U:fonův mobilní telefon
SLIM HK-668B
CDMA2000 1x 450 MHz, L-band
v.1.0
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Úvod
Než začnete telefon používat, pozorně si přečtěte uživatelskou příručku, abyste se naučili
používat všechny funkce.
Použití neautorizovaného příslušenství, např. nabíječky, baterie nebo antény třetí strany,
může způsobit poškození vašeho mobilního telefonu a/nebo vašeho zdraví.

POZOR: Používejte pouze nabíječky určené pro tento telefon. Při
použití neschválené nabíječky může dojít k trvalému poškození
telefonu, na které se nevztahuje záruka. Základní parametry
nabíječky jsou: 5V; 500mA !!!
Společnost Mobilkom, a.s. si vyhrazuje právo provádět změny a zlepšení jakéhokoli
z výrobků popsaných v tomto návodu bez předchozího oznámení.
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INSTRUKCE
Na prvním místě je bezpečnost na silnici. Mobilní telefon nepoužívejte, když řídíte.
Telefon vypněte v letadle. Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení. Jejich
používání v letadle je nebezpečné.
Telefon vypněte v nemocnici. Dodržujte veškeré předpisy nebo pravidla. Telefon
vypněte v blízkosti zdravotnického zařízení.
Respektujte zvláštní předpisy. Dodržujte veškeré zvláštní předpisy platné v jakékoli
oblasti a svůj telefon vždy vypněte, je-li jeho použití zakázané nebo když telefon může
způsobit rušení nebo nebezpečí.
Rušení. Na všechny bezdrátové telefony může působit rádiové rušení, které může
ovlivnit jejich činnost.
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Používejte kvalifikovaný servis. Zařízení smí opravovat jen kvalifikovaní servisní
pracovníci.
Anténa.
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Zbytečně se nedotýkejte antény, když je telefon zapnutý.

INFORMACE O TELEFONU
VYBALENÍ
Děkujeme vám za nákup přístroje SLIM HK-668B. Zkontrolujte, zda jste telefon
obdrželi se všemi nezbytnými součástmi, viz seznam níže. Je-li výrobek vadný nebo
chybí-li nějaká součást, okamžitě kontaktujte prodejnu, v níž jste telefon koupili.
1.
2.
3.
4.

telefon
li-ion baterie
cestovní nabíječka (s USB kabelem)
uživatelská příručka
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VZHLED TELEFONU
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DEFINICE TLAČÍTEK

Tlačítko
[VOLÁNÍ]
[KONEC
HOVORU]
[LEVÉ OVL.
TLAČÍTKO]
[PRAVÉ OVL.
TLAČÍTKO]
[NAVIGAČNÍ
TLAČÍTKO]

[OK]
[1]~[0]
*/#

Popis
Používá se k volání nebo příjmu příchozího volání.
Ukončuje se jím volání, ruší funkce a zapíná/vypíná napájení.
Používá se k volbě funkcí zobrazených v dolní části displeje.
[LEVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO] ovládá možnosti zobrazené v levé
části displeje a [PRAVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO] ovládá možnosti
zobrazené v pravé části displeje.
Pomocí tohoto tlačítka se pohybuje kurzorem. Jeho stisknutí
„nahoře“ v pohotovostním režimu aktivuje „internetový prohlížeč”,
stisknutí „vlevo“ umožňuje vstup do „SMS menu“,
stisknutí „vpravo“ umožňuje přístup k „nastavení zvuků“
a stisknutí „dole“ umožňuje otevření „MÉ NABÍDKY“.
Používá se ke změně obrázku na pozadí v klidovém režimu.
Používá se k volbě funkce v režimu nabídky a k jiným aktivacím.
Používají se k zadávání čísel.
Tlačítko „*“ přepíná telefon do tichého režimu a zpět.
Tlačítko „#“ zamyká klávesnici v klidovém režimu.
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DEFINICE TLAČÍTEK

Navigační tlačítko

Levé ovládací tlačítko

Tlačítko VOLÁNÍ
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Tlačítko tichého
režimu

Tlačítko OK

Pravé ovládací tlačítko

Tlačítko KONEC

Zámek klávesnice

POPIS IKON
Ikona

Chybí služba

Popis
Zobrazuje sílu přijímaného signálu. Aktuální síla signálu
je indikována počtem sloupečků zobrazených na displeji.
Pozn.: Pokud je namísto anténky zobrazeno písmeno „R“, SIM
karta není vložena nebo je vložena špatně. V tomto stavu je
možné uskutečnit tísňová volání.
Telefon nepřijímá rádiový signál.

