 PHA-2890

 Návod k použití





www.akai-atd.com

1








Před použitím
Děkujeme že jste si zakoupili produkt AKAI. Příručka vám pomůže naučit se první kroky uvedení mobilního zařízení do
provozu a jeho důležitejší funkce.
Poznámka:
K produktu používejte pouze príslušenství od výrobce. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené od jiného
príslušenství a nemůže být řešeny v rámci garanční záruky.
Pokud jakékoliv nastavení nebo zobrazení na displeji neodpovída s tím co v příručce je popsáno, tak prosím použíjte
aktuální nastavení (nové verze softweru mohou obsahovat minimálně rozdíly)
Pomožte nám chránit naše životní prostředí! Všechna zřízení vyráběné námi jsou v souladu s mezinárodními
normami, podrobnější informáce o likvidaci starých zařízení nájdete na místním úřadě, a ve službě na likvidaci
odpadu

 Obecne informace

1.Bezpečnost
 Tísňové volání
 Číslo tísňového volání v každém městě je :112.
 Poznámka: Úspěch nouzového volání je závislá na spojení daného call centra, mi ji nemůžeme garantovat
 Bezpečnostní opatření
 Před použitím tohoto výrobku, přečtěte si následující návod, abychom vyloučili nebo alespoň minimalizovali
poškození výrobku z používaní.
 Při jízdě prosím nevolejte.
 Na letadle vypněte zařízení.
 Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic, nebo v blízkosti silných chemikálií.
 Postupujte podle varování a tam, kde je napsáno, vypněte telefon v oblastech, jako jsou: nemocnice.
 Zařízení může být opraveny pouze autorizovaným servisem výrobce.
 Používejte pouze schválené příslušenství baterie od výrobce.
 Nevystavujte telefon extrémním teplotám (+60℃)













Informace o baterie
Informace o nabíjení
Nabíječku lze použít při teplotách od 0 do 40 ° C.
Nenabíjejte na vlhkém místě.
Našimi výrobky dodržujeme obecné předpisy na ochranu přírody.
Když už nenabíjíte tak nabíječku vytáhněte zo zástrčky. Více než 12 hodin nepřetržitého nabíjaní může zkrátit
životnost baterie.
Informace o baterie
Nerozebírejte ani neupravujte akumulátor.
Nepřipojujte baterii přimo k síti
Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
Pokud je baterie přílis horká, se naduje nebo by měl divný zápach, okamžitě zastavte jeho používání a obraťte se na
určené servisní středisko.

2.Uvedení do provozu
1.1.1. Vložení a odstranění SIM karty
 Vypněte zařízení – odstraňte zadní kryt – vyjměte baterii. Vložte SIM kartu do příslušného slotu SIM (pokud používate
pouze 1 SIM, tak umístěte do prvního slotu). Vyhněte se použití adaptéru SIM.
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1.1.2. Nabíjení
 Zapojte nabíječku do zásuvky, pak s tím kompatibilní stranu do zařízení. Blikaním symbolu baterie se indikuje
nabíjení. Pokud blikání symbolu přestane to znamená že nabíjení je dokončeno. Na nabíječce je možno cítit mírný
vzestup teploty ale to je normální.

 Upozornění:
 Zařizení lze nabíjet v místnosti s teplotou 0C-50C. V případě, že okolní teplota klesne mimo tohoto limitu,
nenabíjejte zařízení.
 Nabíjejte pouze s kompatibilní nabíječkou uznanou výrobcem . Pokud se toto kritérium nedodrží , automaticky dojde
k odebrání záruky na zařízení.
1.2. Připojení k síti
1.2.1. SIM karta
 Zařízení SIM kartu automaticky rozpozná. Všechny informace, špecifikace týkajíci se síti vztahujíci se k SIM karte,
nejsou ve vlastnostech telefonu. Kontakty a telefonní čísla jsou také na SIM kartě a vložení do druhého telefonu, mají
být přístupné. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého poskytovatele SIM.

