzamčena. Příchozí hovor můžete
přijmout i stisknutím zeleného tlačítka nebo levého kontextového tlačítka, pokud je klávesnice
uzamčena.

Odemknutí klávesnice

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Unlock.
2. Stiskněte klávesu *. Zpráva bliká, což znamená, že
klávesnice je odemčena, a symbol zámku se již
nezobrazuje na hlavní obrazovce.

3: Použití menu a kláves
Mnoho funkcí telefonu je organizováno do seznamů volaných možností
menu. Pro procházení těmito nabídkami použijte tlačítka telefonu.
Pomocí klávesnice
Kontextového tlačítka
Když stisknete kontextové tlačítko, funkce se objeví nad klávesou
na obrazovce. Funkce se liší v závislosti na nabídce.

Levé kontextové tlačítko

Pravé kontextové tlačítko

Dvoupolohové tlačítko Navi
Stisknutím dvoupolohového navigačního tlačítka Navi můžete procházet možnosti na
obrazovce nabídky.

Důležité: Pokud se ve spodní části obrazovky s nabídkou zobrazí šipka
označuje další možnosti, které je třeba sledovat. Chcete-li zobrazit všechny možnosti, musíte
pokračovat – stiskněte tlačítko Navi.

Klávesnice
Číslované a abecední klíče tvoří klávesnici. Pro vkládání použijte tlačítka text, čísla a
interpunkčních znamének v různých oblastech obrazovky. Zadávání znaků uvidíte na straně 61
- pro více informací.

Klávesnice

Použití nabídek
Přístup k hlavní nabídce

Hlavní nabídka
Stiskněte levé kontextové tlačítko Menu.
Objeví se hlavní nabídka.

Hlavní Nabídka se skládá z:
• Můj telefonní seznam
• Telefonní seznam na kartě SIM
• Zprávy
• Hlasová pošta
• Datový modem
• Historie volání
• Založit
• Bezpečnostní
• Pomoc

Poznámka: Během hovoru nelze přistupovat k menu.

Přístup k volbám hlavní nabídky
Hlavní menu
pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na položku vyberte požadovanou možnost menu, dokud se nezobrazí
zvýraznění.
Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select (Vybrat).
Zobrazí se vybraná možnost.
Pokračujte v tomto postupu pro každé podmenu.

Návrat do menu

Je-li pravé kontextové tlačítko označeno Zpět, přejde klávesa
na předchozí obrazovku.
Pokud tlačítko není označeno Back (Zpět), použijte červené
tlačítko pro návrat na předchozí obrazovku.

Poznámka: Ve všech ostatních případech se červené tlačítko vrátí na hlavní obrazovku.

Zadávání znaků
Mnoho obrazovek menu obsahuje pole, do kterých musíte zadat informace, například jména a
adresy. Chcete-li zadat tyto informace, musíte použít tlačítka na klávesnici. Zadávání textu
pomocí kláves na klávesnici je podrobně popsáno v části „Tradiční vkládání textu“ na stránce
61 a „Prediktivní vkládání textu“ na stránce 67.

Při vytváření položek telefonního seznamu a / nebo vytváření textových zpráv; můžete použít
jak boční tlačítka hlasitosti, tak i navigační tlačítko, abyste mohli procházet mezi znaky nebo
řádky textu bez vymazání.

Klávesa hlasitosti nahoru vás při editaci položky telefonního seznamu přesune
zpět textem. Pokud upravujete zprávu, posune vás o řádek textu nahoru. Volba
Nahoru na tlačítku Navi se přesune zpět přes text zprávy.

Klávesa pro snížení hlasitosti vás při úpravách položky telefonního seznamu
posune dopředu. Pokud upravujete zprávu, přesune se řádek textu dolů. Volba
Dolů na tlačítku Navi posune dopředu

4: Tradiční zadávání textu

Zadávání znaků pomocí tradiční metody:
1. Zadejte znak stisknutím příslušných tlačítek na klávesnici.
Viz průvodce klávesnicí níže.

2. Kurzor se přesune na další pozici znaku.
3. Pro vymazání znaku stiskněte pravé kontextové tlačítko
označené Clear (Vymazat).

4. Opakujte kroky 1 a 2 podle potřeby.

Zadávání znaků
Mnoho obrazovek menu obsahuje pole, do kterých musíte zadat informace, například jména a
adresy. Chcete-li zadat tyto informace, musíte použít tlačítka na klávesnici v režimu Multi-tap.
V tomto režimu představuje každé tlačítko sadu písmen. Multi-tap je výchozí nastavení pro
zadávání textu.

Příklad: Použijte číslo 2
klíč pro písmena A, B a C.
Stiskněte 1 krát pro A
Stiskněte dvakrát tlačítko B
Stiskněte 3 krát pro C

Poznámka: Mezi klávesami, malými písmeny, prvním písmenem můžete přepínat stisknutím
klávesy # velkých písmen a číslic. Aktuálně zvolený režim se zobrazí v menu levý horní roh obrazovky; režimy jsou označeny jako ABC, abc, Abc, 123.

Průvodce klávesnicí
Tlačítko

K dispozici

1

. (period) /1

2

A/B/C/2

3

D/E/F/3

4

G/H/I/4

5

J/K/L/5

6

M/N/O/6

7

P/Q/R/S/7

8

T/U/V/8

9

W/X/Y/Z/9

0

_ (space)

*

Menu interpunkce a symboly

#

Přepínání velkých písmen a číslic

Pravé kontextové tlačítko

backspace / exit

Zadávání čísel
V režimu Multi-tap můžete jednoduše zadávat číslice do zprávy stisknutím
klávesy #, dokud se v levém horním rohu nezobrazí režim zadávání číslic „123“
Pak jednoduše zadejte číslice. Po dokončení stiskněte klávesu #
pro návrat do režimu zadávání písmen.

Zadávání interpunkce a symbolů
Stisknete-li klávesu * (hvězdička) , přejdete na nabídku symbolů se seznamem nejběžněji
používaných interpunkčních znamének a symbolů.

Hranatá závorka [] označuje aktuálně vybraný symbol.
Chcete-li se posouvat dolů seznamem, použijte tlačítko Navi

Stiskněte levé měkké tlačítko označené jako vybrané.
tlačítko Navi
Stisknutím klávesy * otevřete nabídku symbolů.

Pomocí nabídky možností zadejte čísla a symboly do textu
V některých případech je třeba do zprávy, kterou píšete, přidat čísla nebo symboly. To lze provést
přímo z textové položky pomocí nabídky možnosti.

Začněte polem pro zadání textu:
1.

Stiskněte levou kontextovou klávesu označenou jako volby.

2.

Zobrazí se obrazovka možnosti. Pomocí Navi-klávesy
zvýrazněte buď číslice nebo symbol vložení podle potřeby.

3.

Stiskněte levé kontextové tlačítko označené jako vybrané.

4.

Pokud jste vybrali symbol vložení, zobrazí se symbol
zobrazení symbolu a pomocí Navi klávesy se zvýrazní
požadovaný symbol a potom jej vyberte pomocí levého
kontextového tlačítka. Obrazovka se změní zpět na zprávu a
zobrazí se zvolený symbol.

5.

Pokud jste zvolili zadání číslic, objeví se nyní původní text, ale
jste v režimu zadávání čísel. Zadejte požadované číslice.

6.

Po zadání číslic je nutné přepnout zpět do režimu zadávání
znaků. Stiskněte levou kontextovou klávesu označenou jako
volby.

7. Zobrazí se obrazovka možnosti. Pohybujete se pomocí
posuvníku Navi, dokud není zvýrazněna klávesa ENTER.

8.

Stiskněte klávesu s levou kontextovou klávesu označenou
jako volby.

9.

Nyní se zobrazí původní textová obrazovka a můžete
pokračovat v zadávání textu v režimu zadávání písmen.

5: Prediktivní zadávání textu
Prediktivní text se realizuje na základě Iridium Extreme® a ovlivňuje následující oblasti:
1.

Vytvoření serveru SMS nebo e-mailu

2.

Přidání poznámek do existující položky telefonního seznamu

3.

Zadání pole název pro položku telefonní seznam (pouze dopisní)

V novém telefonu není ve výchozím nastavení prediktivní text nastaven, musí být povolen.
Chcete-li tak učinit, začněte na hlavní obrazovce a:
1.

Stiskněte programovatelnou klávesu Menu

2.

Vyberte "Setup" (6 stisk dolů)

3.

V nabídce nastavení klepněte na příkaz jazyk (4 klepnutí dolů).

4.

V nabídce jazyk vyberte položku text.

V nabídce položka textu je výchozím výběrem klepnutí. Multi.Tap nemá žádnou jazykovou
citlivost, kromě toho, že poskytuje standardní západní znaky. Chcete-li zvolit prediktivní text,
vyberte jeden z:
1.

Angličtina

2.

Francouzština

3.

Španělština

Jakmile je tato změna provedena, všechny SMS položky a položky kontaktů obsahují funkce
prediktivní text specifické pro vybraný jazyk jsou akceptovány. Po vybrání dvakrát vyberte
možnost "zpět", pak přejděte nahoru na "zprávy" a použijte pro zasílání zpráv Prediktivní
text. Chcete-li v budoucnu přejít zpět na "Multi-Tap", je třeba toto nastavení upravit.
Prediktivní vstup textu má následující režimy:
1.
WordWise (WW), který poskytuje předpověď slov pro uživatele, kteří mají rádi
metody založené na slovníku
2.
LetterWise (LW) pro předpovídání písmen podle písmen v situacích, kdy předpovědi
založené na slovech nezajistí flexibilitu, která může být požadována v některých situacích.
Speciální zadání znaků má následující režimy:
1.

Interpunkce (#? @) pro zadání interpunkce a speciálních symbolů

2.

Číslice (123) pro zadání čísel

Pro všechny abecední jazyky:

Klíč 1 lze použít pro zadávání interpunkce, ale pro úplnou a efektivní
položku interpunkce můžete přepnout do režimu interpunkce (123).

Stisknutí tlačítka libry (#) mezi malými a velkými písmeny, které je
- klávesa SHIFT.
označeno

Stisknutím tlačítka nula (0) se vloží mezera, která je označena
symbolem ( ). Toto je klíávesa prostoru.
Stisknutím klávesy hvězdička (*) se zadá další slovo nebo písmeno
Další klíč.

Chcete-li zprávu dokončit, bude pravděpodobně nutné při vytváření zprávy přepínat mezi
těmito pěti hlavními režimy textového vstupu:
1.

WordWise (WW)-textový prediktivní vstup

2.

Dopisní text (LW) – zadávání prediktivního textu dopisem podle písmene

3.

Interpunkce (#? @) – položka interpunkce (nepředpovědní)

4.

Číslice (123) -zadání čísla (nepředpovědní)

5.

Multi-Tap (ABC) tradiční textová položka (nepředpovědní)

Vhodný režim zadávání textu lze vybrat stisknutím tlačítka usnadnění na straně Iridium
Extreme®. Režim aktivního zadávání textu se zobrazí na obrazovce, jak je uvedeno na
obrázcích na následující stránce.

Pohodlný klíč

Textový režim LetterWise
Stiskněte klávesu pro usnadnění, dokud nebudete v textovém režimu s písmeny (LW).
Stiskněte tlačítko s požadovaným písmenem. Pokud se nezobrazí, stiskněte tlačítko Další
Pro klávesu Backspace a MEZERNÍK ( ) použijte správnou
kontextovou klávesu (Clear)pro mezeru. Stisknutím klávesy SHIFT
a velkými písmeny.
Poznámka: apostrof (') pro anglický vstup a spojovník (-) pro položku v Rusku jsou považovány
za písmena (to znamená, lze je předpovědět pomocí LetterWise) a najdete je pod klávesou 5.
Příklad: zadání “don’t”

1. Stiskněte tlačítko 3. Požadované písmeno nepřišlo.

Požadované písmeno se nezobrazilo.

2. Pro požadovaný písmeno stiskněte tlačítko Next
( ) . Přejděte k dalšímu písmenu slova.
Zobrazí se požadované písmeno.

3. stiskněte tlačítko 6.

Zobrazí se požadované písmeno.

4. znovu stiskněte tlačítko 6 .

Zobrazí se požadované písmeno.

5. stiskněte tlačítko 5 pro apostrof.

Je předpovězen apostrof společně s písmeny v angličtině.

6. Zmáčkněte tlačítko 8 pro "t" a dokončete slovo.

Zobrazí se požadované písmeno.

