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Pred použitím
Ďakujeme že ste si zakúpili produkt AKAI. Príručka vám pomôže naučiť sa prvé kroky uvedenia mobilného
zariadenia do prevádzky a jeho dôležitejšie funkcie.
Poznámka:
K produktu používajte iba príslušenstvo od výrobcu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené od iného
príslušenstva a nemôže byť riešené v rámci garančnej záruky.
Ak akékoľvek nastavenie alebo zobrazenie na displeji nezodpovedá s tým čo v príručke je opísané, tak prosím použite
aktuálne nastavenia (nové verzie softvéru môžu obsahovať minimálne rozdiely)
Pomôžte nám chrániť naše životné prostredie! Všetky zariadenia vyrábané nami sú v súlade s medzinárodnými
normami, podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, a v službe na
likvidáciu odpadu

 Všeobecné informácie

1.Bezpečnosť
 Tiesňové volanie
 Číslo tiesňového volania v každom meste je :112.
 Poznámka: Úspech núdzového volania je závislá na spojení daného call centra, mi ju nemôžeme garantovať
 Bezpečnostné opatrenia
 Pred použitím tohto výrobku, prečítajte si nasledujúci návod, aby sme vylúčili alebo aspoň minimalizovali poškodeniu
výrobku z používania.
 Pri jazde prosím nevolajte.
 Na lietadle vypnite zariadenie.
 Telefón nepoužívajte pri čerpacích staniciach, alebo v blízkosti silných chemikálií.
 Postupujte podľa varovania a tam, kde je napísané, vypnite telefón v oblastiach, ako sú: nemocnice.
 Zariadenie môže byť opravené iba autorizovaným servisom výrobcu.
 Používajte iba schválené príslušenstvo batérie od výrobcu.
 Nevystavujte telefón extrémnym teplotám (+60℃)













Informácie o batériách
Informácie o nabíjaní
Nabíjačku možno použiť pri teplotách od 0 do 40 ° C.
Nenabíjajte na vlhkom mieste.
Našimi výrobkami dodržiavame všeobecné predpisy na ochranu prírody.
Keď už nenabíjate tak nabíjačku vytiahnite zo zástrčky. Viac než 12 hodín nepretržitého nabíjania môže skrátiť
životnosť batérie.
Informácie o batérii
Nerozoberajte ani neupravujte akumulátor.
Nepripájajte batériu priamo k sieti
Batérie nikdy nehádžte do ohňa.
Ak je batéria príliš horúca, sa naduje alebo by mal divný zápach, okamžite zastavte jeho používanie a obráťte sa na
určené servisné stredisko.

2.Uvedenie do prevádzky
1.1.1. Vloženie a odstránenie SIM karty
 Vypnite zariadenie – odstráňte zadný kryt – vyberte batériu. Vložte SIM kartu do príslušného slotu SIM (ak používate
iba 1 SIM, tak umiestnite do prvého slotu). Vyhnite sa použitia adaptéru SIM.
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1.1.2. Nabíjanie
 Zapojte nabíjačku do zásuvky, potom s tým kompatibilnú stranu do zariadenia. Blikaním symbolu batérie sa
indikuje nabíjanie. Ak blikanie symbolu prestane to znamená že nabíjanie je dokončené. Na nabíjačke je možno
cítiť mierny vzostup teploty ale to je normálne.

 Upozornenie:
 Zariadenie možno nabíjať v miestnosti s teplotou 0C-50C. V prípade, že okolitá teplota klesne mimo tohto limitu,
nenabíjajte zariadenie.
 Nabíjajte iba s kompatibilnou nabíjačkou uznanou výrobcom . Ak sa toto kritérium sa nedodrží , automaticky dôjde k
odobratiu garancie na zariadenie
1.2. Pripojenie k sieti
1.2.1. SIM karta
 Zariadenie SIM kartu automaticky rozpozná. Všetky informácie, špecifikácie týkajúce sa sietí vzťahujú sa k SIM karte,
nie sú vo vlastnostiach telefónu. Kontakty a telefónne čísla sú tiež na SIM karte a vložení do druhého telefónu, majú
byť prístupné. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho poskytovateľa SIM.