Používá se

Probíhá volání.

Anténa

Zpráva
Baterie

Indikuje přijetí textové zprávy nebo nepřečtenou zprávu.
Indikuje úroveň nabití baterie.
Je nastaven budík, událost nebo upozornění.
Ikona tichého režimu.
Ikona stylu vyzvánění.

Pozn.: Pokud máte tlačítkem „*“ aktivovaný tichý režim (je zobrazena ikona
ostatní vyzváněcí režimy jsou potlačeny, dokut tichý režim opět nevypnete!!!

),
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ZAČÍNÁME
INSTALACE BATERIE KARTY SIM
1.
Vysuňte kryt baterie na spodní straně přístroje (pokud je vložen)
zatlačením na šipku krytu v jejím směru. Pod krytem naleznete místo a
obrázek, jak vložit SIM kartu. Vložte ji.

2.
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Vložte baterii do telefonu. Nejprve zasuňte výstupek na spodní straně
baterie do odpovídajících štěrbin a pak tlačte kryt baterie proti zadní části
telefonu, dokud nezaklapne na místo.

3.

Zasuňte kryt baterie podle obrázku.

NABITÍ BATERIE
1.
Před prvním použitím telefonu musíte baterii zcela nabít. Vybitá baterie
bude zcela nabitá asi za tři hodiny.
2.
Zatímco se baterie nabíjí, lze telefon používat.
3.
Zkompletujte nabíječku, která se skládá z USB kabelu a těla nabíječky.
Velký USB konektor zasuňte do těla nabíječky.
4.
Malý USB konektor připojte k boku telefonu.
5.
Nabíječku připojte do zásuvky.
6.
Během nabíjení baterie se zobrazuje hlášení o nabíjení.
7.
Po dokončení nabíjení ikona baterie ukáže plnou kapacitu a zobrazí se
hlášení o dokončeném nabíjení. Pak odpojte nabíječku od síťové zásuvky.
8.
Nabíječku odpojte od telefonu vytažením konektoru.
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POZNÁMKA: Je-li baterie zcela vybitá, může se stát, že telefon nebude několik
minut zobrazovat nabíjecí obrazovku, i když bude nabíječka připojená. Tento jev je
normální. Stačí v nabíjení několik minut pokračovat a telefon nabíjecí obrazovku
zobrazí.

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE
1.
Je-li baterie slabá a zbývá jen několik minut času pro volání, indikátor
baterie vám to oznámí blikáním ikony prázdné baterie a uvidíte zobrazené
hlášení „Baterie je vybita“.
2.
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Až bude baterie příliš vybitá pro provoz telefonu, přístroj se sám vypne.

ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ TELEFONU
Až budete připraveni svůj telefon zapnout, stiskněte tlačítko [KONEC HOVORU].
Zadejte číslo PIN. Jakmile telefon nalezne signál, objeví se ikona antény. Po zapnutí
telefon přejde do klidového režimu. Pak můžete volat a přijímat volání. Chcete-li
telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko [KONEC HOVORU], dokud se telefon
nevypne po ukončení animace.
VOLÁNÍ
Ujistěte se, že je telefon zapnutý a nachází se v klidovém režimu.
Zadejte telefonní číslo pomocí odpovídajících číselných tlačítek na klávesnici.
Nesprávně zadanou číslici odstraníte ovládací tlačítkem [SMAZAT], které maže
poslední číslici. Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka [SMAZAT ODSTRANIT]
alespoň na dvě sekundy, vymažete všechny číslice.
Až budete mít zadané celé číslo (včetně případných oblastních nebo mezinárodních
předvoleb), stiskněte tlačítko [VOLÁNÍ]. Je-li k dispozici služba, zahájíte tím volání.
Kromě toho můžete aktivovat volání přímo z telefonního seznamu nebo paměti.
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RYCHLÁ VOLBA
Tato vytáčecí funkce vám umožňuje volit čísla z vašeho telefonního seznamu
přiřazená tlačítkům 1-100.
Stiskněte tlačítko s první číslici a pak stiskněte a podržte tlačítko s poslední číslicí
volaného čísla. Pokud jste uložili telefonní číslo odpovídající vámi stisknuté číslici,
v horní části displeje se zobrazí osoba a jméno. Tato funkce je dostupná pouze pro
kontakty uložené v paměti telefonu.
OPĚTOVNÁ VOLÁNÍ NAPOSLEDY VYTOČENÉHO ČÍSLA
Stisknutí tlačítka [VOLÁNÍ] zobrazí seznam až třiceti posledních volání. Zvolte číslo
pomocí [NAVIGAČNÍHO TLAČÍTKA] a ještě jednou stiskněte tlačítko [VOLÁNÍ].
UKONČENÍ VOLÁNÍ
Až skončíte volání, krátce stiskněte tlačítko [KONEC HOVORU].
PŘIJMUTÍ A ODMÍTNUTÍ HOVORU
Chcete-li přijmout příchozí volání, stiskněte tlačítko [VOLÁNÍ]. Stisknutí tlačítka
[KONEC HOVORU] během příchozího volání vypne vyzvánění telefonu. Pokud chcete
hovor odmítnout, stiskněte tlačítko [KONEC HOVORU] ještě jednou.
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SEŘÍZENÍ HLASITOSTI SLUCHÁTKA
Chcete-li během volání upravit hlasitost sluchátka, stiskněte [NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO]
nahoru nebo dolu.
IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO
Identifikace volajícího (ID volajícího) zobrazuje číslo, z něhož přichází aktuální volání,
pokud volající zobrazení svého čísla nezakázal. Pokud se vám na displeji nezobrazí
žádné číslo, volající zobrazení svého čísla zakázal.
TICHÝ REŽIM
Stisknutím a podržením tlačítka [*] telefon přepnete do tichého režimu. V tomto režimu
se všechna upozornění mění na vibrační a je vypnutý zvuk klávesnice. Pro návrat do
normálního režimu znovu stiskněte a podržte [*], dokud se nezobrazí hlášení.
UZAMČENÍ KLÁVESNICE
Uzamčení klávesnice aktivuje stisknutím tlačítka [#] dokud telefon nezobrazí hlášení
o aktivaci ochrany klávesnice. Budete-li chtít tuto funkci deaktivovat, zadejte číslo
„123“, jak napovídá hlášení.
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NABÍDKA
TELEFONNÍ SEZNAM
-Najít
-Přidat nový
-Skupina
-Zrychlená volba
-Výpis hovorů
-Kopírování kontaktů
-Vymazat vše
NASTAVENÍ
-Zvuk
-Displej
-Hovory nastavení
-Telefon nastavení
-Zabezpečení
-Reset
-Informace SW
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ZPRÁVY
-Nová
- Mazání
-Doručené
- Nastavení
-Odeslané
-Koncepty
-Šablony
-Kopírování