Režim WordWise text
Stiskněte tlačítko pro usnadnění, dokud se v levém horním rohu obrazovky neobjeví symbol
"ww" označující, že jste zadali režim zadávání textu wordwise. Chcete-li zadat text do pole
WordWise, stiskněte klávesu obsahující první písmeno, které chcete zadat pouze jednou.

Pokud se v první řadě neobjeví správný dopis, pokračujte stisknutím klávesy odpovídající
následujícímu písmenu textu a tak dále.

Po stisknutí poslední klávesy v posloupnosti se slovo zobrazí. Je-li však slovo podtrženo (nebo
zvýrazněno), je možné, že se místo toho objevilo alternativní slovo (které je vyžadováno při

Pokud se slovo, které zadáváte, nenalezne v žádném slovníku, můžete přepnout do režimu
LetterWise tak, že stisknete klávesu pro usnadnění a zobrazíte levý horní roh obrazovky.

Během používání doplňku WordWise lze klíč 1 použít k vložení interpunkce bez změny režimů
zadávání textu. Chcete-li vložit interpunkci, stiskněte klávesu 1 a potom přidejte příslušnou
interpu
levého měkkého tlačítka a při použití jazyka WordWise vybrat "vložit symbol" nebo "zadat
číslice". To platí i pro použití ve LetterWise.

Příklad: zadání slova red

1. stiskněte tlačítko 7.

I když se neobjevilo správné písmeno "r",
pokračujte dalším písmenem ve slově.

2. Stiskněte dvakrát tlačítko 3 pro další dvě písmena
"c & d".

Objeví se slovo "See", které je běžnější než "red".
Podtržení označuje, že existují jiná slova, ze kterých
lze vybírat.

3. stiskněte tlačítko Next

Zobrazí se slovo "red".

Režim číslic (123)
V některých případech je třeba do zprávy, kterou vytváříte, přidat čísla. Režim číslic umožňuje
používat číselné klávesy k zadávání číslic, podobně jako při vytáčení telefonního hovoru. Chceteli zadat režim číslic, stiskněte tlačítko pro usnadnění, dokud se v levém horním rohu obrazovky
neobjeví indikátor 123. Zadejte čísla požadovaná pro zprávu a potom pomocí klávesy pro
usnadnění se vraťte do požadovaného režimu zadávání textu a dokončete zbývající část zprávy.
Režim číslic může být zadán buď stiskem tlačítka pro usnadnění na boční straně telefonu, nebo
pomocí nabídky volby v editoru vytváření zpráv k "zadávání číslic".
Režim interpunkce (#? @)
Interpunkční režim lze zadat buď stiskem tlačítka pro usnadnění na boční straně telefonu, nebo
pomocí nabídky volby v editoru vytváření zpráv pro "vložit symbol". Při používání doplňku
WordWise lze klávesu 1 použít k vložení interpunkce bez změny režimů zadávání textu.
V režimu interpunkce se symboly rozprostřou po všech klávesách na základě jejich tvaru,
abyste si mohli zapamatovat, který symbol je na každé klávese (viz tabulka na následující
stránce). Příklad:! má 1 klíč,? je v klíči 2
Pokud je na klávese více než jeden symbol, stiskněte tlačítko Next

Key

English/French/Russian/Spanish*

0

.,@

1

!

2

?

3

%$£

4

_

5

-+=“

6

(<

7

/

8

:;&

9

)>

* Španělština obsahuje invertované verze! a?

Po výběru příslušného symbolu zprávy se můžete vrátit do režimu upřednostňovaného zadávání
textu stisknutím boční klávesy a zobrazením levého horního rohu obrazovky.

6: Používání telefonních seznamů
Uspořádání seznamu telefonní seznam
Váš satelitní telefon má dvě hlavní telefonní seznamy: můj telefonní seznam a SIM seznam.
V seznamu telefonní seznam lze uložit až 100 jmen a čísel a lze je zcela upravit. Tyto informace
jsou uloženy přímo v telefonu. Seznam SIM je vám poskytován poskytovatelem služeb nebo
organizací. Položky telefonního seznamu SIM jsou ukládány přímo na SIM kartu pomocí
programového vybavení a používají se v telefonu; nelze je tedy vytvořit ani upravit z telefonu.

Paměť telefonu

Paměť SIM karty

100 pozic
--24
24

155 pozic
40 pozic
20
16

Osobní čísla
Čísla pevné volby
Čísla telefonních čísel
Jméno Znaky

Umístění seznamu telefonní čísel

Začněte na hlavní obrazovce:

1. stiskněte levé kontextové tlačítko, menu s
popiskem.

Poznámka: všechny instrukce pro můj seznam začínejte z hlavní nabídky, jak je znázorněno na
obrázku.

2. hlavní menu se nyní zobrazí, když je zvýrazněn můj
telefonní seznam stiskněte levé kontextové tlačítko
označené výběrem pro vstup do nabídky telefonní
seznam.

Poznámka: Chcete-li otevřít Telefonní seznam, použijte tlačítko Navi k posunu, dokud není
zvýrazněn Telefonní seznam SIM .

Nabídka můj telefonní seznam
Pomocí nabídky Telefonní seznam můžete provádět následující funkce :

1.

Volání položky

2.

Vytvořte a odešlete textovou zprávu (SMS).

3.

Úprava položky

4.

Odstranění položky

5.

Přidání položky

6.

Kontrola stavu paměti telefonního seznamu

7.

Přidání poznámek týkajících se položek

Přidat novou položku do seznamu
Chcete-li do telefonního seznamu přidat informace, použijte možnost Nová. Spustit v hlavním
menu se zvýrazněným telefonním seznamem:

1. Stiskněte levou kontextovou klávesu označenou SELECT.

2. Zobrazí se Telefonní seznam.

3. Stiskněte levou kontextovou klávesu s popiskem.

Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné položky, bude na této obrazovce zobrazeno
prázdné místo. Pokud jsou k dispozici položky, stiskněte levou kontextovou klávesu a
současně zvýrazněte jakýkoli kontakt.

4. Používejte tlačítko Navi – dokud nebude zvýrazněna nová
možnost.

5. Stiskněte levou kontextovou klávesu označenou jako Vyberte
pro pokračování.

Zobrazí se obrazovka Nová položka
se seznamem ikon, které představují:
Jméno

Domácí telefon

Pracovní telefon

1. mobilní telefon

2. mobilní telefon

@

emailová adresa

Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na položku
zadáním každého pole a klávesnice – informace do polí

Poznámka: Při zadávání nebo úpravách kontaktních informací se používají boční tlačítka
hlasitosti umožňují pohyb vzad a vpřed bez vymazání.

Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Uložit.

Přidat novou položku do seznamu
Chcete-li do telefonního seznamu přidat informace, použijte možnost Nová.
Spustit v hlavním menu se zvýrazněným telefonním seznamem:

1.

Stiskněte levou kontextovou klávesu označenou
SELECT.

2.

Zobrazí se Telefonní seznam.

3.

Stiskněte levou kontextovou klávesu s popiskem.

Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné položky, bude na této obrazovce zobrazeno
prázdné. Pokud jsou k dispozici položky, stiskněte levou kontextovou klávesu a současně
zvýrazněte jakýkoli kontakt.

4. Používejte tlačítko Navi – dokud nebude zvýrazněna nová
možnost.

5. Stiskněte levou kontextovou klávesu označenou jako Vyberte
pro pokračování.

Krátce se zobrazí zpráva
pro označení kontaktu
- zadán úspěšně.
obrazovka se vrátí na hlavní
Nabídku telefonního seznamu.

Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovce.

Umístění položek

Začněte hlavním menu,
pomocí tlačítka Navi,
zvýrazněte telefonní seznam
chcete použít.

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

2. Položky telefonního seznamu jsou
zobrazeny abecedně.

Pokud nejsou žádné položky Prázdné místo
je zobrazeno. Viz „Přidání nového
Vstup do mého telefonního seznamu “
strana 77.

Volání položky

Začněte hlavním menu,
pomocí dvoucestného tlačítka Navi,
zvýrazněte telefonní seznam
chcete použít.
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

2. Zobrazí se telefonní seznam

Použijte tlačítko Navi
přejděte na požadovaný záznam
je umístěn.

3. Se zvýrazněnou položkou
stiskněte levé kontextové tlačítko
označené Možnosti.

Poznámka: Zelenou klávesu můžete také stisknout jako zkratku pro volání záznamu.

4. Zobrazí se možnosti Telefonní seznam.
5. S zvýrazněnou volbou Volat,
stiskněte levé kontextové tlačítko označené Vybrat.

Poznámka: Pokud má záznam více než jednu položku
číslo, například Domů, Práce a
Mobilní, pak se zobrazí všechna čísla.
Pomocí dvoucestného tlačítka Navi zvýrazněte
číslo, které chcete volat, a stiskněte Zvolit.

Poznámka: Pokud není anténa prodloužena
zobrazí se upozornění
vysunutí antény.

6. Volání následované číslem
se zobrazí. Hovor je pak
připojen.

Použití menu SMS (Short Message Service)
Služba krátkých textových zpráv (SMS) je systém textových zpráv. Pokud máte
kontaktů v telefonním seznamu, můžete je vybrat pro rychlé zasílání zpráv.
Můžete také vybrat možnost Zprávy z možností, jak vytvořit zprávu dříve
označující příjemce.

Odeslání textové zprávy Začněte u položky
Hlavní menu pomocí dvoucestného tlačítka Navi,
zvýrazněte telefonní seznam, který chcete
použití.

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

2. Zobrazí se telefonní seznam. Použití
navigačním tlačítkem Navi přejděte na
požadovaný záznam.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

4. Použijte obousměrné tlačítko Navi, dokud nebude SMS
zvýrazněn.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

Poznámka: Pokud má záznam více než jedno číslo, například Domů, Práce a Mobile, zobrazí
se všechna čísla. Použití obousměrného tlačítka Navi zvýrazněte číslo, které chcete volat, a
stiskněte Zvolit.

6. Nyní se zobrazí obrazovka SMS. Vy
můžete zadat až 1 000 znaků.
Poznámka: Stisknutím tlačítka Vymazat odstraníte předchozí
nebo podržet, aby se vyčistil celý
zpráva.

7. Chcete-li poslat zprávu nebo potřebujete
pro přístup k dalším možnostem stiskněte levé tlačítko
kontextové tlačítko označené Volby.

8. Zobrazí se nabídka Možnosti SMS.
Odtud můžete:
• Odeslání zprávy SMS
• Vložte do zprávy symboly
• Vložte aktuální polohu
• Zadejte číslice
• Uložit jako koncept pro odeslání později
• Přepínání mezi slovem a
zadání více kohoutků
• Opuštění menu zpráv a návrat
do hlavního menu
Poznámka: Použijte volbu Zpět s pravým tlačítkem se vrátíte
ke zprávě úpravy.

Odeslání zprávy SMS

Spuštění v nabídce Možnosti SMS:

1. Když je zvýrazněno Poslat, stiskněte
levé kontextové tlačítko označené Select.

2. Zobrazí se obrazovka Odeslat na Zvýrazní se „Nový příjemce“. jestli ty dříve zvoleného
příjemce, telefonní číslo nebo jméno kontaktu zvoleného kontaktu zobrazeny.

Poznámka: Můžete se rozhodnout odeslat
zprávu dalším příjemcům
podle postupu, na který se vztahuje
této stránce v části Přidání zprávy SMS
Příjemce

3. Pokud není uveden žádný příjemce, je třeba
přidejte příjemce, na kterého se vztahuje
stránky v části Přidání zprávy SMS
Příjemce.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko „Odeslat“
poslat zprávu svému příjemci.

Přidání příjemce SMS zprávy

1. Chcete-li přidat příjemce zprávy SMS,
zvýrazněte na stránce „Nový příjemce“
Obrazovka „Odeslat na“. Vyberte právo
možnost „Add“.

2. K procházení použijte navigační klávesu Navi
seznam možností a stiskněte
levé kontextové tlačítko
výběr.

3. V případě kontaktu vyberte požadovanou položku
číslo, pokud má kontakt více než
jedno z uvedených čísel. Pro ruční zadání
zadejte čísla přímo. Pro Rychlé
Seznam GPS vyberte poľadovanou moľnost.
Pro všechny použijte levé kontextové tlačítko „Vybrat“
výběru.

Poznámka: Tento postup opakujte, pokud chcete odeslat stejnou zprávu
více než jeden kontakt najednou.