1.2.2. Připojení k síti
 Po vložení SIM karty a po zapnutí se zařízení automaticky připojí k síti náležející SIM kartě. Také vypíše jméno
provozovatele sítě. Pak je zařízení v pohotovostním režimu, je vhodný pro uskutečnění a přijímaní hovorů.
 Hlavní menu

3.Volání
 V této funkci víte podívat přijaté/nepřijaté hovory, telefonní čísla a čas hovorů. Tyto seznamy víte vymazat pod menu
„smazání seznam hovorů”. Historie – Volba seznamu hovorů – Opce– a zde najdete následující možnosti:
 Údaje: Údaje hovorů.
 Volání: volání.
 Psaní zprávy: Psaní SMS pro vybranou osobu.
 Přidat do kontaktů: Přidání telefonního čísla do kontaktů.
 Seznam blokovaných - Přidat k seznamu blokovaných (blokuje příchozí hovory z tohoto čísla ).
 Smazat: Odstranění položky.
 Vymazař vše: Odstranění všechny vybrané položky /odstranění skupiny

4.Multimedia
1.3. Kamera





Fotoaparát aktivujte po stisknutí tlačítka OK. Nastavení Fotoaparátu obsahují:
Fotografie: otevření galerie.
Více možností: Přepínatelný režim DC/DV , efekty, kontrast, jas, poměr černá/bílá, a ostatní.
Nastavení: Nastavitelné: kvalita obrazu, velikost.

1.4. DV (Video)






S pomocí této funkce můžete nahrávat kratší události
Možnosti nastavení nahrávání videa zahrnují:
Přepnout na kameru: Spuštění rozhraní fotoaparátu.
Nastavení nahrávání: konfigurační možnosti nahrávání.
Video nastavení: Nastavení parametry videa.

1.5. Foto
 V této nabídce je možné prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem.

1.6. Hudba
 Funkci je možné použit pro poslech hudby. S následujícími volbami:
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 Tlačítko

 Funkce

 Šipka doleva

 Skok na předcházející skladbu.

stisknout déle: skok zpět

 Šipka doprava

 Skok na následující skladbu.

stisknout déle: skok vpřed

 OK tlačítko

 Audio přehrávání/zastavení.

 Nahoru/dolů
tlačítko

 Hlasitost nahoru/dolů.

1.7. Video
 Funkci je možné použít pro přehrávaní videa. S následujícími volbami
 Tlačítko
 Šipka doleva

 Funkce

 Šipka doprava

 Skok vpřed

 OK tlačítko

 Přehrávání/zastavení videa

 Nahoru/dolů tlačítko

 Hlasitost nahoru/dolů

 Skok zpět.

Přetočit zpět.
Přetočit vřed.

1.8. Hlasový záznam






S touto funkcí víte udělat hlasový záznam, s použitím nasledujícími volbami:
Záznam: Zahájení nahrávání záznamu.
Seznam záznamu: Vytvoření seznamu záznam.
Úložište/míst na ukládání: Změna umístnění záložních souborů.
Formát souboru: Změna formátu: AMR, nebo WAV

1.9. FM radio











S tímto zařízením můžete poslouchat i nahrávat poslouchané radio vysílání.
Automatické vyhledávání / uložení: Vyhledání rádiových stanic / jeich uložení
Seznam stanic: Výběr, změna, nebo vymazání rádiové stanice se seznamu.
Uložení: Uložení aktuální rádio stanice do seznamu stanic.
Manuální vyhladávání: Manuální vyhledávání rádio stanice
Poslech přes reproduktor: FM rádio přes reproduktor (je možné pouze s připojením sluchátek)
Přehrávání v pozadí: Vedle poslech rádia víte nastoupit zpět do hlavního menu.
Nahrávaní: nahrání současně poslouchané stanice jako zvukový soubor.
Seznam nahraných: seznam nahraných souborů.
Pomoc: Možnost otevření nápovědě

5.Telefónny seznam
 Můžete uložit telefonní čísla do pamětí telefonu i na SIM kartu. Po zvolení Kontakty s pomocí stisku Levé boční
tlačítko víte zobrazit možnosti
Nové: Přidat nový kontakt do telefonního seznamu.
Psaní zprávy : Dotyčné osobě zaslat SMS ńebo MMS.
Volání: Zahájení hovoru.
Smazat: smazat kontakt.
Smazání více: Smazat všetky vybrané položky.
Import/Export: s Exportom víte přemístit Vaše kontakty z Telefonu na SIM kartu, s Importem ze SIM karty na
telefon.
 Zaslání kontaktu: poslat kontakt přes SMS nebo s pomocí Bluetooth.
 Více možností：Načíst informace o paměti pro ukládání.
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6.Profily