NÁSTROJE
-Kalkulačka
-Stopky
-Světový čas

APLIKACE
-Internet
-Hry

ORGANIZÉR
-Kalendář
-Budík
-Poznámky
-Biorytmus

TELEFONNÍ SEZNAM
NAJÍT
Pomocí této položky v nabídce si můžete zobrazit celý telefonní seznam a najít v něm
požadovaný záznam. Můžete hledat podle jména nebo podle čísla.
 Podle jména
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit seznam uspořádaný podle jmen.
Umožňuje vám zobrazit celý telefonní seznam.
 Chcete-li zobrazit celý seznam, pohybujte se v něm nahoru a dolů.
Telefon zobrazí jména a telefonní čísla z celého telefonního seznamu.
 Rychlá volba
Při zadání určitého znaku se zobrazí jména, která začínají tímto znakem.
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PŘIDAT NOVÝ (ZÁZNAM)
Tato položka v nabídce vám umožňuje uložit telefonní číslo do telefonu (paměti
přístroje SLIM HK-668B) nebo na kartu SIM.
Pokud zvolíte možnost „Telefon“, telefonní čísla budou ukládána do paměti přístroje.
Ukládanými položkami budou: „JMÉNO“, „Č. MOBILNÍHO TELEFONU“, „DOMÁCÍ
ČÍSLO“, „ČÍSLO DO ZAMĚSTNÁNÍ“, „FAXOVÉ ČÍSLO“, „Adresa“, „ZVONĚNÍ“,
„SKUPINA“, „Režim UZAMČENÍ“ a „E-mail“. Chcete-li vložit každou z těchto položek,
vstupte tlačítkem pro pohyb nahoru/dolů do režimu úprav a pozměňte informace.
Chcete-li změnit vstupní režim, stisknutím tlačítka [#] se vám nabídne možnosti psaní
velkých a malých písmen. Podržením pak režim „Čeština“, „Angličtina“ a psaní čísel.
Dlouhé stisknutí tlačítka [0] nastavuje režim symbolů. Po dokončení vstupu stisknutím
„OK“ uložte změny a ukončete úpravy.
Pokud zvolíte možnost „SIM“, telefonní čísla budou ukládána na SIM kartu. Můžete
uložit jen „JMÉNO“ a „Č. MOBILNÍHO TEEFONU“.
SKUPINA
Umožnuje prohlížení kontaktů po skupinách
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ZRYCHLENÁ VOLBA
V klidovém režimu lze volat čísla uložená pro rychlou volbu stisknutím a podržením
tlačítka na klávesnici.
- Chcete-li přiřadit telefonní číslo k rychlé volbě, zvolte umístění a stiskněte tlačítko
[Zvolit].
Je-li již telefonní číslo k rychlé volbě přiřazené, není možné jej znovu přidat.
- typ: Rychlou volbu složenou z více číslic (např. 98) aktivujete napsáním čísel 98
a podržením posledního čísla. V tomto případě číslo 8.
VÝPIS HOVORŮ
V této části nabídky můžete přistupovat k záznamům odchozích, zmeškaných volání
a všechna tato volání spravovat.
 Zmeškané hovory
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit seznam volání. Stisknutím [OK] si
též můžete podrobně zobrazit datum, čas a číslo každého volání. Stisknutí
[levého ovládací tlačítka] vám nabídne možnosti „Odeslat zprávu“,
„Uložit“ kontakt, „Vymazat“ hovor a „Vymazat všechny“ hovory. Seznam opustíte
stisknutím tlačítka [ZPĚT].
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 Přijaté hovory
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit seznam přijatých hovorů a má
stejné možnosti jako položka „Zmeškané hovory“.
 Odchozí hovory
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit seznam odchozích hovorů a má
stejné možnosti jako položka „Zmeškané hovory“.
 Doba hovorů
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit doby hovorů
KOPÍROVÁNÍ KONTAKTŮ
Pomocí této položky v nabídce můžete zkopírovat telefonní seznam uložený v každé
z pamětí (na kartě SIM nebo v paměti telefonu).
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- Z telefonu na SIM
Zkopíruje záznamy z telefonního seznamu v paměti telefonu na vaši kartu SIM.
Zkopírujte záznamy na kartu SIM a vše zkontrolujte.
- Ze SIM do telefonu
Jména uložená na kartě SIM můžete zkopírovat do paměti telefonu.
Zkopírujte záznamy do telefonu a vše zkontrolujte.

ODSTRANIT VŠE
Pomocí této položky v nabídce můžete odstranit telefonní seznam z paměti telefonu
nebo karty SIM.
- Telefon
Stiskněte [OK] a potvrďte/nepotvrďte odstranění tlačítkem [OK nebo Zrušit].
Odstraníte záznamy telefonního seznamu z celé paměti telefonu (v případě [OK]).
- SIM
Stiskněte [OK] a potvrďte/nepotvrďte odstranění tlačítkem [OK nebo Zrušit].
Odstraníte záznamy telefonního seznamu z celé karty SIM (v případě [OK]).
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ZPRÁVY
Pomocí položky v nabídce ZPRÁVY můžete odesílat zprávy, prohlížet doručené
zprávy a odchozí zprávy a upravovat své nastavení pro SMS. Můžete též uložit
telefonní číslo zprávy do telefonního seznamu a na zobrazenou zprávu odpovědět
nebo tuto zprávu předat dál.
V případě příchozích zpráv máte možnost rozlišit mezi „nepřečtenými zprávami
a zprávami celkem“.