Upravte položku v mém telefonním seznamu

Změnit informace v Telefonní seznam použijte možnost
Upravit. Začněte hlavním menu, pomocí My
Telefonní seznam byl zvýrazněn:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select

2. Zobrazí se telefonní seznam. Použijte
2-pásmové klávesy Navi pro posouvání až do
požadovaný záznam je zvýrazněn.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

4. Použijte obousměrné tlačítko Navi, dokud se
Volba Upravit je zvýrazněna.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Pokračujte výběrem.

6. Objeví se obrazovka Upravit. Upravte
vstup podle potřeby pomocí 2-cestného
Klávesa Navi pro procházení poľadovaných
oblasti. Použijte boční tlačítka hlasitosti
navigaci dozadu (nahoru)
a dopředu (dolů) bez
vymazání a pravé kontextové tlačítko,
pro vymazání znaků označte Vymazat.
Pomocí klávesnice zadejte nový
znaky.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko s názvem Uložit.

8. Krátce se zobrazí zpráva
pro označení vstupu
aktualizováno. Obrazovka
pak se vrátí do hlavního menu
Nabídka telefonního seznamu.

9. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovce.

Smazat záznam
Odebrání položky v
Pomocí telefonního seznamu smažte
volba. Začněte v hlavním menu:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

2. Zobrazí se telefonní seznam.
Použijte tlačítko Navi
přejděte na požadovaný záznam
je zvýrazněn.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označené Možnosti.

4. Použijte dvousměrné tlačítko Navi
dokud není volba Smazat
zvýrazněn.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
pokračujte stisknutím tlačítka Vybrat.

6. Obdržíte zprávu s dotazem
chcete-li odstranit
vstup. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označené Ano. Stisknete-li Ne,
obrazovka se vrátí na
předchozí menu.

7. Krátce se zobrazí zpráva
pro označení záznamu
byl smazán. Hlavní
Menu Telefonního seznamu
objeví se.

8. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovce.

Zobrazení stavu paměti

Pomocí této funkce můžete zjistit, kolik
Místa v paměti telefonního seznamu jsou
dostupné v paměti SIM karty a
paměti telefonu. Začněte v hlavním menu:
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

2. Zobrazí se telefonní seznam.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

4. Použijte obousměrné tlačítko Navi, dokud se nezobrazí
Stav paměti je zvýrazněn.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat)
pokračovat.

6. Stav telefonního seznamu je
zobrazí se mezera
na SIM a telefonu
Paměť.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno OK nebo pravé měkké
klávesou Back se vrátíte
na předchozí obrazovce.
Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovce.

Přidání poznámek do položky telefonního seznamu

Tuto možnost použijte k přidání
informace týkající se záznamu.
Začněte v hlavním menu:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

2. Zobrazí se telefonní seznam.
Použijte tlačítko Navi
přejděte na požadovaný záznam
je zvýrazněn.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označené Možnosti.

4. Použijte dvousměrné tlačítko Navi, dokud se nezobrazí
položka Poznámky
zvýrazněn.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat)
pokračovat.

6. Objeví se textová obrazovka. Použijte
Klávesnice pro zadání textu.
Poznámka: můžete zadat až 64 znaků.
Počet znaků v pravém horním rohu
při zadávání textu se odpočítává roh.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

8. Zobrazí se obrazovka Můj telefonní seznam
Zvýraznění Uložit.

9. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Volby a poté zvolte Uloľit
pomocí dvoucestného navigačního tlačítka Navi a vlevo
označené jako Vybrat.
Poznámka: Zadaný text je nyní
uloženy ve volbě Poznámka pro tuto položku.

Omezený telefonní seznam
Když je telefonní seznam omezen, můj telefonní seznam a telefonní seznam na kartě SIM
se nezobrazí. Hlavní menu zobrazuje pouze Pevný telefonní seznam. Pevný
Telefonní seznam nelze upravovat, protože je naprogramován přímo na kartu SIM
pomocí softwarového programu PC a uložen ve volbě Poznámka pro tuto položku.

7: Použití menu Zprávy
Vyhledání nabídky Zprávy

Spuštění z hlavní obrazovky:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Menu.

2. Zobrazí se hlavní menu. Použití
navigačním tlačítkem Navi přejděte na
- Zprávy - jsou zvýrazněny.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

Poznámka: Všechny pokyny pro menu Zprávy začínají v Hlavním menu
jak je znázorněno.

Můžete provést následující
pomocí menu Zprávy:
• Vytváření zpráv
• Čtení, odpovídání, mazání, volání a přesměrování
zprávy
• Úpravy uložených zpráv a odesílání
• Zadejte číslo servisního střediska
dobu platnosti a povolit nebo zakázat
doručenky.

Vytvořte a odešlete novou SMS zprávu na e-mailovou adresu, která není ve vašem účtu
Telefonní seznam

Začněte v hlavním menu pomocí Zpráv
zvýrazněno:
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

2. Možnost Vytvořit zprávu by měla
být vybrán. Pokud ne, pak použijte
tlačítko Navi pro rolování, dokud není
zvýrazněno.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

4. Zadejte zprávu.
Poznámka: Text musíte začít
zprávu s e-mailem příjemců
mezeru mezi e-mailovou adresu a začátek
zprávy.

Po dokončení zprávy stiskněte tlačítko
levé kontextové tlačítko označené Volby.

5. Měla by být volba Odeslat
zvýrazněn. Pokud ne, pak použijte
tlačítko Navi pro rolování, dokud není
zvýrazněn.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Zvolte pro odeslání zprávy.

7. Objeví se obrazovka Odeslat.

8. Stiskněte pravé kontextové tlačítko označené
Přidat.

9. Volba Enter Number by měla být
být zvýrazněna. Pokud nepoužíváte
tlačítko Navi pro rolování, posouvejte se dokud není
nápis Zvýrazněn.
10. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

11. V poli Číslo za předponou
00 nebo +, zadejte * 2.

12. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené OK.

13. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Odeslat
zprávu odeslat.

Vytvořit a odeslat novou SMS zprávu na e-mailovou adresu v Můj
Telefonní seznam

Začněte v hlavním menu pomocí Zpráv
zvýrazněno:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

2. Možnost Vytvořit zprávu by měla
být vybrán. Pokud ne, pak použijte
tlačítko Navi pro rolování, dokud není
nápis zvýrazněn.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

4. Zadejte zprávu.

5. Po dokončení zprávy
stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

6. Měla by být volba Odeslat
zvýrazněna. Pokud ne, pak použijte
tlačítko Navi pro rolování, dokud není
zvýrazněno.
7. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Zvolte pro odeslání zprávy.

8. Objeví se obrazovka Odeslat.

9. Stiskněte pravé kontextové tlačítko označené
Přidat.

10. Použijte tlačítko Navi pro zvýraznění
výběr.

11. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.
Poznámka: Pokud je e-mailová adresa kontaktu
informace uvedené na obrazovce
vrátí se na obrazovku Odeslat.

12. Pokud má kontakt e-mailovou adresu
stejně jako telefonní číslo uvedené
jste prezentován s jejich
položka telefonního seznamu. Použijte 2-cestný
Klávesa Navi pro zvýraznění e-mailu
a stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

13. Obrazovka Vybrat příjemce
s příjemcem - název zvýrazněn. Chcete-li přidat další
použijte tlačítko Navi
zvýrazněte dalšího příjemce a
opakujte krok 10.

14. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Poslat.

O SMS zprávách
Oznámení zprávy
Pokud je telefon zapnutý, upozorní vás na přijaté zprávy v telefonu
následujícími způsoby:
• Zvukové signály a / nebo telefon vibrují.
• Zobrazí se indikátor zprávy
• Zpráva Nová zpráva. Číst teď? je zobrazen.
Jak jsou zprávy uloženy
Telefon ukládá všechny zprávy na kartě SIM. Je-li indikátor zprávy
bliká, je SIM karta plná. Viz „Odstranění zprávy“ na straně 104 až
vytvořte místo pro novou zprávu.
Jaké zprávy obsahují
Ve své osobní schránce můžete přijímat krátké textové nebo číselné zprávy.
Textové zprávy mohou obsahovat až 1 000 znaků. Číselné zprávy,
telefonní čísla mohou obsahovat až 20 číslic.
Standardní SMS zprávy jsou až 160 znaků. Dlouhé SMS zprávy
až 1000 znaků je rozděleno na menší 160 znakové zprávy
a mohou být účtovány při standardní 160 znakové SMS sazbě. Například,
SMS zpráva s 320 znaky může být účtována jako dvě standardní SMS
zprávy. Další informace získáte od poskytovatele služeb.
Vaše osobní schránka pracuje s přesměrováním hovorů. Pro více informací
viz část „Přeposlat přijatou zprávu“ na straně 101.

Použití složky Doručená pošta
Pomocí doručené pošty můžete provádět následující funkce:

• Odpovědět na zprávu
• Přeposlat zprávu
• Vytočte číslo, které zprávu opustilo
• Odstranit jednu nebo všechny zprávy

Poznámka: Pokud je místo pro ukládání zpráv na SIM kartě plné, nemůžete
uložit zprávu pro pozdější načtení. Viz „Odstranění zprávy“ na straně 104 až
vytvořte prostor pro nové zprávy na SIM kartě.
Přečtěte si zprávu

Začněte v hlavním menu pomocí Zpráv
zvýrazněno:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

2. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Doručená pošta je zvýrazněna.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

4. Použijte tlačítko Navi pro zvýraznění
zpráva.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Read
zobrazení vybrané zprávy.

6. Stiskněte pravé kontextové tlačítko označené
Zpět pro návrat do předchozí nabídky.

Číst pozpátku

Při čtení obrazovky zprávy:
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

2. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněna možnost Odpovědět.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

4. Zadejte svou odpověď.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

6. Měla by být volba Odeslat
zvýrazněn. Pokud nepoužíváte 2-cestný
Klávesa Navi pro procházení stisknutím Odeslat
zvýrazněn.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat)
zprávu odeslat.

Poznámka: Pokud telefonní číslo odesílatele není součástí telefonního seznamu, vyberte
možnost
Nové Příjemce pro přidání čísla.

Přeposlat přijatou zprávu

Při čtení zprávy:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

2. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněn Forward.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.
4. Uživatel je vrácen ke zprávě.
Stiskněte levé kontextové tlačítko „Možnosti“

5. Měla by být volba Odeslat
zvýrazněn. Pokud nepoužíváte 2-cestný
Klávesa Navi pro procházení stisknutím Odeslat
zvýrazněn.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Zvolte pro odeslání zprávy.

7. Objeví se obrazovka Odeslat.

8. Stiskněte pravé kontextové tlačítko označené
Přidat.

9. Použijte dvousměrné tlačítko Navi, dokud se nezobrazí
příjemce z vašeho
je zvýrazněn telefonní seznam.

10. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

11. Pokud má příjemce více než
příjemce
zobrazí se informační obrazovka. Použití
tlačítkem Navi přejděte na položku
číslo, na které chcete přeposlat.

12. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat. Číslo se přidá do a
seznamu příjemců.

13. Obrazovka Vybrat příjemce
s příjemcemnázev zvýrazněn. Chcete-li přidat další
použijte dvousměrný tlačítko Navi, zvýrazniěte dalšího
příjemce a
opakujte krok 8.

14. Jakmile byli všichni příjemci
stiskněte pravé kontextové tlačítko,
označené Zpět.

15. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Odeslat.

Volání čísla z přijaté zprávy

Při čtení obrazovky zprávy:
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

2. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněno volání.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

Smazat zprávu

Začněte v hlavním menu pomocí Zpráv
zvýrazněno:
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

2. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Doručená pošta je zvýrazněna.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

4. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na položku
zpráva.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Read
zobrazení vybrané zprávy.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

7. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Vymazání je zvýrazněno. Odstranění všech
zprávy zvýrazněte Odstranit vše.

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat)

9. Menu vás vyzve k zajištění
chcete pokračovat. Stiskněte levé tlačítko
označenou Ano pro smazání
zpráva.
Na obrazovce bliká hlášení
Smazáno a automaticky se vrátí
do schránky zpráv.

Použití nabídky Koncepty

Chcete-li upravit a odeslat uloženou zprávu,
použijte nabídku Koncept. Začněte u hlavního města
Menu se zvýrazněnými zprávami:
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

2. Použijte 2směrný tlačítko Navi
přejděte na možnost Koncepty
zvýrazněn.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

4. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
zprávy, kterou chcete odeslat, je
zvýrazněn.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Možnosti.