V této funkci jsou k dispozici nastavení, které mají vliv na různé operace: Normálně, Tiché, Uvnitř, a Venku.
Aktivace:
Se stisknutím tlačítka OK víte aktivovat vybraný profil.
Nastavení: Změna nastavení zvoleného profilu.
Přejmenování: Změna názvu profilu.
Nastavení vyzvánění: nastavení indikace příchozích hovorů SIM1 / SIM2.
Hlasitost：Nastavení hlasitosti k následujícím: Volání, Zprávy, zvuky oznámení, hlasitost hovoru.

 Režim vyzvánění: Nastavení režimu volání např.: opakovaný, hlasitý, jednou pípne.
 Ostatní zvuky : Tóny tlačítek, indikátor stavu baterie, hlasitost vyzvánění.
 Poznámka: během připojení sluchátek každý zvuk je automaticky přesměrován do ní.

7. Zprávy
 S touto funkcí víte poslat SMS, MMS zprávy, a víte podívat přijaté a odeslané zprávy.

1.10. Psaní zpráv
 Čtení zpráv, psaní zpráv, připojení fotky/hudby
 Poslat: Po napsání zprávy, musíte zadat příjemce(telefonní číslo, nebo vybrat z kontaktů).

1.11. Přijaté/ Odeslané/ Koncepty
 V této funkci víte si prohlédnout prřjaté , odeslané zprávy a koncepty.

1.12. Šablony
 Zde najdete i víte uložit své šablónové zprávy.

1.13. Hlasové zprávy:
 Zde najdete hlasové zprávy.

1.14. Opce Hlasových zpráv:
 Zde uloží zařízení hlasové zprávy, které Vám byly ponechány, po voláníchch které jste nevěděli přijmout z nějakých
důvodů.

1.15. Nastavení zpráv
 Zde můžete změnit nastavení SMS stejně jako i kapacitu.

8. Pomůcky
1.16. Baterka
 Zapnutí/vypnutí Baterky

1.17. Údaje
 Místo všech souborů nebo uložená data různých funkcí.

1.18. Oznámení
 Buzení / oznámení víte nastavit zde.

1.19. Kalkulačka
 stisknutím OK Tlačítko se objeví kalkulačka . Na tomto povrchu s pomocí šipkami nahoru/dolů, doleva/doprava víte
použít symboly +, -, *, /, = . Zrušit aktuální výpočty víte se smazáním.

1.20. Kalendář
 Kalendář bude ukazovat aktuální den zvýrazněný. S pomocí šipky nahoru/dolů, doleva/doprava víte vybrat
požadovaný den.
 Přidání událostí: Menu → Nová událost → Pojmenování → Výběr.

1.21. Datum/Čas:
 V aktuálním městě víte podívat tamní přesný čas.

1.22. Bluetooth
 Bluetooth: zapnutí / vypnutí
 Bluetooth viditelnost: zapnutí, vypnutí dostupnosti.
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Spárované zařízení: Ukáže již dřívejší spárované, nebo aktuální párovateľné zařízení.
Jméno Zařízení: Na Bluetooth s tímto jménem figuruje zařízení (zde to můžete změnit).
Bluetooth správce souborů: výběr a změna používané paměti.
Pomoc: Obecné informace o Bluetooth

1.23. STK
 Pro zapnutí je potřebná SIM karta.

9. Nastavení
1.24. Nastavení volání
 2 SIM karty: změna jména SIM karty, zadání základní SIM karty.
 Přesměrování hovoru: Můžete přesměrovař hovor na toto určené jiné zařízení. Tuto funkci víte zapnout/vypnout.
 Čakajíci hovor: Síť Vás informuji když během hovoru mate novy příchozí hovor , tato nastavení jsou dostupné v
tomto menu.
 Skryté ID volajícího: Při zobrazení se zobrazí nastavený text sítě namísto telefonního čísla.
 Ostatní: Sem patří upozornění času trvaní hovoru, vibrování , SMS odpověď, možnosti automatické odpovědi

1.25. Nastavení telefonu
 Pod touto funkcí je možné přizpůsobit hlavní funkce.
 Datum a čas: Nastavení formát času, datumu.
 Jazyk：Zobrazení, změna vstup jazyce.
 Rychlé volby: Nastavení rychle volby k 1-1 programu nebo k volání
 Automatické zapnutí a vypnutí：Nastavení automatického zapnutí a vypnutí na žádaný čas.