NOVÁ (ZPRÁVA)
Pomocí této položky v nabídce můžete psát zprávy. Položka „Nová“ vám umožňuje
sestavit zprávu určenou k odeslání. Při psaní můžete použít tlačítek:
[#]: Nastavuje vstupní režim na velká písmena, malá písmena a automatický režim.
Dlouhé stisknutí přepíná režim „Čeština“, „Angličtina“, „123“.
[0]: Klávesa pro vložení mezery nebo znaku „0“. Dlouhé stisknutí vám umožňuje
nastavit režim vstupu symbolů.
[OK]: Stiskněte [OK] pro potvrzení nebo přechod k dalšímu kroku.
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Po stisknutí tlačítka [Volby] si může uživatel vybrat z těchto možností:
Šablona zprávy: Vkládá do textové zprávy předem připravený text;
Uložit: Ukládá rozepsané SMS do konceptů.
Tel.seznam: Vloží telefonní číslo ze seznamu
Až dokončíte psaní zprávy, stiskněte [OK] pro přechod k dalšímu kroku.
Po stisknutí tlačítka [Volby] si může uživatel vybrat z těchto možností:
Najít: Umožňuje uživateli najít telefonní číslo uložené v telefonním seznamu.
Pro odeslání zprávy stiskněte [OK].
DORUČENÉ
Tato položka v nabídce vám umožňuje číst přijaté textové zprávy. Stisknutí [levého
ovládací tlačítka] vám nabídne níže uvedené možnosti.
 Smazat
Tato položka v nabídce vám umožňuje smazat vybranou zprávu.
 Smazat vše
Tato položka v nabídce vám umožňuje smazat všechny doručené zprávy.
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 Detail
Tato položka v nabídce vám otevře zprávu.
 Zkopírovat na SIM/do telefonu
Tato položka v nabídce vám umožňuje uložit vybranou zprávu do paměti
(na kartu SIM nebo do telefonu).
Pozn.: Tyto funkce levého ovládacího tlačítka nejsou dostupné pro zprávy
o doručení(Doručenky)
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ODESLANÉ
Tato položka v nabídce vám umožňuje číst odeslané textové zprávy. Stisknutí [levého
ovládací tlačítka] vám nabídne tyto možnosti:
 Smazat
Tato položka v nabídce vám umožňuje smazat vybranou zprávu.
 Odeslat znovu
Tato položka v nabídce vám umožňuje zprávu znovu odeslat na číslo, na které již
byla odeslána.
 Přeposlat
Tato položka v nabídce vám umožňuje předat zprávu dál.
Pozn: Akce s odchozími zprávami jsou stejné jako výše popsané akce s příchozími
zprávami.
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KONCEPTY
V této složce jsou uloženy vaše koncepty. Lze je libovolně upravit a poté odeslat.
ŠABLONY
V této složce jsou uloženy vaše šablony, které může kdykoliv vložit do textu právě
psané zprávy.
KOPÍROVÁNÍ
Tato položka v nabídce vám umožňuje kopírovat zprávy mezi kartou SIM a telefonem.
SMAZAT VŠE
Tato položka v nabídce vám umožňuje vymazat všechny zprávy uložené v paměti.
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NASTAVENÍ
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit způsob upozornění na příchozí zprávy.
 Zvuk
Tato položka v nabídce rozhoduje o zvukovém upozornění na příchozí zprávy.
Můžete volit z možností „Zvonění“, „Zvonění + Vibrace“, „Vibrace“, pouze
podsvícení.
 Opakované upozornění
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit připomenutí příchozích zpráv.
Pozn: toto upozornění probíhá pokud existuji nepřečtené zprávy na SIM kartě nebo
v telefonu. Na tuto funkci nemá vliv položka „Ukládání doručených“.

 Přímé zobrazení
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit přímé zobrazení příchozích zpráv.
 Ukládání odeslaných
Tato položka v nabídce aktivuje zda ukládat odeslané zprávy do paměti.
 Doručenky
Tato položka v nabídce vám umožňuje přijímat potvrzení o doručení SMS.
Existují možnosti „Zapnout“ a „Vypnout“. Tímto nastavením se řídí potvrzení
o doručení všech odeslaných zpráv.