6. Zvýrazněte Edit a stiskněte levé měkké tlačítko
, označeno Vybrat.

7. Po dokončení úprav stiskněte
levé kontextové tlačítko označené Volby.

8. Měla by být volba Odeslat – zvýrazněna.
Pokud nepoužíváte klávesu Navi
pro procházení stisknutím Odeslat
opět zvýrazněno.
9. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat) zprávu odeslat.

10. Zobrazí se obrazovka Odeslat na
jméno a číslo záznamu.

11. Stiskněte pravé funkční tlačítko označené
Přidat.

12. Použijte tlačítko Navi, dokud se nezobrazí
příjemce z vašeho telefonního seznamu
- zvýrazněno

13. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

14. Pokud má příjemce více než
jeden záznam
zobrazí se informační obrazovka. Použití
tlačítkem Navi přejděte na položku
číslo, které chcete volat

15. Stiskněte levého kontextové tlačítko označené
Vybrat. Číslo se přidá do a
seznamu příjemců.

16. Při výběru příjemců
bude uveden na stránce Odeslat
obrazovka. Pokračujte v přidávání příjemců
jak je uvedeno v kroku 10 až do všech
příjemci.

Chcete-li odstranit kontakt přidaný do
Poslat seznam, zvýrazněte jméno kontaktu
pomocí dvoucestného klávesy Navi a použijte
pravým tlačítkem vyberte „Remove“.

17. Po dokončení výběru
příjemci, stiskněte tlačítko
levé kontextové tlačítko označené Odeslat.

Použití nabídky Nastavení
Zadejte číslo střediska služeb
Tuto funkci použijte k zadání čísla servisního střediska, ke kterému chcete předávat odchozí
zprávy. Iridium Extreme® bude standardně použijte číslo servisního střediska Iridium, pokud
není výslovně uvedeno nakonfigurován.

Začněte v hlavním menu pomocí Zpráv
zvýrazněno:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

2. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
zvýrazněna možnost Nastavení.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

4. Možnost Servisní centrum by měla
být zvýrazněna. Pokud používáte
tlačítko Navi pro rolování, rolujte, dokud není
nápis zvýrazněn.
5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

6. Zadejte servisní číslo.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené OK.
Obrazovka se vrátí k nastavení

Nastavit dobu vypršení platnosti
Tuto možnost použijte k určení doby, po kterou jste nedoručili zprávy by měly počkat před
automatickým vypršením.

Začněte v hlavním menu pomocí Zpráv
zvýrazněno:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

2. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
zvýrazněna možnost Nastavení.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

4. K procházení použijte dvojsměrné tlačítko Navi
dokud není volba Doba vypršení platnosti
zvýrazněn.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

6. K procházení použijte navigační klávesu Navi
do požadované doby
zvýrazněn.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).
Obrazovka se vrátí k nastavení
Jídelní lístek.

Vyberte Přehledy doručení
Tuto funkci použijte k povolení nebo zakázání přehledů o doručení zpráv.

Začněte v hlavním menu pomocí Zpráv
zvýrazněno:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

2. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
zvýrazněnou možnost Nastavení.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

4. K procházení použijte dvojsměrné tlačítko Navi
dokud není volba Doručení zpráv zvýrazněna.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

6. Pomocí otočného tlačítka Navi zapněte
Zpráva o doručení VYPNUTO nebo ZAPNUTO.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat. Obrazovka se vrátí na
Menu Nastavení.

8: Použití menu Hlasová pošta
Vyhledání menu hlasové pošty

Spuštění z hlavní obrazovky:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Menu.

2. Zobrazí se hlavní menu. Použijte
klávesu Navi pro posouvání až do
doby, kdy je Hlasová pošta zvýrazněna.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

Poznámka: Všechny pokyny pro menu Hlasová pošta začínají v Hlavním menu jak je
znázorněno.

Menu Hlasová pošta
Pomocí menu Hlasová pošta můžete provádět následující funkce:

• Poslechněte si hlasovou schránku
• Odpověď na hlasovou schránku
• Uložit čísla hlasové pošty
• Přístup a nastavení hlasové schránky

Oznámení hlasové pošty
Když obdržíte hlasovou schránku, zobrazí se zpráva o příchozí hlasové zprávě
se automaticky zobrazí na obrazovce.

Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Call to
volání a načtení hlasové pošty.
NEBO

Stiskněte pravé kontextové tlačítko označené
Zrušení.

Zkontrolujte hlasovou schránku
Poslech hlasové schránky, která byla uložena:

1. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněna Voicemail.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

3. Hlasová schránka je zvýrazněna.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

Uložte číslo hlasové schránky
Pokud jste dříve nezaznamenali číslo hlasové schránky, uvidíte číslo
Číslo Dostupné na displeji. Musíte uložit číslo hlasové schránky
před prvním přístupem ke službě.

1. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Hlasová pošta je zvýrazněna.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není volba Voicemail Settings
zvýrazněn.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Možnost Číslo je zvýrazněna.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

7. Zadejte číslo hlasové schránky, které vám
poskytl poskytovatel služeb.

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko s
názvem Uložit.

9. Stisknutím pravého kontextového tlačítka
označeného Zpět se vrátíte do předchozí
nabídky.

10. Stiskněte červené tlačítko pro opuštění
hlavní obrazovky.

Jednodotykový přístup k hlasové poště
Iridium Extreme® umožňuje snadný přístup k hlasové poště jedním dotykem
použití. Chcete-li tuto funkci použít, stiskněte a podržte tlačítko 1 po dobu 2 sekund
volání do hlasové schránky bez nutnosti procházet menu telefonu.

9: Použití nabídky Datový modem
Abyste mohli Iridium Extreme® používat jako modem pro svůj počítač, musíte se nejprve řídit
instalačními pokyny uvedenými na disku CD-ROM dodaném s telefonem nebo použít pokyny
poskytovatele služeb. Nabídka datového modemu není nutná pro inicializaci nebo použití
telefonu jako modemu pro datové služby, pouze hlásí stav připojení USB. Tyto pokyny jsou
volitelné a je třeba je v případě potřeby dodržet před připojením kabelu USB k telefonu a
počítači.

Vyhledání nabídky Datový modem

Spuštění z hlavní obrazovky:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Menu.

2. Zobrazí se hlavní menu. Pomocí dvoucestného tlačítka
Navi přejděte, dokud se nezvýrazní položka Datový
modem.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

Poznámka: Všechny pokyny pro menu Datový modem začínají v Hlavním menu, jak je
zobrazeno.

Poznámka: Pokud nejste připojeni
budete vyzváni k připojení kabelu USB
připojit. Při připojení k USB
Je důležité, abyste kabel neodpojili
baterie.

Pokud potřebujete nejprve vyjmout baterii
Odpojte kabel USB, napájení
dolů Iridium Extreme® a poté
vyjměte baterii.

10: Použití nabídky Historie volání
Vyhledání nabídky Historie volání

Spuštění z hlavní obrazovky:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Menu.

2. Zobrazí se hlavní menu. Pomocí dvoucestného tlačítka
Navi přejděte, dokud se nezvýrazní položka Datový
modem.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

Poznámka: Všechny pokyny pro menu Historie hovorů začínají v Hlavním menu
jak je znázorněno.

Nabídka Historie volání
Pomocí nabídky Historie hovorů můžete provádět následující funkce:

• Zobrazení množství času
mluvit v telefonu
• Zobrazit poslední volanou, zmeškanou
a přijaté hovory
• Nastavit upozornění na telefon

Použití nabídky Seznam hovorů
Zobrazení nejnovějších přijatých hovorů
Telefon ukládá přijaté hovory. Pro zobrazení těchto informací použijte menu Seznam hovorů
čísla

Začněte hlavní nabídkou:
1. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud se nezvýrazní historie volání.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

3. Zobrazí se nabídka Call History
se zvýrazněným protokolem volání.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

5. Zobrazí se nabídka Call Log
Zvýrazněné přijaté hovory.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

7. Obrazovka Přijaté hovory
se zobrazí se seznamem
posledních deset hovorů. Příchozí
ID volajícího k poskytnutí specifických
čísel není aktuálně
sítě. Tato funkce může být povolena
v budoucnu.

Stiskněte pravé kontextové tlačítko označené
Zpět pro návrat o jednu úroveň, nebo
červeným tlačítkem vrátíte hlavní
Obrazovka.

Zobrazení zmeškaných hovorů
Telefon ukládá seznam hovorů, které jste zmeškali, když je telefon zaneprázdněn nebo
nebyli schopni se k němu dostat. Telefon nezobrazuje hovory, které jste zmeškali
Pokud je telefon vypnutý nebo není zaregistrován v síti.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejděte na položku Historie volání
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Nabídka Historie volání je
se záznamem hovorů
zvýrazněn.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi
stiskněte, dokud se nezobrazí zpráva Nepřijaté hovory
zvýrazněn.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Obrazovka Zmeškané hovory je
zobrazí se seznamem vašich
posledních zmeškaných hovorů. Příchozí
ID volajícího k poskytnutí specifických
čísel není aktuálně sítě.
Tato funkce může být povolena
v budoucnu

Stiskněte pravé kontextové tlačítko označené
Zpět pro návrat o jednu úroveň, nebo
červeným tlačítkem vrátíte hlavní
Obrazovka.

Zobrazit většinu naposledy volaných hovorů
Telefon uloží posledních deset volaných čísel. Zobrazí se nabídka Protokol hovorů
těchto čísel.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte 2směrný tlačítko Navi
přejděte na položku Historie volání
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Nabídka Historie volání je
se záznamem hovorů
zvýrazněn.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Pomocí tlačítka Navi
přejděte na položku Volané hovory zvýrazněno.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Obrazovka Volaná volání je
zobrazí se seznamem vašich
posledních deset hovorů.

Stiskněte pravé kontextové tlačítko označené
Zpět pro návrat o jednu úroveň, nebo
červeným tlačítkem vrátíte hlavní
Obrazovku.

Použití menu Metody volání
Měřiče hovorů vám pomáhají sledovat váš vysílací čas
Měsíční používání nebo zobrazení času posledních hovorů.

Zobrazit čas posledního volání

Začněte hlavní nabídkou:
1. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud se nezvýrazní historie volání.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
Měřiče hovorů jsou zvýrazněny.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

5. Zvýrazní se doba posledního hovoru. Pokud ne,
používejte tlačítko Navi, dokud není.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

Trvání posledního hovoru je
zobrazeny.

7. Stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátí zpět na
předchozí menu.
8. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovce.

Poznámka: Poslední časovač hovoru zobrazuje uplynulý čas posledního hovoru
od zapnutí telefonu. Tyto informace nejsou uloženy
po vypnutí telefonu.

Zobrazit celkový čas pro všechny hovory
Tato funkce zobrazuje celkový čas od posledního vynulování časovače.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte 2směrný tlačítko Navi
přejděte na položku Historie volání
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte na položku Metody volání
zvýrazněn.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte 2směrný tlačítko Navi
přejděte na Celkový čas hovoru
zvýrazněn.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

Akumulace času
od posledního resetování časovače
na obrazovce.

7. Stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátí zpět na předchozí menu.
8. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovce.

Resetovat všechny časovače
Resetujte časovače na začátku každého fakturačního cyklu a sledujte vaše výdaje.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte 2směrný tlačítko Navi
přejděte na položku Historie volání
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
Měřiče hovorů jsou zvýrazněny.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Zvýrazní se časovač resetování.

6.

Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Select (Vybrat).

Zobrazí se obrazovka: Resetovat časovače volání?

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko Ano nebo
pravé funkční tlačítko pro Ne.

8. Pokud stisknete tlačítko Ano, na displeji se zobrazí výzva
reset.

Nastavení zvukových časovačů volání
Tato funkce umožňuje telefonu sledovat hodiny pro vás. V nastaveném čase nebo
intervaly, časovače hovorů vydávají pípnutí, které můžete slyšet pouze vy. Můžete
zvolit No Alert, Single Alert nebo Repetitive Alert.

Nastavte časovač jednorázového upozornění
Začněte hlavní nabídkou:
1. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Je zvýrazněna historie hovorů.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
Měřiče hovorů jsou zvýrazněny.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Zvukové časovače jsou zvýrazněny.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

7. Možnost Jediná výstraha
by měla být zdůrazněna.
Když ne, použijte tlačítko Navi
a posunujte, dokud není zvýrazně

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označené Vybrat.

9. Použijte dvousměrný Navi-key na
přejděte na požadovaný singl
upozornění.

10. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

11. Stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátíte zpět
v předchozím menu.

12. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovku.