1.2.2. Pripojenie k sieti
 Po vložení SIM karty a po zapnutí sa zariadenie automaticky pripojí na sieť patriacu SIM karte. Taktiež vypíše meno
prevádzkovateľa siete. Potom je zariadenie v pohotovostnom režime, je vhodný pre uskutočnenie a prijímanie
hovorov.
 Hlavné menu

3.Volania
 V tejto funkcii viete pozrieť prijate/neprijate hovory, telefónne čísla a čas hovorov. Tieto zoznamy viete vymazať pod
menu „zmazanie zoznam hovorov”. Histórie – Voľba zoznamu hovorov – Opcie– a tu nájdete nasledujúce
možnosti:
 Údaje: Údaje hovorov.
 Volania: volanie.
 Písanie správy: Písanie SMS pre vybranú osobu.
 Pridať do kontaktov: Pridanie telefónneho čísla do kontaktov.
 Zoznam blokovaných - Pridať k zoznamu blokovaných (blokuje prichádzajúce hovory z tohto čísla ).
 Zmazať: Odstránenie položky.
 Zmazať všetko: Odstránenie všetky vybraté položky /odstránenie skupiny

4.Multimédiá
1.3. Kamera





Fotoaparát aktivujte po stlačení tlačidla OK. Nastavenia Fotoaparátu obsahujú:
Fotografie: otvorenie galérie.
Viac možností: Prepínateľný režim DC/DV , efekty, kontrast, jas, pomer čierna/biela, a ostatné.
Nastavenia: Nastaviteľné: kvalita obrazu, veľkosť.

1.4. DV (Video)






S pomocou tejto funkcia môžete nahrávať kratšie udalosti
Možnosti nastavenia nahrávania videa zahŕňajú:
Prepnúť na kameru: Spustenie rozhrania fotoaparátu.
Nastavenie nahrávania: konfiguračné možnosti nahrávania.
Video nastavenie: Nastavenie parametre videa.

1.5. Foto
 V tejto ponuke je možné prezerať fotografie zhotovené fotoaparátom.
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1.6. Hudba
 Funkciu je možné použiť pre počúvanie hudby. S nasledujúcimi voľbami:

 Tlačidlo

 Funkcia

 Šípka doľava

 Skok na predošlú skladbu.

stlačiť dlhšie: skok späť

 Šípka doprava

 Skok na nasledujúcu skladbu.

tlačiť dlhšie: Skok vpred

 OK tlačidlo

 Audio prehrávanie/zastavenie.

 Hore/dole
tlačidlo

 Hlasitosť hore/dole.

1.7. Video
 Funkciu je možné použiť pre prehrávanie videa. S nasledujúcimi voľbami
 Tlačidlo
 Šípka doľava

 Funkcia
 Skok späť.

Pretočiť späť.

 Šípka doprava

 Skok dopredu.

Pretočiť dopredu.

 OK tlačidlo

 Prehranie/zastavenie videa

 Hore/dole tlačidlo

 Hlasitosť hore/dole.

1.8. Hlasový záznam






S touto funkciou viete urobiť hlasový záznam, s použitím nasledujúcimi voľbami:
Záznam: Začatie nahrávania záznamu.
Zoznam záznamu: Otvorenie zoznamu záznam.
Úložisko/miesto na ukladanie: Zmena umiestnenia záložných súborov.
Formát súboru: Zmena formátu: AMR, alebo WAV

1.9. FM rádio











S týmto zariadením môžete počúvať aj nahrávať počúvané rádio vysielanie.
Automatické vyhľadávanie / uloženie: Vyhľadanie rádiových staníc / ich uloženie
Zoznam staníc: Výber, zmena, alebo vymazanie rádiovej stanice zo zoznamu.
Uloženie: Uloženie aktuálnej rádio stanice do zoznamu staníc.
Manuálne vyhľadávanie: Manuálne vyhľadávanie rádio stanice
Počúvanie cez reproduktor: FM rádio cez reproduktor (je možné iba s pripojením slúchadiel)
Prehrávanie v pozadí: Popri počúvanie rádia viete vstúpiť späť do hlavného menu.
Nahrávanie: nahratie súčasne počúvanej stanie ako zvukový súbor.
Zoznam nahratých: zoznam nahratých súborov.
Pomoc: Možnosť otvorenia nápovede

5.Telefónny zoznam
 Môžete uložiť telefónne čísla do pamäte telefónu aj na SIM kartu. Po zvolení Kontakty s pomocou stlačenia Ľavé
bočné tlačidlo viete zobraziť možnosti
Nové: Pridať nový kontakt do telefónneho zoznamu.
Písanie správy : Danej osobe zaslať SMS alebo MMS.
Volania: Začatie hovoru.
Zmazať: zmazať kontakt.
Zmazanie viacej: Zmazať všetky vybrané položky.
Import/Export: s Exportom viete premiestniť Vaše kontakty z Telefónu na SIM kartu, s Importom zo SIM karty na
telefón.
 Zaslanie kontaktu: poslať kontakt cez SMS alebo s pomocou Bluetooth.
 Viac možností：Načítať informácie o pamäti pre ukladanie.
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6.Profily







V tejto funkcii sú k dispozícii nastavenia, ktoré majú vplyv na rôzne operácie: Normálne, Tiché, Vnútri, a Vonku.
Aktivácia: So stlačením tlačidla OK viete aktivovať vybraný profil.
Nastavenia: Zmena nastavenia vybraného profilu:
Premenovanie: Zmena názvu profilu.
Nastavenie zvonenia: nastavenie indikácie prichádzajúcich hovorov SIM1 / SIM2
Hlasitosť：Natavenie hlasitosti k nasledujúcim: Volania, Správy, zvuky oznámení, hlasitosť hovoru.