29

 Ukládání doručených
Tato položka v nabídce volí ukládání doručených zpráv do paměti telefonu nebo
na SIM kartu.
Typ: Při zvolení přímého zobrazování zpráv se zprávy zobrazují přímo na displeji a je
možné s nimi provádět operace jako v adresáři „Doručené“. V tomto režimu zobrazení
Vám zpráva zůstane označena jako nepřečtená, pokud neukončíte její prohlížení
tlačítkem [KONEC VOLÁNÍ] nebo ji nesmažete.
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NÁSTROJE
KALKULAČKA
Váš přístroj má též funkci kalkulačky. Kalkulačce můžete použít funkce„,“, „=“, „+“, „-“,
„X“, „/“, „AC (inicializace)“, „Smazat“ a „Zpět“. Pro použití aktivaci stiskněte
odpovídající tlačítko. Desetiná čárka se vkládá tlačítkem [VOLÁNÍ].
STOPKY
Váš přístroj má též funkci stopek. Stopky můžete spustit a zastavit stisknutím tlačítka
[OK]. Stisknutím tlačítka [RESET] stopky vynulujete. Tlačítkem [Zobrazit] si můžete
zobrazit kompletní časy.
SVĚTOVÝ ČAS
Váš přístroj má též funkci světového času. Můžete si zobrazit čas a datum v předem
naprogramovaných městech. Zvolte město pomocí pravé/levé části navigačního
tlačítka a zobrazte čas a datum tohoto města.
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NASTAVENÍ
ZVUKY
 Vyzvánění
V této části nabídky můžete nastavit typ zvonění přístroje. Můžete zde volit
z možností zvonění, zesilující zvonění, vibrace, pouze podsvícení, zvonění po
vibracích, zvonění + vibrace.
 Zvuky
V této části nabídky můžete nastavit typ melodie pro přístroj.
 SMS tóny
V této části nabídky můžete nastavit typ melodie pro příchozí SMS.
 Hlasitost
V této části nabídky můžete nastavit úroveň hlasitosti přístroje. Můžete zde
nastavit hlasitost zvonění, tónu tlačítek a hlasového volání.
* Zvonění
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit hlasitost vyzváněcího tónu.
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* Hlasitost kláves
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit hlasitost tónu tlačítek.
* Hlasitost reproduktoru
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit hlasitost sluchátka.
 Tóny telefonu
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit zvukový efekt.
 Skupinové zvonění
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit skupinový vyzváněcí tón.
DISPLEJ
 Pozadí
Nastavení tapety displeje.
 Hodiny
Existují tyto čtyři možnosti: „Malé hodiny“, „Velké hodiny“, „Diář s malými
hodinami“ a „Bez hodin“.
 Pozdrav
Tato položka v nabídce vám umožňuje napsat zprávu a nastavit barvu pro
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zobrazení v klidovém režimu. Napište zprávu nebo si vyberte barvu textu
a stiskněte [OK] pro potvrzení.
 Jas
V této části nabídky můžete zvolit úroveň jasu displeje přístroje. Máte na výběr
z pěti úrovní.
 Podsvícení
V této části nabídky můžete zvolit délku podsvícení přístroje od posledního
stisknutí tlačítka. Můžete volit z těchto pěti možností: „5 SEKUND“, „15 SEKUND“,
„30 SEKUND“, „60 SEKUND“ a „VŽDY ZAPNUTO“.
POZNÁMKA: Nastavení možnosti „STÁLE ZAPNUTO“ významně zkrátí dobu
pohotovostního režimu a dobu hovoru přístroje SLIM HK-668B.
HOVORY NASTAVENÍ
 Automatické zvednutí hovoru
Automaticky přijme volání po přednastaveném počtu zvonění.
Ideální nastavení pro soupravu hands free do vozidla.
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 Zmeškané hovory
Se službou Oznámení zmeškaného hovoru budete mít stále přehled o tom, kdo se
Vám pokoušel dovolat, když jste měli vypnutý telefon nebo byli mimo signál. U:fon
zaznamená čísla volajících a doručí Vám je formou SMS zprávy na Váš telefon.
Aktivace probíhá uskutečněním volání na určené číslo.

 Hovor na lince
Tato služba informuje účastníka o novém příchozím volání v případ, kdy účastník
právě hovoří s jiným účastníkem. Účastník může toto nové volání přijmout nebo
odmítnout. Aktivace probíhá uskutečněním volání na určené číslo.

 Přesměrování volání
Předává volání přijímaná vaším telefonem na jiné specifikované telefonní číslo.
Aktivace probíhá uskutečněním volání na určené číslo.