Nastavte opakované upozornění
Tato funkce nastaví telefon tak, aby vás upozorňoval v určitých intervalech
každou minutu.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Je zvýrazněna historie hovorů.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
Měřiče hovorů jsou zvýrazněny.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Pomocí tlačítka Navi přejděte na
Zvukové časovače jsou zvýrazněny.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

7. Použijte tlačítko Navi
přejděte na položku Opakované
Varování.
8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

9. Použijte tlačítko Navi
přejděte na požadované
opakované upozornění.

10. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

11. Stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátíte zpět v předchozím menu.

12. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovku.

Nastavte opakované upozornění
Tato funkce nastaví telefon tak, aby vás upozorňoval v určitých intervalech
každou minutu.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Je zvýrazněna historie hovorů.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
Měřiče hovorů jsou zvýrazněny.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Zvukové časovače jsou zvýrazněny.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

7. Použijte tlačítko Navi
přejděte na položku Opakované
Varování.

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

9. Použijte dvousměrné tlačítko Navi
přejděte na poľadované
opakované upozornění.

10. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

11. Stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátíte zpět
v předchozím menu.
12. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovku.

11: Použití nabídky nastavení
Vyhledání nabídky nastavení

Spuštění z hlavní obrazovky:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Menu.

2. Zobrazí se hlavní menu. Použijte
tlačítko Navi pro procházení až do nastavení
kdy je nápis zvýrazněn.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

Nabídka nastavení
Pomocí nabídky Nastavení můžete provádět následující funkce:

• Nastavení možností umístění
• Nastavení možností volání
• Nastavení hlasitosti a tónů pro vyzvánění
mluvčí a upozornění
• Nastavení časového pásma, formátu času a data
• Nastavit jazyk
• Nastavení předvoleb osvětlení telefonu
• Nastavte kontrast na displeji

• Nastavení preferencí pro pohodlí
a pravé kontextové tlačítko
• Nastavte předvolbu předpony
zadávání telefonních čísel
• Zobrazení informací o telefonu
• Obnovit výchozí nastavení telefonu

Poznámka: Menu Setup se skládá ze tří obrazovek. Přejděte kolem jazyka
možnost pomocí dvoucestného tlačítka Navi pro více možností.
Poznámka: Možnosti umístění budou podrobněji popsány v kapitole 14.

Nastavení možností volání
Nabídka Volby volání umožňuje povolit nebo zakázat různá volání
schopností.

Začněte hlavní nabídkou:
1. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněno Setup.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

3. Možnosti volání jsou již zobrazeny.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

5. Zvýrazněte schopnost volání
chcete povolit.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko
označeno Vybrat pro návrat do
v předchozím menu.
7. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovce.

Nastavení svazků a tónů
Upravte hlasitost vyzvánění
Menu Hlasitosti a tóny umoľňuje nastavit zvukový tón a
hlasitost, stejně jako nastavení telefonu, aby zvonil nebo vibroval pro příchozí
oznámení o volání.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte na položku Objemy a
Tóny jsou zvýrazněny.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Hlasitost vyzvánění je
zvýrazněn. Pokud ne, použijte
Navi-key pro procházení.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Sloupce objemů se zvyšují
nebo snižovat při stisknutí
tlačítko Navi nahoru
nebo dolů. Uslyšíte
zvolenou úroveň zvuku
procesu výběru.
8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
když jste, označte OK
nastavení nebo můžete zrušit
stisknutím tlačítka
pravé funkční tlačítko označené
Zpět k návratu do
Menu Hlasitost a Tóny.

9. Nastavení můžete ukončit
a vrátit se do hlavního města
Obrazovka výběrem
červené tlačítko.

Nastavte hlasitost reproduktoru
Tato funkce upravuje hlasitost reproduktoru. Telefon zazní novou úroveň hlasitosti.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte na položku Objemy a
Tóny jsou zvýrazněny.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi
přejděte na položku Hlasitost reproduktoru.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Zvýší se pruhy hlasitosti
nebo snižovat při stisknutí
tlačítko Navi nahoru
nebo dolů. Uslyšíte
zvolenou úroveň zvuku
procesu výběru.
8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
když jste, označte OK nastavení
nebo můžete zrušit
stisknutím tlačítka pravé funkční tlačítko označené
Zpět k návratu do Menu Hlasitost a Tóny.

9. Nastavení můžete ukončit
a vrátit se do hlavního města
Obrazovka výběrem
červené tlačítko.

Upravte vyzváněcí tón
Tato funkce upravuje tón vyzvánění. Telefon zazní nový
tón při jeho nastavení.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte na položku Objemy a
Tóny jsou zvýrazněny.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi
přejděte na Vyzváněcí tón.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Použijte tlačítko Navi k
vyberte požadovaný tón. Vy uslyší zvolený tón jako
součástí výběrového procesu.
8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
pokud máte, označte OK nebo vy
může změny zrušit stiskněte pravé
kontextové tlačítko
se vrátí zpět na Menu Hlasitost a Tóny.

9. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Nastavení režimu upozornění na hovor
Tato funkce nastavuje výstražný tón. Telefon vydá nový tón jako můžete ji upravit.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte na položku Objemy a
Tóny jsou zvýrazněny.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi
chcete-li procházet, dokud není nastaven tón výstrahy
zvýrazněn.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Použijte Navi klíč k
vyberte požadovaný tón. Vy
uslyší zvolený tón jako
součástí výběrového procesu.
8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
pokud máte, označte OK
nebo vy
může změny zrušit
stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátí zpět na
Menu Hlasitost a Tóny.
9. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Nastavení tónu klávesnice
Tato funkce vybere tón klávesnice. Můžete si vybrat, zda chcete mít jeden
tón, DTMF tóny nebo žádné tóny při stisknutí klávesnice.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte 2-cestný tlačítko Navi na
přejděte na položku Objemy a
Tóny jsou zvýrazněny.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi
posuňte se, dokud se nezobrazí Tón klávesnice
zvýrazněn.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Použijte Navi klíč k
vyberte požadovaný tón. Vy
uslyší zvolený tón jako
součástí výběrového procesu.
8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
pokud máte, označte OK
nebo vy může změny zrušit
stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátí zpět na Menu Hlasitost a Tóny.

9. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Nastavte telefon na Ring a / nebo Vibrate
Tato funkce je ideální pro situace, kdy je vyzváněcí telefon nevhodné nebo v hlučném
prostředí. Funkce vibrací vás upozorní příchozích hovorů s diskrétními vibracemi.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte na položku Objemy a
Tóny jsou zvýrazněny.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte obousměrný tlačítko Navi
chcete-li se posunout, dokud se nezobrazí možnost
Vibrace zvýrazněn.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Použijte tlačítko Navi k
přejděte na požadovaný Vibrace
Volba.
8. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Zvolte pro potvrzení změny
nebo stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátí zpět na Menu Hlasitosti a tóny.

9. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Nastavení času a data
Vyberte časové pásmo
Telefon používá satelitní síť k získání času a data
informace. Musíte však zvolit časové pásmo, ve kterém se nacházíte
nachází se.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte 2-cestný tlačítko Navi na
přejděte na položku Čas a datum
zvýrazněn.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi
vyberte požadovanou položku Zvolit
Časové pásmo je zvýrazněno.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
Označte Vybrat pro potvrzení
nebo stiskněte červené tlačítko pro návrat
do nabídky Nastavení.

7. Použijte tlačítko Navi, dokud se nezobrazí
požadované časové pásmo je
zvýrazněn.

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
Označte Vybrat pro potvrzení
nebo stiskněte pravé kontextové tlačítko
se vrátí zpět na Menu Čas a datum.

9. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí výběr červeného tlačítka.

Vyberte Formát času
Začněte hlavní nabídkou:
1. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněno Setup.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

3. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněn čas a datum.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

5. K procházení použijte navigační klávesu Navi
, dokud se nezvýrazní Formát času.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

7. Použijte tlačítko Navi
do požadovaného času
je zvýrazněn.

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
Označte Vybrat pro potvrzení
nebo stiskněte pravé
kontextové tlačítko označené Zpět na
vrátit se k času a Menu Datum.

9. Nastavení můžete ukončit
a vrátit se do hlavního města
Obrazovka výběrem
Vyberte červené tlačítko Formát data.

Vyberte formát data
Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte na Čas a Datum
je zvýrazněn.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi
přejděte na položku Formát data
zvýrazněn.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Použijte tlačítko Navi, dokud se nezobrazí
požadovaný formát data je
zvýrazněn.

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
Označte Vybrat pro potvrzení
změňte nebo stiskněte pravé
kontextové tlačítko označené Zpět na
vrátit na čas a datum
Jídelní lístek.

9. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Výběr jazyka zobrazení
Telefon obsahuje 23 jazyků. Pomocí této možnosti vyberte možnost
jazyk, ve kterém telefon zobrazuje nabídky a zprávy.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi
se posunete, dokud se nezobrazí Jazyk
zvýrazněn.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.
5. Použijte 2směrný tlačítko Navi
zvýrazněte Menu a stiskněte
levé kontextové tlačítko označené Vybrat
přístup k dostupným jazykům
6. Použijte tlačítko Navi
posunout, dokud se nezobrazí požadované
Jazyk je zvýrazněn.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat pro potvrzení
nebo stiskněte pravé
kontextové tlačítko označené Zpět na
Vraťte se do nabídky Setup.
8. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Tip: Pokud omylem vyberete jiný jazyk než angličtinu a nebudete moci
Chcete-li si přečíst nabídky telefonu, změňte nastavení zpět na angličtinu takto:
1. Stiskněte třikrát červené tlačítko.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko.
3. Šestkrát přejděte dolů.
4. Znovu stiskněte levé kontextové tlačítko.
5. Čtyřikrát přejděte dolů.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko a podruhé stiskněte tlačítko. Angličtina
Volba je nahoře, takže pro potvrzení stiskněte levé kontextové tlačítko
změnit zpět na angličtinu.

Nastavení podsvícení
Povolte, zakažte nebo nastavte dobu, po kterou zůstane podsvícení po a
stiskněte.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi
pro procházení, dokud není nastaveno Podsvícení
zvýrazněn.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi
posunout, dokud se nezobrazí požadované
Podsvícení je zvýrazněno.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
Označte Vybrat pro potvrzení
nebo stiskněte pravé
kontextové tlačítko označené Zpět na
Vraťte se do nabídky Setup.
7. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Nastavení kontrastu
Tato funkce umožňuje nastavit kontrast na obrazovce.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi
pro posun, dokud není položka Kontrast
zvýrazněna.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte 2směrný tlačítko Navi
posunujte, dokud se nezvýší nebo
snížit kontrast.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
potvrďte stisknutím OK
nebo stiskněte pravé
kontextové tlačítko označené Zpět na
Vraťte se do nabídky Setup.
7. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Použití nabídky Nastavení klíče
Tato funkce vybere funkci komfortního tlačítka a tlačítka po zobrazení hlavní obrazovky.
Výchozí funkce je zobrazení obrazovky Nápověda, která je užitečná pro nové uživatele;
nicméně lze změnit přístup k telefonnímu seznamu.

Nastavení funkce komfortního klíče
Začněte hlavní nabídkou:

1. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněno Setup.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

3. K procházení použijte navigační klávesu Navi,
dokud se nezvýrazní položka Nastavení klíče.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

5. Klávesa Pohodlí je zvýrazněna.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

7. Použijte tlačítko Navi a
přejděte na požadovanou akci
nápis je zvýrazněn.
8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
Označte Vybrat pro potvrzení
nebo stiskněte pravé
kontextové tlačítko označené Zpět na
Vraťte se do nabídky Setup.

9. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Nastavení funkce pravého softwarového tlačítka
Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte obousměrný tlačítko Navi
pro posun, dokud není nastaveno
zvýrazněn.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi, dokud se nezobrazí
Pravé softwarové tlačítko je zvýrazněno.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

7. Použijte tlačítko Navi k
přejděte na požadovanou akci
je zvýrazněn.

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
Označte Vybrat pro potvrzení
nebo stiskněte pravé
kontextové tlačítko označené Zpět na
Vraťte se do nabídky Setup.
9. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Nastavit prefix čísla záznamu
Tato funkce umožňuje nastavit preferovaný mezinárodní přístupový kód
a může automaticky připojit (00) nebo (+) k libovolnému telefonnímu číslu, které zadáte.
Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýraznění.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte kolem nastavení klíče
možnost, dokud není zadáno číslo
a zvýraznění.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Použijte tlačítko Navi
přejděte na požadovanou akci
je zvýrazněn.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
Označte Vybrat pro potvrzení
nebo stiskněte pravé
kontextové tlačítko označené Zpět na
Vraťte se do nabídky Setup.