1.26. Zobrazení







Nastavení Tapety: Nastavit obrázek jako tapetu.
Nastavení pohotovostního režimu: Nastavení displeje pohotovostního režimu.
Kontrast: Změna kontrastu displeje.
Podsvícení: Změna vypnutí časovači podsvícení.
Uzamčení klávesnice: Uzamčení klávesnice po určité době nečinnosti, nastavení času.
Automatické uzamčení klávesnice: Konfigurace automatického uzamčení klávesnice.

1.27. Bezpečnost
 Nastavení uzamčení telefonu, nastavení SIM kódu(4-8 znaků). Výchozí heslo: 1234
 PIN kód: Zapnuté a vypnutí PIN kódu (v každém případě je nutné zadat aktuální kód).
 PIN2 kód: bezpečnostní nastavení kódu PIN2 je totožné s PIN1, také je možné zapnout a vypnout a zadání kódu je
nutné při každé změně.
 Uzamčení telefonu: nezávislá od SIM karty. Zařízení vás požádá o kód při každém startu.
 Změna telefonního kódu: je třeba k tomu i dřívější heslo.
 Soukromé: S výběrem této opce zařízení Vás bude žádat kód telefonu při každém vstupu do galerie.
 Uzamčení displeje s tlačítkom pro přerušení hovoru: S touto funkcí displej bude možné odemknout s tlačítkom
přerušení hovorů.
 Blokované : zde se zobrazí seznam blokovaných čísiel, zde víte odblokovat ty telefonní čísla, které jste před tím
zablokovali.

1.28. Připojení







Internetový účet: Před připojením k internetu si vyberte uživatelská data.
GPRS: Se zapnutím a vypnutím víte obsluhovat funkce GPRS.
Nastavení připojení: Můžete měnit nastavení, nepřetržité připojení, nebo připojení když je potřeba.
Výběr sítě: Můžete měnit hledání sítě.
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10. Aplikace, hry
1.29. Záložky
 uložené záložky např.: Facebook, Twitter, MSN.

1.30. Hry





O hrách více informace jsou v popisech her. Hry k dostihu::
Sokoban
Snake
Tetris

11. Internet
 Internetový Prohlízeč (základní nastavení).
 Nastavení: Nastavení, změna základní strany.

12. Příloha
1.31. FAQ
 Zařízení se nedá zapnout: když napětí baterie je příliš nízké.
 Nemůžete uskutečnit hovor: Volání/ při nastavení SIM, když blokování je zapnuto , tak nevíte uskutečnit hovor.
 Přicházejí hovory na jiné zařízení: Při nastavení přesměrování hovorů vypněte přesměrování hovorů.

1.32. Chybové zprávy
 Připojte SIM kartu:
 Ujistěte se ,že jste správně vložili SIM kartu , doporučujeme abyste nepoužívali adaptér. Od Vašeho poskytovatele
služeb si vyžádejte SIM kartu vhodnou do zařízení. Pokud přístroj stále nenačte kartu, vyzkoušejte s jinou SIM kartou,
může se stát že so SIM kartou je problém. Pokud aj nyní dojde k chybě, je doporučeno obnovit si tovární nastavení.
Pokud nic nepomůže obraťte se na vašeho poskytovatele služeb, a s telefonem k servisu.
 Není síť:
 Pokud se SIM karta detektovala, ale není siť ,informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí sítě, nebo problém může
způsobovař že voláte z takového místa kde pokrytí není silné.
 Lze zahájit pouze tísňová volání:
Pokud jste mimo vaší sítě, nebo v rámci jiné sítě, nebo zařízení neumí identifikovař SIM kartu, tak můžete začít pouze
tísňové volání.
 Zadejte PUK kód:
 Pokud jste třikrát za sebou špatně zadali PIN kód vaší SIM karty, zařízení bude od vás požadovař zadání PUK kódu.
Pro bezpečnost Vám doporučujeme abyste před zadáním PUK kódu se obrátili na poskytovatele SIM služieb.
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