Více informací o doplňkových službách na http://www.ufon.cz/podpora v sekci F.A.Q –
nejčastěji kladené otázky.
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TELEFON NASTAVENÍ
 Změnit kód/PIN
Mění vaše čtyřciferné heslo pro zabezpečení telefonu nebo pro zabezpečení SIM.
Od výrobce je nastavena základní hodnota zabezpečení telefonu „0000“.
Zabezpečení karty SIM (číslo PIN) jste obdrželi při koupi Vaší karty.
 Jazyk
Volí jazyk textů zobrazovaných na displeji.
 Zámek kláves
Pomocí navigačního tlačítka zvolte možnost „Vypnuto“ nebo „Automaticky“
a stiskněte [OK].
Chcete-li klávesnici uzamknout , dlouze stiskněte tlačítko [#].
Při zvolení možnosti „Automaticky“ se klávesnice zamkne automaticky po 15ti
sekundách.
Klávesnici odemkněte zadáním kombinace 1, 2, 3.
 Formát času
Pomocí navigačního tlačítka zvolte možnost „12“ nebo „24“ a stiskněte [OK].
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ZABEZPEČENÍ
Zabraňuje jiným používat váš telefon bez dovolení. Je-li uzamčený, nelze volat a otevírat
nabídky bez hesla. Od výrobce je nastavena základní hodnota „0000“.
 Zámek telefonu
Umožňuje zablokovat telefon proti nechtěným uživatelům.
 Zámek SIM
 Aktivuje zadávání PIN kódu při spuštění telefonu.
RESET
Obnovuje výchozí nastavení telefonu.
INFORMACE SW
Zobrazuje informace o vašem telefonu včetně verze softwaru a názvu modelu.
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APLIKACE
INTERNET
Internetový wapový prohlížeč NETFRONT
Mobilní telefon SLIM HK-668B obsahuje internetový wapový problížeč NETFRONT
2.0. Tento prohlížeč je optimalizovaný pro wapové rozhraní(stránky přímo určené pro
wap rozhraní). NETFRONT 2.0 umožňuje i omezené prohlížení klasických
internetových stránek, jejich obsah však nemusí být zobrazen korektně.
Pro navigaci webové stránky stiskněte klávesu nahoru nebo dolů. Obsah stránky bude
rolovat a přístupné odkazy budou zviditelněny. Zviditelněné odkazy zvolíte stisknutím
tlačítka „OK“. Pro použití panelu nástrojů stiskněte klávesu doleva nebo doprava.
Přístupné ikony budou zviditelněny. Každá ikona panelu nástrojů má informační okno,
které popisuje funkci.
Hlavní menu umožňuje přístup ke všem položkám seznamu, historie, info o stránce
a nastavení. Pro rychlejší posouvání textu může použít postranní klávesy hlasitosti.
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Pokud je obsah stránky příliš velký a prohlížeč není schopen nahrát celý obsah, může
zamezit nahrávání obrázků zvolením „Vypnout obrázky“ a tím snížit objem dat, který
má být nahrán. Při zadávání adresy můžete zadat „Vložte text“, kde jsou nastaveny
předvolby zkratek (.cz, www., http://, .com). Seznam těchto předvoleb si můžete
rozšířit.
Poznámka:
Přístup k internetu můžete používat pouze pokud máte aktivované datové služby.
HRA
Váš přístroj obsahuje hru IKARUS.
Více informací naleznete v nápovědě ke hře.
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ORGNIZÉR
KALENDÁŘ
- Přidat nový
NASTAVENÍ UDÁLOSTI: Pomocí klávesnice vložte událost a stiskněte [OK].
NASTAVENÍ DATA: Pomocí klávesnice změňte nebo vložte datum a stiskněte [OK].
NASTAVENÍ ČASU: Pomocí klávesnice nastavte čas, stiskněte [OK].
NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ: Zvolte časový interval upozornění (Na čas, 10 minut
předem, 30 minut předem atd.)
NASTAVENÍ ZVONĚNÍ: Chcete-li nastavit zvonění, stiskněte navigační tlačítko vlevo
nebo vpravo a vyberte si zvonění.
- Ukázat vše
Chcete-li zobrazit všechny záznamy, stiskněte tlačítko [Volby] a pomocí navigačního
tlačítka zvolte možnost „Ukázat vše“.
Chcete nějaký plán vymazat, zvolte daný záznam, stiskněte tlačítko [Volby] a zvolte
Smazat.
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BUDÍK
Na svém přístroji můžete nastavit budík.
 NASTAVENÍ
Navigačním tlačítkem nastavte možnost (denně/týden/měsíčně/vypnuto).
 NASTAVENÍ ČASU
Zde můžete nastavit čas a denní dobu.
 NASTAVENÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ
Navigačním tlačítkem nastavte opakované buzení (1/2/3/4krát po 5 minutách).
 NASTAVENÍ ZVONĚNÍ
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit vyzváněcí tón budíku.
 NASTAVENÍ TEXTU
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit zprávu pro buzení.
POZNÁMKY
Váš přistroj umožňuje zaznamenávat do paměti textové a hlasové poznámky.
 TEXTOVÁ POZNÁMKA
Napište textovou poznámku a stisknutím [OK] ji uložte.
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 HLASOVÁ POZNÁMKA
Můžete si zaznamenat jakékoli zprávy, které pak bude možné přehrávat jako
hlasové poznámky.
Stiskněte tlačítko [Volby] a zvolte možnost „Přidat novou“. Až budete chtít
záznam ukončit, stiskněte [OK].
Maximální délka záznamu je 10 minut.
BIORYTMUS
Váš přístroj má též funkci biorytmu. Identifikuje dnešní biorytmus nebo a biorytmus
určitého dne s použitím slunečního kalendáře. Zvolte své datum narození stisknutím
[OK] a navigačního tlačítka nebo datum narození zadejte. Pak zadejte den, pro který
chcete znát biorytmus.
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PSANÍ TEXTU
Budete-li ukládat jméno do telefonního seznamu, psát zprávu, vytvářet osobní uvítání
nebo plánovat události ve svém kalendáři, budete potřebovat zadat text. Máte
k dispozici níže uvedené vstupní textové režimy.
ZMĚNA VSTUPNÍHO TEXTOVÉHO REŽIMU
Pokud se nacházíte v psaní textu vyžadujícím vstup znaků, všiměte si indikátoru
vstupního textového režimu v dolní části displeje.
Tlačítko [#] můžete použít podržením k volbě tří vstupních režimů.
Čeština
Angličtina
123
Dlouhým stisknutím nuly [0] můžete nastavit režim vstupu symbolů.
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REŽIM ČEŠTINY