7. Nastavení můžete ukončit a
vrátit se na hlavní obrazovku pomocí
výběrem červeného tlačítka.

Zobrazení informací o telefonu
Tato funkce umožňuje zobrazit technické informace o Iridium
Software Extreme® Satellite Phone, verze hardwaru a IMEI
číslo.
Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi
procházet kolem klíče
Volba Nastavení, dokud - Telefonní
Informace nejsou zvýrazněny.
4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

Informace týkající se vašeho telefonu na displeji se zobrazí telefonní číslo.

5. Stiskněte pravé kontextové tlačítko,
vrátí se zpět na
Setup menu.

Resetovat možnosti telefonu na tovární nastavení
Tato funkce resetuje všechna nastavení na původní výchozí nastavení.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Použijte tlačítko Navi
přejdete, dokud není nastaveno
zvýrazněn.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

3. Použijte tlačítko Navi na
přejděte kolem nastavení klíče
možnost Obnovit
Výchozí nastavení je zvýrazněno.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označeno Vybrat.

5. Stiskněte levé kontextové tlačítko,
označené Ano.

6. Krátce se zobrazí zpráva
indikující – Nastavení telefonu
byly resetovány.

7. Stisknutím červeného tlačítka se vrátíte
na hlavní obrazovku.

12: GPS a Lokačně založené služby
Funkce Iridium Extreme® GPS a Location-Based Service vám umožní
zobrazení, odeslání nebo omezení informací o poloze. Existují čtyři hlavní tyto komponenty:








Nabídka nastavení možností umístění: nachází se v hlavní aplikaci Iridium Extreme®
menu Nastavení, Možnosti umístění je místo, kde si přizpůsobíte
možnosti GPS, nouzové, zprávy a formátu.
Programovatelné tlačítko SOS: toto červené tlačítko se nachází nahoře
telefonu pod ochranným krytem. Odstraněním krytu a
stisknutím červeného tlačítka můžete poslat své informace o poloze do svého telefonu
v případě nouze.
Klávesa Pohodlí: umístěna na pravé straně telefonu, vy
můžete stisknout tuto klávesu pro zobrazení vaší polohy a sdílení prostřednictvím SMS na adresu a
předem naprogramovaný kontakt „Quick GPS“ nebo nový kontakt.
Online integrace portálu s poskytovateli třetích stran: umožňuje
informace o poloze telefonu v naplánovaném čase
intervalu přes data s krátkým burstem (SBD) poskytovatelům portálu třetích stran
online sledování
Poznámka: Pro sdílení polohy prostřednictvím zasílání zpráv nebo zpráv platí standardní poplatky za
používání telefonování přes programovatelné tlačítko SOS.

Možnosti nastavení lokace
Nabídka Nastavení možností umístění umožňuje nastavit následující položky možnosti:









Možnosti GPS: Zapnutí / vypnutí GPS na sluchátku; určit, jak
často je GPS při aktivaci aktualizován; a zamkněte GPS
nastavení.
Možnosti portálu: Registrace / zrušení registrace u poskytovatele portálu; zkontroluj si
stav portálu
Nouzové možnosti: Nastavit nouzové příjemce; určit
Nouzová opatření; konfigurovat nouzová nastavení; a zadejte / zrušte
Nouzový režim; Používání / nepoužívání služby GEOS Service.
Možnosti zprávy: Nastavení příjemce a frekvence vašeho automatického GPS
zprávy o aktualizaci polohy.
Formát: Konfigurace formátu informací o poloze GPS.
Aktuální poloha: Zobrazení a aktualizace aktuální polohy GPS.

Začneme od hlavní obrazovky:

2. Zobrazí se hlavní menu. Použijte
tlačítko Navi pro procházení až do
nastavení
kdy
nápis
1. Stiskněte
levé
kontextové tlačítko
je
zvýrazněn.
označené
MENU.
Stisknutím levého kontextového
tlačítka vyberte
Založit.

3. Zvýrazněné možnosti umístění
stiskněte levé kontextové tlačítko
označené
Vyberte, chcete-li zadat umístění
Nabídka Možnosti.

4. V nabídce Možnosti umístění
jsou Volby GPS, Volby portálu,
Možnosti nouze, Zpráva
Volby, Formát a Aktuální
Umístění.

Používání Možnosti GPS

Konfiguraci lze provést pomocí nabídky
Možnosti GPS základní nastavení GPS na
vašem mikrotelefonu.
Prostřednictvím tohoto menu můžete
zamknout GPS nastavení obnovovací
frekvence GPS
a zapněte nebo vypněte GPS.
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko
označené Select (Vybrat)

Zámek GPS nastavení
V nabídce Možnosti GPS povolte
zamknutí zámku GPS
změny nastavení GPS, pokud v
Nastavení GPS je zadán blokovací kód PIN.
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko
označené Select (Vybrat).

Výchozí nastavení pro nastavení GPS
Zámek je zakázán. Zapnutí GPS
Nastavení Zamkněte, posuňte
klávesou Navi, dokud není volba Povoleno
zvýrazněna
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko
označené Select (Vybrat).

Chcete-li upravit zámek GPS nastavení, můžete
provést budete vyzváni k zadání GPS
Nastavení Zamknout PIN. Výchozí GPS
Nastavení Zámek PIN je 3333 a může
v Menu zabezpečení by měl být upraven
navigaci na Změnit PIN a poté
Zámek nastavení GPS. Pokud má váš telefon
„Reset to defaults“ nebo bylo zadáno
několikrát nesprávný PIN může vyžadovat kód pro
odemknutí kódu PIN PIN od zákaznické podpory

3. Jakmile je výchozí nebo osobní
Nastavení GPS a kód PIN zámku zadán,
stiskněte levé kontextové tlačítko označené OK.

Možnosti GPS aktualizace

V nabídce Možnosti GPS vyberte položku
Možnosti aktualizace GPS vám umožní
pro nastavení frekvence polohy GPS
je aktualizován pro zobrazení proudu
Umístění na obrazovce telefonu. Na
přístup k možnostem Aktualizovat, použijte klávesu
Navi pro procházení a zvýraznění - Vlastnosti.
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.
V nabídce Možnosti aktualizace vyberte položku
jsou k dispozici funkce GPS
místo bylo aktualizováno jednou, v reálném čase,
každých 5 minut nebo každých 10 minut.
Chcete-li toto nastavení upravit, použijte klávesu
Navi pro rolování a zvýraznění požadované
rychlosti aktualizace.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

Zapnutí/ vypnutí GPS
V nabídce Možnosti GPS vyberte položku
Zapnutí / vypnutí GPS vám umožní zapnout / vypnout
vestavěný přijímač GPS zapnutý nebo vypnutý ve vašem
telefonu. Funkce, která vyžaduje GPS vás vyzve k zapnutí
GPS. Použití programovatelného tlačítka SOS automaticky
zapne GPS. Nastavení GPS Zapnuto / Vypnuto, přístup k
volbám GPS - použijte tlačítko Navi pro výběr z nabídky GPS
Zapnuto / Vypnuto.
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

Výchozí nastavení pro Zapnuto / Vypnuto GPS je Vypnuto,
což znamená, že GPS systém je vypnutý – je doporučeno,
aby byl aktivován režim GPS až při
častém používání GPS (např. použití s online sledovacím
portálem třetích stran) a zakázán pro občasné používání
(šetří bateriiú). Zapnutí GPS - zapněte, použijte dvoucestný
Navi-klíč tak, až je zvýrazněna možnost Povoleno.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

Poznámka: Přijímač GPS automaticky uloží vaši polohu do telefonu Pokud je telefon zapnutý, i když je
přijímač GPS vypnutý.

Nastavení nouzových možností
Položky nabídky Nouzové volby slouží k přizpůsobení nastavení pro programovatelné tlačítko SOS
umístěné v horní části telefonu. Programovatelné tlačítko SOS – je potřeba vyklopit ochranný kryt.
Sejměte kryt tlačítka SOS, stiskněte červené tlačítko umístěné pod ním a spusťte a / nebo telefonický
hovor na určené kontakty. Tyto kontakty mohou být s rodinným příslušníkem, obchodní bezpečnostní
službou, bezpečnostní kanceláří nebo Iridium supported veřejným tísňovým číslem (např. 911 v USA
nebo 000 v Austrálii). Společnost Iridium spolupracuje se skupinou GEOS Travel Safety Group, aby
poskytovala služby pro koordinaci reakce na mimořádné události pro váš přístroj Iridium Extreme®.
Po zapnutí telefonu se zobrazí možnost použití volání SOS a volání do cíle automaticky naprogramovaného v telefonu přes menu. Vy budete rovněž vyzváni k registraci do servisu na adrese
www.geosalliance.com / iridium, aby jste přezkoumal a přijal podmínky používání a společnost
vstoupila do vaší nouze s kontaktními informacemi.

Registrace, programování a platná Iridium SIM pro tuto službu - je vyžadováno předplatné. Další
informace k tomuto tématu a servisu najdete na www.iridium.com v sekci Iridium Extreme®
prohlížením sekce pohotovostní služby. Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení, přejděte na položku
Nouzové možnosti a poté na službu GEOS (poslední menu “Příjemce hovoru”). Z tohoto menu budete
mít možnost „Use“ nebo „Not Use“. Pokud zvolíte „Use“, budete vyzváni k zadání „Potvrďte, že jste se
zaregistrovali na adrese www.geosalliance.com/iridium“. Vy budete muset se nejdříve zaregistrovat a
pak bude váš telefon předprogramován k odeslání Nouzových zpráv do GEOSu a zahájení telefonního
volání do koordinačního centra reakce GEOS. Standardní poplatky za vysílání budou platné pro zprávy v
nouzovém režimu a / nebo volání do systému GEOS. Pokud zvolíte možnost „Nepoužívat“ GEOS,
budete muset program naprogramovat sám nouzové „Příjemce hovoru“ a „Příjemce zprávy“ v pořadí
pro SOS tlačítko pro navázání kontaktu s těmito vyhrazenými kontakty.
Na zobrazení nebo úpravu nastavení přejděte na kapitolu 14: GPS a umístění – Služby v sekci
„Nastavení nouzových možností“. Kromě duševního klidu dodaného včetně nouzového stavu Služba
odezvy, GEOS také nabízí volitelné add-on výhody členství pro zvýšení bezpečnosti a zabezpečení na
celém světě, včetně vyhledávání GEOS a Rescue (SAR) a GEOS MEDIVAC ™ Plus.

Nouzový stav - GEOS Služba reakce, členství v GEOS Search and Rescue (SAR) a. \ T GEOS MEDIVAC ™
Plus jsou služby nabízené a poskytované výhradně společností GEOS, a nikoliv Iridium, které je
samostatnou, nespojenou společností. Další aktuální informace získáte na portálech společnosti
Iridium a GEOS.
Upozornění: funkce funkce tlačítka SOS je omezena libovolnou funkcí podmínky ovlivňující sílu signálu
GPS a dostupnost služby GPS.

Nouzový režim musíte nakonfigurovat tak, aby se tlačítko SOS nastavilo na poslat
nouzovou zprávu určenému Příjemci volání a zprávě Příjemce. Neprovedení
konfigurace tlačítka SOS bude mít za následek nezaslání zprávy při stisknutí tlačítka
SOS. To by mohlo zabránit nebo zpozdit nouzovou reakci a vést k vážnému zranění
nebo smrti.

Přístup k nouzovým volbám:
přístup Možnosti umístění a
rolování až do doby, než se
pomocí tlačítka Navi dokud
nouzové možnosti jsou
zvýrazněny.
Stiskněte levé kontextové
tlačítko označené Select (Vybrat).

V nabídce Nouzové možnosti
jsou nouzový režim, nouzový stav
Akce, nouzové pípnutí, zpráva
Příjemce, příjemce hovoru a
GEOS
Služba.

Nouzové možnosti
V nabídce Nouzové možnosti
Nouzový režim umožňuje
iniciovat
tísňové volání a / nebo zprávu
naprogramované kontakty. Více
přímý způsob zahájení
nouzového režimu je stisknout
červené tlačítko SOS v horní části
telefonu. Je-li aktivní nouzový
režim, toto Položka menu může
být použita pro zrušení Nouzový
režim. Když nouzový Režim je
aktivován, možnost zrušit
Nouzový režim se také objeví na
úvodní obrazovka.
Spuštění nouzového režimu zvýrazněte „Nouzový režim” a
stiskněte levé kontextové tlačítko
označené SELECT.