 Režim zvonenia: Nastavenia režimu volania napr.: opakovaný, hlasný, raz pípne.
 Ostatné zvuky : Tóny tlačidiel, indikátor stavu batérie, hlasitosť zvonenia.
 Poznámka: počas pripojenie slúchadiel každý zvuk je automaticky presmerovaný do nej.

7. Správy
 S touto funkciou viete poslať SMS, MMS správy, a viete si pozrieť prijaté a odoslané správy.

1.10. Písanie správ
 Čítanie správ, písanie správ, pripojenie fotky/hudby
 Poslať: Po napísaní správy, musíte zadať príjemcu (telefónne číslo, alebo vybrať z kontaktov).

1.11. Prijaté/ Poslané/ Koncepty
 V tejto funkcii viete si pozrieť prijaté , odoslané správy a koncepty.

1.12. Bezpečnosť
 Správy viete chrániť s kódom, v základných nastaveniach predvolený kód je “0000” ktorý môžete upraviť

1.13. Šablóny
 Tu nájdete aj viete uložiť svoje šablónové správy.

1.14. Hlasové správy:
 Tu nájdete hlasové správy.

1.15. Opcie Hlasových správ:
 Tu zariadenie uloží hlasové správy, ktoré Vám boli zanechané, po volaniach ktoré ste nevedeli prijať z nejakých
dôvodov.

1.16. Nastavenia správ
 Tu môžete zmeniť nastavenia SMS rovnako ako aj kapacitu.

8. Pomôcky
1.17. Baterka
 Zapnutie/vypnutie Baterky

1.18. Údaje
 Miesto všetkých súborov alebo uložené dáta rôznych funkcií.

1.19. Notifikácie
 Budenie / notifikácie viete nastaviť tu.

1.20. Kalkulačka


Stlačením OK Tlačidlo sa objaví kalkulačka . Na tomto povrchu s pomocou šípkami hore/dole, doľava/doprava viete
použiť symboly +, -, *, /, = . Zrušiť aktuálne výpočty viete so zmazaním.

1.21. Kalendár
 Kalendár bude ukazovať aktuálny deň zvýraznený. S pomocou šípky hore/dole, doľava/doprava viete vybrať
požadovaný deň.
 Pridanie udalostí: Menu → Nová udalosť → Pomenovanie → Výber.

1.22. Dátum/Čas:
 V aktuálnom meste viete pozrieť tamojší presný čas.
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1.23. Bluetooth







Bluetooth: zapnutie / vypnutie
Bluetooth viditeľnosť: zapnutie, vypnutie dostupnosti.
Spárované zariadenie: Ukáže už skoršie spárované, alebo aktuálne párovateľné zariadenia.
Meno Zariadenia: Na Bluetooth s týmto menom figuruje zariadenie (tu to môžete zmeniť).
Bluetooth správca súborov: výber a zmena používanej pamäte.
Help: Všeobecné informácie o Bluetooth

1.24. STK
 pre zapnutie je potrebná SIM karta.

9. Nastavenia
1.25. Nastavenia volania
 2 SIM karty: zmena mena SIM karty, zadanie základnej SIM karty.
 Presmerovanie hovoru: Môžete presmerovať hovor na toto určené iné zariadenie. Touto funkciu viete
zapnúť/vypnúť.
 Čakajúci hovor: Sieť Vás informuje keď počas hovoru mate novy prichádzajúci hovor , tieto nastavenia sú dostupné
v tomto menu.
 Skryté ID volajúceho: Pri zobrazení sa zobrazí nastavený text siete namiesto telefónneho čísla.
 Ostatné: Sem patrí upozornenie času trvania hovoru, vibrovanie , SMS odpoveď, možnosti automatickej odpovede

1.26. Nastavenie telefónu
 Pod touto funkciou je možné prispôsobiť hlavné funkcie.
 Dátum a čas: Nastavenie formát času, dátumu.
 Jazyk：Zobrazenie, zmena vstup jazyku.
 Rýchle voľby: Nastavenie rýchlej voľby k 1-1 programu alebo k volaniu.
 Automatické zapnutie a vypnutie：Nastavenie automatického zapnutia a vypnutia na žiadaný čas.
 Obnovenie nastavení výroby: Obnovenie nastavení z výroby na (všetky údaje sa stratia). Predvolené heslo je: 0000.