Budete-li psát v režimu češtiny, musíte stisknout tlačítko označené
příslušným písmenem. Jednou pro první písmeno, dvakrát pro druhé atd.
Tlačítko
Znaky
1
. , - ?! ' @ : 1
2
abc2áč
3
def3ďéě
4
ghi4í
5
jkl5
6
mno6ňó
7
pqrs7řš
8
tuv8ťúů
9
wxyz9wxýž
0
mezera, 0
REŽIM 123

Tento režim vám umožňuje vkládat do textové zprávy čísla. Tiskněte
tlačítka s požadovanými číslicemi a pak se ručně přepněte do
požadovaného režimu textového vstupu.
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Pomocí tlačítek [1] ~ [0] napíšete číslo.
REŽIM SYMBOLŮ

Po zadání symbolu se automaticky obnoví předchozí vstupní režim.
Po dlouhém stisknutí tlačítka [0] můžete napsat jeden ze symbolů . ? ! ; :
„“_+-<=>%~@&Ó#*/|\[](){}<>$^
(kde „ “ značí mezeru)
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Před kontaktováním zákaznické linky proveďte níže uvedené jednoduché kontroly.
Může vám to ušetřit čas a výdaje za zbytečné volání servisu.
Zobrazuje se hlášení „Telefon uzamčený“.
- Byla aktivována funkce automatického uzamčení. Dříve, než budete moci telefon
použít, musíte zadat heslo telefonu.
Zobrazuje se hlášení „Služba nedostupná“.
- Došlo ke ztrátě spojení se sítí. Můžete být v oblasti se slabým příjmem (v tunelu
nebo obklopeni budovami). Změňte místo a opakujte pokus.
- Pokoušíte se získat přístup k možnosti, kterou nemáte u svého poskytovatele služeb
předplacenou. Vyžádejte si u poskytovatele služeb další podrobnosti.
Váš protějšek neslyší, co říkáte.
- Nevypnuli jste mikrofon?
- Držíte telefon dostatečně blízko u úst? Mikrofon je umístěný v dolní části telefonu.
- Nezakrýváte rukou horní část telefonu, kde je umístěna interní anténa? Tímto
způsobem dochází ke snížení příjmu signálu.
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Telefon začíná pípat a na displeji bliká hlášení „Baterie je vybita!“.
- Baterie je nedostatečně nabitá. Nabijte ji nebo připojte baterii k nabíječce.
Kvalita zvuku při volání je špatná.
- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji. Počet sloupečků za ním indikuje sílu
signálu od silného ke slabému.
- Zkuste přiblížit telefon k oknu, jste-li v budově.
Když vyvoláte záznam z telefonního seznamu, žádné číslo se nevytočí.
- Zkontrolujte, zda jsou čísla správně uložená, pomocí funkce „Telefonní
seznam“ „Hledání“.
- V případě potřeby čísla znovu uložte.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Rozsah kmitočtů:
TX : 410.000–414.475MHz
RX : 420.000–424.475MHz
Hmotnost: 72g
Rozměry: 107,5 x 45 x 11,2 mm
Baterie: Li- Ion dobíjecí baterie
Doba pohotovostního režimu: až 200 hodin
Doba hovoru: až 150 min (10dBm TX power / RC3 )
Úroveň maximálního vyzařování - SAR max: 0,747 W/kg
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