Po výběru položky Nouzový režim se
zobrazí obrazovka s odpočítávání. Máte 20
sekund, než stisknete pravé tlačítko
Nouzové volání zastavíte stisknutím klávesy
Cancel Režim, pokud byl iniciován náhodně.
Tato funkce je navržena tak, aby pomohla
snížit falešné oznámení určenému
nouzovému kontaktu.

Telefon v nouzovém režimu zahájí hovor a /
nebo vyšle zprávu pro své určené kontakty.
Telefonní volání (pokud je
naprogramováno) nastane v režimu
hlasitého telefonování a bude se opakovat,
pokud pokus o volání je neúspěšný.

Telefon (pokud je naprogramován) navíc odešle zprávu SMS každých pět minut v následujícím formátu:
EMERGENCY / Lat + 38.950116 (stdv 0075) /Lon-077.250050 (stdv 0075) / Alt + 964 ft (stdv 0075) / GPS
sats 04 / 2012-06-15 15: 37UTC / Batt 86% / Lang en / Uživatel Iridium
Tato zpráva obsahuje následující informace:
• EMERGENCY notifikace
• Latitude a standardní odchylka pro přesnost
• Délka a standardní odchylka pro přesnost
• Nadmořská výška a standardní odchylka pro přesnost
• Počet satelitů GPS, které byly pro telefon viditelné, aby vám pomohly
přesnost měření. Pokud je počet satelitů GPS obecně větší než
4, přesnost je obecně dobrá. Je-li zobrazeno „NO GPS AVAIL“, zobrazí se
Poskytovaná poloha je přibližná poloha založená na lokalitě Iridium
to je pouze přibližná poloha s přesností ~ 90 mil.
• Datum (rok – měsíc - den) a čas (UTC)
• Zbývající% nabití baterie telefonu
• Jazyk menu nastavení telefonu, který udává určité informace o nastavení
jazyka uživatele (např. „en“ je angličtina)
• Uživatel Iridium

V nouzovém režimu
Rozsvítí se vyhrazená LED dioda SOS
a ikona SOS na obrazovce telefonu
objeví se. LED SOS se změní
barvy od červené do zelené
na stavu přenosu a. ozve se také zvukový
tón (pokud ja naprogramován).
Odesílá se zpráva v režimu nouze.
Nouzový režim lze zrušit
stisknutím pravého kontextového tlačítka
označeného CANCEL.

Pokud se rozhodnete zrušit Nouzové
Režim vás telefon vyzve zprávu s dotazem,
zda „Jsi si jistý chcete ukončit nouzový
režim? “
Pokud zvolíte „Ne“ stisknutím pravého
kontextového tlačítka
označené No, Emergency - Režim nebude
zrušen. Jestli vyberte „Yes“ stisknutím
levého kontextového tlačítka
označeného„Ano“ - Nouzový režim bude
zrušen.

Poznámka: Pokud Nouzový režim nezrušíte, bude telefon pokračovat - zůstávat v nouzovém režimu i
po vypnutí a zapnutí telefonu. Když se pokusíte vypnout napájení v nouzovém režimu, znázorní se
časovač odpočítávání, který se spustí a poté telefon odesílá upozornění na vypnutí nouzovým
kontaktům. Před touto obrazovkou budete mít možnost telefon okamžitě vypnout nebo počkat na
potvrzení upozornění na vypnutí a zda bylo úspěšně odesláno a poté se telefon automaticky vypne.

Nouzové akce
V nabídce Nouzové možnosti vám umožní nouzové akce určit typy akcí volání a / nebo zpráv, které se
vyskytnou při inicializaci nouzového režimu. Výchozí nastavení je Zpráva a Volat, což znamená, že
zpráva a volání budou zahájeny na do vašeho telefonu naprogramované kontakty v případě spuštění
nouzového režimu stisknutím červeného tlačítka SOS v horní části telefonu nebo výběrem Nouzový
režim z menu.

Chcete-li změnit výchozí nastavení buď na
Pouze zprávy nebo Pouze volání, použijte
Navi-klíč, zvýrazněte přednostní
a stiskněte levé tlačítko volby,
označeno Vybrat.
Poznámka: Pokud je nastaven zámek GPS a
nastavení povoleno, budete vyzváni
k zadání Nastavení GPS Zamknout PIN když
dojde k pokusu o změnu tohoto nastavení.

Nouzové “Beep”

V nabídce Možnosti nouze, pokud
je aktivováno nouzové pípnutí, sluchátko
třikrát (3) pípne každých pět (5) minut aby
příjemci mohli slyšet kde je sluchátko
umístěno. Výchozí nastavení je zakázáno.
Změna výchozího nastavení
na Enabled (Zapnuto) - použijte Navikey
zvýrazněte položku Enabled a stiskněte levé
tlačítko tlačítko, označené Select (Vybrat).
Poznámka: Pokud je nastaven zámek GPS a
nastavení povoleno, budete vyzváni
k zadání Nastavení GPS Zamknout PIN, když
dojde k pokusu o změnu tohoto nastavení.

Příjemce zprávy
V nabídce Nouzové možnosti vám příjemce zprávy umožní programovat až tři (3) kontakty, které
budou přijímat nouzový režim oznámení prostřednictvím zpráv. Aby tato funkce fungovala, zvolte
„Zpráva a volání “nebo„ Pouze zpráva “ - musí být vybrána v nouzových akcích.
Výchozí nastavení pro Příjemce zprávy je „prázdné“, což znamená, že je třeba příjemci doplnit, aby
oznámili určenému kontaktu v případě nouze text. Navíc můžete konfigurovat Příjemce zprávy
kontaktovat službu GEOS výběrem „Služba GEOS“, v menu „Nouzové volby“. Podrobnosti o GEOS
službě naleznete v písemných materiálech, které najdete v telefonním seznamu nebo na Iridium.com.
Doporučuje se, aby byli příjemci zpráv uloženi jako e-mailové adresy. Pokud používáte SMS čísla
mobilních operátorů. Tato čísla by měla být testovány před spolehnutím se na ně v případě nouze.
Emailové adresa otestovány.

Naprogramování nového příjemce zprávy,
použijte Navi-klíč a zvýrazněte
seznam, který chcete upravit
nebo Smazat. Stiskněte levé tlačítko volby,
označené Možnosti.

Poznámka: Pokud je aktivován zámek GPS nastavení, budete vyzváni k zadání Nastavení GPS Při
pokusu o změnu tohoto nastavení zamkněte PIN.

Dále použijte Navi-key
zvýrazněte požadovanou možnost
Upravit, Smazat nebo Smazat vše.

Jakmile je požadovaná akce zvýrazněna
pomocí dvoucestného tlačítka Navi
stiskněte levé tlačítko, označené Select
(Vybrat).
Pokud je vybrána možnost Upravit, vyberte
možnost Vybrat. Zobrazí se obrazovka
Příjemce vyberte možnost Enter Number,
Enter E-mail nebo vyberte existující adresu z
telefonního seznamu.


Chcete-li zadat číslo, stiskněte levé
tlačítko
volitelného tlačítka označeného Vybrat
a zadejte číslo.



Chcete-li zadat e-mail, použijte Navikey
zvýrazněte Email a
stiskněte levé tlačítko SELECT.

• Chcete-li vybrat existující adresu, použijte
tlačítko Navi-klíč pro zvýraznění Mého
Seznamu telefonních čísel a stiskněte levé
kontextové tlačítko označené Select.
Použíjte Klávesu Navi pro zvýraznění adresy a
stiskněte levé tlačítko volby, které je označeno
Vybrat.
Po přidání příjemce se zobrazí ve příjemce zprávy
ve vašem seznamu.

Příjemce hovoru
V nabídce Možnosti nouzového volání vám umožní příjemce volání naprogramovat jeden (1) kontakt,
který obdrží hovor v nouzovém režimu. Aby tato funkce fungovala, „Message and Call“ nebo „Phone Only”
musí být vybrán v případě nouzových akcí. Výchozí nastavení pro příjemce zprávy je prázdné, což
znamená, že volání příjemce musí být doplněno, aby se zavolalo určenému kontaktu v případě nouze.
Navíc můžete nakonfigurovat příjemce volání a kontaktovat službu GEOS výběrem „GEOS Service“,
poslední možností menu v části „Nouzové možnosti“. Podrobnosti o službě GEOS naleznete ve vašem
webu telefonu nebo na Iridium.com.

Chcete-li naprogramovat nového příjemce,
zadejte - vyberte požadované číslo a
stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Uložit.

řetězec automaticky vloží mezinárodní přístupový kód, tedy 00 není nutné. Číslo příjemce volání musí
obsahovat kód země a číslo (např. +12125551212) nebo číslo tísňového volání (např. +911).
Poznámka že Iridium podporuje pouze 911 v USA a 000 v Austrálii - tyto čísla nebudou fungovat v jiných
zeměpisných oblastech.

Možnosti zprávy
V nabídce Možnosti umístění vám možnost Zprávy nastavení programu umožní pravidelné aktualizace
umístění a také použití rychlého nastavení
Funkce seznamu GPS.

Pro program Možnosti zprávy stiskněte levé
kontextové tlačítko označené Select.

V nabídce Možnosti zprávy vám umožní pravidelná aktualizace naprogramovat jednoho (1) příjemce,
aby přijímal pravidelně naplánované zprávy od uživatele s vaší polohou. Jakmile je příjemce
naprogramován a zprávu (Pokud zvolíte frekvenci) vámi určený kontakt obdrží pravidelně Aktualizace. Rychlé GPS vám umožní poslat jednu (1) aktualizaci jednoho místa až pěti (5) příjemcům
naprogramovaným ve vašem telefonu. Zahájit a Rychlé GPS – stiskněte klávesu Convenience, která se
nachází na pravé straně telefonu, získáte aktualizované místo, vyberte levou kontextovou klávesou
„Share“, a levým kontextovým tlačítkem vyberte možnost Rychlé GPS.

Chcete-li programovat pravidelné aktualizace z
obrazovky Možnosti zpráv, vyberte položku
Pravidelné aktualizace pomocí levé kontextové
klávesy označené Vybrat. Po výběru se zobrazí
Aktualizovat frekvenci a příjemce aktualizace.

• Chcete-li změnit frekvenci aktualizace,
stiskněte levé kontextové tlačítko označené Vybrat.
Výchozí nastavení je Žádná aktualizace a
znamená, že žádná zpráva s aktualizací nebude
zasílána. Možnosti jsou: Žádná aktualizace,
Pouze při spuštění, 2 minuty, 5 minut,
10 minut, 30 minut, 1 hodina,
4 hodiny, 8 hodin, 12 hodin, 18 hodin,
1 den, 3 dny, 1 týden.
• Chcete-li změnit výchozí nastavení, použijte
tlačítko Navi, zvýrazněte požadované
a stiskněte levé kontextové tlačítko – označeno
Vybrat.
• Chcete-li změnit příjemce aktualizace,
Použijte Navi-key pro zvýraznění
Aktualizujte příjemce a stiskněte levé kontextové
tlačítko označené Select.
Po výběru možnosti Aktualizovat příjemce uvidíte
prázdný seznam pro programování. Stiskněte levé
kontextové tlačítko Chcete-li upravit položku,
vyberte možnost Možnosti a Smazat nebo Smazat
vše (Seznam příjemců). Další možnost, pokud je
editace na obrazovce je Vybrat příjemce.
Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici. Zadejte
číslo, zadejte e-mail nebo vyberte možnost –
existující adresu z telefonního seznamu.
• Chcete-li zadat číslo, stiskněte levé kontextové
tlačítko, vyberte Vybrat a zadejte číslo.
• Chcete-li zadat e-mail, použijte tlačítko Navi
zvýrazněte Email a stiskněte levé kontextové
tlačítko označené Vybrat.
• Chcete-li vybrat existující adresu, použijte tlačítko
Navi-klíč pro zvýraznění Můj Seznam telefonních
čísel a stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Select. Pro výběr ze seznamu bude potřeba použít
tlačítko Navi.

a zvýraznit, kterou adresu použít. Stiskněte levé
kontextové tlačítko, označeno SELECT.
Po přidání příjemce se zobrazí ve vašem telefonu
aktualizace seznamu.