1.27. Zobrazenie







Nastavenie Tapety: Nastaviť obrázok ako tapetu.
Nastavenie pohotovostného režimu: Nastavenie displeja pohotovostného režimu.
Kontrast: Zmena kontrastu displeja.
Podsvietenie: Zmena vypnutie časovaču podsvietenia.
Uzamknutie klávesnice: Uzamknutie klávesnice po určitom čase nečinnosti, nastavenie času.
Automatické uzamknutie klávesnice: Konfigurácie automatického uzamknutia klávesnice.

1.28. Bezpečnosť
 Nastavenie uzamknutia telefónu, nastavenie SIM kódu(4-8 znakov). Predvolene heslo: 0000
 PIN kód: Zapnutie a vypnutie PIN kódu (v každom prípade je nutné zadať aktuálny kód).
 PIN2 kód: bezpečnostné nastavenia kódu PIN2 je totožné s PIN1, taktiež je možné zapnúť a vypnúť a zadanie kódu
je nutné pri každej zmene.
 Uzamknutie telefónu: nezávislá od SIM karty. Zariadenie vás požiada o kód pri každom štarte.
 Zmena telefónneho kódu: je potrebné k tomu aj predošlé heslo.
 Súkromné: S výberom tejto opcie zariadenie Vás bude žiadať kód telefónu pri každom vstupe do galérie
• Uzamknutie displeja s tlačidlom pre prerušenie hovoru: S touto funkciou displej bude možné odomknúť s tlačidlom
prerušenia hovorov.
 Bezpečnostný kód: Keby ste stratil telefón , s touto funkciou ju viete nájsť, prednastavený kód z výroby: “123456”
 Blokované : tu sa zobrazí zoznam blokovaných čísiel, tu viete odblokovať tie telefónne čísla, ktoré ste pred tým
zablokovali

1.29. Pripojenie
 Internetový účet: Pred pripojením k internetu si vyberte používateľské dáta.
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 GPRS: So zapnutím a vypnutím viete obsluhovať funkcie GPRS.
 Nastavenie pripojenia: Môžete meniť nastavenia, nepretržité pripojené, alebo pripojene keď je potreba.
 Výber siete: Môžete meniť hľadanie siete.

10. Aplikácie, hry
1.30. Záložky
 uložené záložky napr.: Facebook, Twitter, MSN.

1.31. Hry





O hrách viac informácie sú v popisoch hier. Hry k dostihu::
Sokoban
Snake
Tetris

11. Internet
 Internetový Prehliadač (základné nastavenie).
 Nastavenie: Nastavenie, zmena základnej strany.

12. Príloha
1.32. FAQ
 Zariadenie sa nedá zapnúť: keď napätie batérie je príliš nízke.
 Nemôžete uskutočniť hovor: Volanie/ pri nastavení SIM, keď blokovanie je zapnuté , tak neviete uskutočniť hovor.
 Prichádzajú hovory na iné zariadenie: Pri nastavení presmerovania hovorov vypnite presmerovanie hovorov.

1.33. Chybové správy
 Pripojte SIM kartu:
 Uistite sa ,že ste správne vložili SIM kartu , odporúčame aby ste nepoužívali adaptér. Od Vášho poskytovateľa
služieb si vypýtajte SIM kartu vhodnú do zariadenia. Ak zariadenie ešte stále ne detektoval kartu, vyskúšajte s inou
SIM kartou, môže sa stať že so SIM kartou je problém. Ak aj teraz dôjde k chybe, je odporúčané obnoviť si
továrenské nastavenia. Ak nič nepomôže obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb, a s telefónom k servisu.
 Nie je sieť:
 Ak sa SIM karta detektovala, ale nie je sieť ,informujte sa u poskytovateľa služieb o pokrytí siete, alebo problém
môže spôsobovať že voláte z takého miesta kde pokrytie nie je silné.
 Možno začať iba tiesňové volania:
Ak ste mimo vašej siete, alebo v rámci inej siete, alebo zariadenie nevie identifikovať SIM kartu, tak môžete začať
iba tiesňové volanie.
 Zadajte PUK kód:
 Pokiaľ ste trikrát za sebou zle zadali PIN kód vašej SIM karty, zariadenie bude od vás požadovať zadanie PUK kódu.
Pre bezpečnosť Vám doporučujeme aby ste pred zadaním PUK kódu sa obrátili na poskytovateľa SIM služieb.
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