Rychlá GPS navigace
Programování seznamu rychlých GPS
z obrazovky Možnosti zprávy použijte dvousměrné tlačítko Navi a zvolte
Rychlý seznam GPS pomocí levé kontextové
klávesy, označeno Vybrat. Po výběru se opět
zobrazí prázdné záznamy. Přidání
nového příjemce – označte prázdnou položku
a stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat. Pro zadání čísla zadejte Enter
E-mail nebo vyberte existující adresu
z telefonního seznamu a postupujte podle
stejné instrukce jako programování
Aktualizovat příjemce, jak je popsáno výše.

Formát

Formát vaší GPS polohy
informace mohou být upraveny.
Telefon poskytuje dvě (2) možnosti
pro pozici:
• Desetinné stupně
• Deg Min Sec (výchozí nastavení)

zvýrazněte, kterou adresu použít
a stiskněte levé kontextové tlačítko označeno Vybrat.
Po přidání příjemce
se zobrazí ve vašem telefonu aktualizace
seznamu.

Seznam GPS

Programování seznamu rychlých GPS
z obrazovky Možnosti zprávy použijte tlačítko Navi a zvolte
Seznam GPS pomocí levé kontextové klávesy –
označeno Vybrat. Po výběru se
zobrazí prázdné záznamy. Přidání a
nový příjemce – označte položku, kterou
chcete změnit
a stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat. Pro zadání čísla zadejte Enter
E-mail nebo vyberte existující adresu
z telefonního seznamu a postupujte podle
stejné instrukce jako programování
Aktualizovat příjemce, jak je popsáno výše.

Formát vaší GPS polohy
informace mohou být upraveny.
Telefon poskytuje dvě (2) možnosti
pro pozici:
• Desetinné stupně
• Deg Min Sec (výchozí nastavení)

Formát pozice

Na obrazovce Formát upravte
nastavení formátu pozice, stiskněte
levé kontextové tlačítko označené Select.

Na obrazovce Pozice upravte
nastavení formátu pozice, použijte
Navi-Key pro zvýraznění a
upřednostňovaný formát a pak použijte levé
kontextové tlačítko označené Select.

Formát nadmořské výšky

Na obrazovce Formát upravte
pro formát nadmořské výšky stiskněte
levé kontextové tlačítko označené Select.

Z obrazovky Nadmořská výška upravte
nastavení pro formát nadmořské výšky, použijte
Navi-Key pro zvýraznění a
preferovaný formát a pak použijte
levé kontextové tlačítko označené Select.

Současná pozice

Tato obrazovka se nachází přes Umístění Menu Volby nebo stisknutím
Na straně tlačítka pro pohodlí, které je
naprogramováno tak, aby byl poskytnut tok
Umístění (pro změnu tohoto nastavení viz
Kapitola 13).
Kdy jsou aktuální umístění zobrazeny:
• Je-li zapnuta funkce GPS, bude telefon zapnut
Na obrazovce se zobrazí umístění.
První oprava bude trvat déle (až 2 minuty) a
následnou pozici aktualizace se zobrazí v méně než
30 sekund.
• Jsou-li GPS a Zámek nastavení GPS
zakázáno, budete dotázáni, zda chcete
povolit GPS; pokud ano, obrazovka bude
načtena prázdná data o poloze a
se zprávou „Získání polohy“
místo „Age of fix“.
• Pokud nechcete aktivovat GPS,
nebo pokud je GPS vypnutý a GPS
Zámek je zapnutý, pak se dočasně zobrazí zpráva
„Nedostupné informace o poloze “
.
Pokud je k dispozici umístění, zobrazí se v nakonfigurovaném formátu
Zeměpisná šířka, zeměpisná délka, výška, platnost aktualizace a počet satelitů GPS.
obrazovka se bude aktualizovat automaticky tak často, jak je nastaveno.
Na této obrazovce máte možnost sdílet svou polohu s ostatními odesláním informací ve
zprávě. Pro sdílení stiskněte levé kontextové tlačítko, označené Share.

Pokud je vybrána možnost Sdílet, zobrazí
se možnosti. K dispozici jsou
možnosti:
• Rychlá GPS – odeslání vaší polohy
do předem nakonfigurovaného seznamu
na pět (5) kontaktů (viz Rychlá GPS instrukce pro programování
Seznamu).
• Nová zpráva – chcete-li přidat svou zprávu
a povolit nové můžete přidat další text a poté
adresovat zprávu novému nebo
stávajícímu kontakt.

Chcete-li sdílet svou polohu, vyberte pomocí tlačítka Navi své požadované nastavení
- Metoda sdílení a stiskněte levé kontextové tlačítko označené Vybrat. Tato funkce
předběžně vyplní webový odkaz, na který bude sdílení odesláno pro určeného příjemce
(příjemcům). Tito příjemci budou moci kliknout na tento webový
odkaz, který lze zobrazit na mobilu, tabletu nebo na prohlížeči Internetu.
Tyto informace nejsou společností Iridium ukládány a podléhají
Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Iridium zveřejněné na stránkách Iridium.com a
Google Maps služby umístěné na mapovací stránce. Standardní sazby pro zasílání zpráv

Integrace online portálu s třetími stranami
Vaše Iridium Extreme® také podporuje integraci s třetí stranou online
pomocí krátkých dat (SBD). Tyto internetové stránky třetích stran poskytují
možnost online sledovat polohu telefonu, zobrazit historii polohy, obousměrné zprávy,
nastavení a koordinace naplánovaných kontrol.
Tato funkce je užitečná, pokud spravujete flotilu telefonů a je řešením, které poskytuje
robustnější možnosti než standardní zasílání zpráv. Pro více informací o integraci online
portálu třetích stran kontaktujte svého poskytovatele služeb nebo navštivte
http://www.iridiumextreme.com/how-to-buy/partnerportals.php - dostupné portálové
partnery.
Poskytovatel servisu nebo určený poskytovatel portálu bude schopen poradit s příslušným
balíkem služeb, který je nutný k povolení této funkce.
Tato služba musí být poskytována odděleně. Registrace zařízení lze spravovat z nabídky
„Možnosti umístění“ v nabídce pod položkou „Možnosti portálu“ a na „Registrace“ nebo
získání „Stavu portálu“ telefonu a informace o vašem určeném poskytovateli.

13: Použití menu zabezpečení
Důležité: Neměňte nastavení PIN / PUK / SIM, pokud nemáte
dostupné svoje původní nastavení. Telefon a / nebo SIM karta mohou být zablokovány,
pokud neznáte správný kód a třikrát ho zadáte nesprávně. Pokud
PIN bude blokován, musíte zadat osobní odblokovací klíč (PUK),
potom obnovíte službu SIM, kterou získáváte od provozovatele služby.

Vyhledání nabídky zabezpečení

Spuštění z hlavní obrazovky:

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Menu.

2. Zobrazí se hlavní menu. Použití,
s navigačním tlačítkem Navi přejděte na
Zvýraznění zabezpečení.

3. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

O nabídce zabezpečení
Můžete provést následující
pomocí menu Zabezpečení:
• Zamknout a odemknout telefon
• Povolení a zakázání zámku karty SIM
• Změnit PIN a blokovat PIN kódy

Zamykání a odemykání telefonu
Tato funkce pomáhá zabránit nechtěnému použití telefonu.

Začněte hlavní nabídkou:
1. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněno Zabezpečení.
Poznámka: Posunutím o jednu z možností Setup na
zobrazit možnost zabezpečení.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

3. Možnost Zámek telefonu je
zvýrazněn. Pokud ne, použijte
klávesu Navi pro procházení.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

5. Možnost Povolit zámek telefonu je
zvýrazněn. Pokud ne, použijte
klávesu Navi pro procházení.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

7. Objeví se obrazovka Enter PIN. Použitím
klávesnice zadá číslo PIN.

8. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).
Aktivuje se funkce Zámek telefonu když vypnete Iridium Extreme®. Při každém
restartování telefonu, budete vyzváni k zadání
PIN telefonu. Jakmile to uděláte, telefon je
plně funkční.

Zapněte nebo vypněte zámek karty SIM
Pokud aktivujete funkci Zámek karty SIM, telefon požádá o kartu SIM PIN, kdykoliv je telefon
zapnutý. Toto nastavení změníte musíte zadat PIN kód SIM karty, který vám dal provozovatel
služby.
Začněte hlavní nabídkou:
1. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Zvýraznění zabezpečení.
Poznámka: Posunutím na jednu z možností Setup na
Zobrazit možnost zabezpečení.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. K procházení použijte navigační klávesu Navi
dokud není zvýrazněn zámek SIM.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.

5. Použijte obousměrné tlačítko Navi, dokud se
akce, kterou dáváte přednost, je zvýrazněna.

6. Objeví se obrazovka Enter PIN. Použitím
klávesnice zadá číslo PIN.

7. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené
Vybrat.
Zpráva SIM lock disabled nebo
se krátce zobrazí zpráva Zámek karty SIM,
poté se vrátí do menu Zámek karty SIM.

Použití nabídky Změnit PIN
Změňte kód PIN telefonu
Tato funkce umožňuje změnit výchozí kód PIN přidružený k vašemu zařízení telefon.

Začněte hlavní nabídkou:

1. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Zvýraznění zabezpečení.

2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
zvýrazněné Změny PIN.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Zobrazí se nabídka Změnit PIN.
Kód PIN telefonu je zvýrazněn.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

7. Do starého PINu zadejte svůj aktuální PIN
(výchozí PIN je 1234). Používejte
tlačítko Navi pro přechod
a zadejte nový PIN do pole Nový PIN. Přejít na
Ověřte pole PIN a zadejte nové
PIN znovu.

8. Po dokončení všech polí stiskněte
levé kontextové tlačítko označené OK.

9. Na obrazovce se zobrazí kód PIN změněn
OK se pak vrátí ke Menu Změna PIN

Změňte kód PIN karty SIM
Tato funkce umožňuje změnit výchozí kód PIN přidružený k vašemu zařízení
SIM karta.
Začněte hlavní nabídkou:

1. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Zvýraznění zabezpečení.
Poznámka: Posunutím o jednu z možností Setup na
zobrazit možnost zabezpečení.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
Změnit PIN - je zvýrazněno.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Pomocí tlačítka Navi přejděte na
Kód PIN karty SIM - zvýrazněno.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

Změňte kód PIN2 karty SIM
Kód PIN2 karty SIM se používá k přístupu k nastavení pevného vytáčení.
Při objednání této funkce vám bude vydán osmimístný kód.
Začněte hlavní nabídkou:
1. Pomocí tlačítka Navi přejděte na
Zvýraznění zabezpečení.
Poznámka: Posunutím o jednu z možností Setup na
zobrazit Možnost zabezpečení.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
Změnit PIN - zvýrazněno.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Pomocí dvoucestného tlačítka Navi přejděte na
Kód PIN SIM 2- zvýrazněno.

6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

7. Do starého PINu zadejte svůj aktuální PIN
(výchozí PIN je 1111). Použijte
tlačítko Navi pro přechod na další
a zadejte nový PIN do. \ t
Nové pole PIN. Přejděte k ověření
PIN a zadejte nový PIN
znovu.

8. Po dokončení všech polí stiskněte
levé kontextové tlačítko označené OK.

9. Na obrazovce se zobrazí kód PIN změněn
OK Telefon se pak vrátí k MENU Změna PIN

PIN blokování hovoru
Blokování hovorů může být povoleno pro příchozí a / nebo odchozí hovory
v nabídce Nastavení, Možnosti volání. Když povolíte Blokování hovorů, jste
vyzváni k zadání PIN. Kód PIN blokování hovorů lze změnit následujícím způsobem.

Začněte hlavní nabídkou:
1. Pomocí tlačítka Navi přejděte na
Zvýraznění zabezpečení.
Poznámka: Posunutím o jednu z možností
zobrazíte možnost zabezpečení.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

3. Pomocí navigačního tlačítka Navi přejděte na
Změnit PIN – zvýrazněno.

4. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

5. Pomocí tlačítka Navi přejděte na
Kód PIN pro blokování hovorů – zvýrazněno.
6. Stiskněte levé kontextové tlačítko označené Select
(Vybrat).

7. Do pole Staré zadejte aktuální kód PIN
Pole PIN. Použijte tlačítko Navi
Přesuňte se na další pole a zadejte
nový PIN do pole Nový PIN.
Přesuňte se na pole Ověřit PIN a
znovu zadejte nový PIN.

8. Po dokončení všech polí stiskněte
levé kontextové tlačítko označené OK.

9. Na obrazovce se zobrazí kód PIN změněn
OK. Telefon se pak vrátí k MENU Změna PIN

