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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Starostlivosť o telefon a jeho údržba
Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš
telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho
poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente
môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

VAROVANIE!.
Zabráňte úrazu elektrickým
prúdom, požiar a výbuch.
Nepoužívajte poškodený napájací kábel, napájací konektor alebo uvoľnené elektrické
zásuvky
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými
rukami, a neodpojte zo zásuvky tahaním za
kábla. Neohýbajte alebo poškodte napájací
kábel. Počas nabíjania nemanipulujte s
telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k
úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu
poškodeniu telefónu. Neskratujte batériu alebo
nabíjačku.Zabráňte pádu telefónu alebo baterie
na zem.Používajte iba batérie, nabíjačky a
príslušenstvo schválené pre tento konkrétny
model zariadenia
V búrke nepoužívajte zariadenie.
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Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné
na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.
Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti
lekárskych prístrojov bez toho, aby ste si
vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do
blízkosti kardiostimulátorov, napr. do
náprsného vrecka.
Mobilné telefóny môžu rušiť aj
niektoré načúvacie aparáty
Rušenie menšieho rozsahu môže
ovplyvňovať TV prijímače, rádiá,počítače atď.

Keď je vozidlo vybavené airbagom,
neobmedzujte ho nainštalovaným alebo
prenosným bezdrôtovým zariadením.
Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo
vážnemu poraneniu v dôsledku jeho
nesprávnej funkcie.
Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite
mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak,
aby ste vedeli o okolitých zvukoch.
Je to dôležité najmä v okolí cestných
komunikácií.

Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní
mobilných telefónov v krajine, kde
šoférujete.Nepoužívajte pri šoférovaní telefón,
ktorý sa drží v ruke.. Venujte šoférovaniu plnú
pozornosť. Opustite vozovku a zaparkujte,
ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to
vyžadujú jazdné podmienky.
Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť
niektoré elektronické systémy v
motorovom vozidle, ako napríklad stereo
súpravu či bezpečnostný systém.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Ochrana pred poškodením
sluchu
Aby ste zabránili poškodeniu
sluchu,nepočúvajte dlhodobo hudbu pri
vysokej hlasitosti.
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom,
môže to poškodiť váš sluch .Preto vám
odporúčame, aby ste svoj telefón
nezapínali ani nevypínali v blízkosti
svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste
hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú
úroveň.
Keď používate slúchadlá a nepočujete
ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak
osoba sediaca vedľa vás počuje, čo
počúvate,znížte hlasitosť.
POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický
tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu

Sklenené časti
Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú
vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu
rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného
telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón
vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená
časť rozbije, nedotýkajte sa jej, ani sa
nepokúšajte rozbitú časť odstrániť.

4

Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú
sklenenú časť nevymení autorizovaný
poskytovateľ servisných služieb.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Výbušné prostredie
Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa
odpaľujú nálože.
Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa
predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach..
Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva
alebo chemických látok.
Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny,
kvapaliny alebo výbušné materiály v
rovnakom priestore vozidla ako mobilný
telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie
zariadení v lietadle.
Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla
mobilný telefón vypnite.
Bez povolenia posádky ho na zemi
nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto
mimo dosahu malých detí.
Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení
mohli spôsobiť udusenie.
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Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo
všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri
tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí
len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa
u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba
Pred nabíjaním nie je potrebné batériu
úplne vybiť.
Na rozdiel od iných batériových systémov
nemá batéria pribalená k prístroju žiadny
pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej
výkon.
Používajte len batérie a nabíjačky
značky AKAI. Nabíjačky AKAI sú
navrhnuté tak, aby maximalizovali
životnosť batérie Nerozoberajte a
neskratujte batériu a neskratujte ju.
Udržiavajte čisto, zlaté kontakty telefónu
Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný
výkon.. Životnosť batérie môže byť až niekoľko
stoviek nabíjacích cyklov. Ak ste batériu dlhší
čas nepoužívali, nabite ju, aby ste
maximalizovali jej použiteľnosť.
Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu
slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v
prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
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Batériu nenechávajte na horúcich ani
studených miestach, pretože by sa
tým mohol zhoršiť jej výkon. V prípade
výmeny batérie za nesprávny typ
hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Použité batérie likvidujte podľa
pokynov výrobcu. Ak je to možné,
recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s
domovým odpadom.
Ak je potrebná výmena batérie,
zaneste ju do najbližšieho
autorizovaného servisu alebo k
predajcovi výrobkov spoločnosti .
Po úplnom nabití telefónu vždy
odpojte nabíjačku z elektrickej
zásuvky, aby ste tak predišli
zbytočnej spotrebe energie
nabíjačkou.
Skutočná životnosť batérie bude
závisieť od konfigurácie siete,
nastavení výrobku, spôsobu
používania, batérie a okolitých
podmienok.Zabezpečte, aby sa do
kontaktu s batériou nedostali žiadne
predmety s ostrou hranou, ako napr.
zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by
to spôsobiť požiar

Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Likvidácia starého prístroja
1 Na produkte zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že
výrobok podlieha smernici EU 2002/96 / ES.
2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od
komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zbernýchzariadení, ktoré boli
ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym
následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe
na likvidáciu odpadu alebo u predajcu,kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia použitých batérií
1 Zobrazený symbol prečiarknutého odpadkového koša na baterií výrobku znamená, že batéria
podlieha smernici EU 2006/66 / EC
2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo
olova (Pb),ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi
orgánmi.
4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na
životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí
5 Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v
spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili
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Všeobecné informácie
Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Vzhľad zariadenia
Reproduktor

Navigačné tlačidlo
Listovanie v ponuke nastavenia;
prístup k užívatelom nastevené
menu v pohotovostnom režime

Tlačidlo volania
Tlačidlo Služba hlasovej
schránky
Tlačidlo uzamknutia
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Programové tlačidlo
Na vykonávanie operácií
uvedených v dolnej časti
displeja
Tlačidlo schválenia
Tlačidlo zapnutia/
ukončenia
Alfanumerické
tlačidlá
Tlačidlo stlmenia

Všeobecné informácie
Vloženie SIM karty a batérie
Odstráňte zadný kryt, vložte SIM kartu / karty do príslušného slotu,
vložte batériu a zatlačte na miesto. Uistite sa, že zlaté kontakty sú
umiestnené na správnom mieste.

Vloženie pamäťovej karty
Na vloženie pamäťovej karty, odstránte bateriu. Vložte kartu na miesto.
Prístroj automaticky detekuje kartu.

Zapnutie a vypnutie telefónu, uskutočnenie hovoru
K zapnutiu a vypnutiu telefónu stlačte dlho tlačidlo
Ak chcete volať, vyberte meno z telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo
volania
Ak chcete ukončiť hovor, stlačte

tlačidlo.

Tiesňové volania
Po zapnutí telefónu (ak nemáte v nej SIM kartu) sa dajú zahájiť tiesňového
volania, ak máte k dispozícii mobilnú sieť. Táto informácia sa zobrazí na
LCD displayi vo forme tlačidla SOS volania
Nastavenie hlasitosti hovoru počas volania

Znížiť alebo zvýšiť hlasitosť je možné počas hovoru.
Počas hovoru, stlačte tlačidlo menu a vyberte možnosť ovládanie hlasitosti, kde si
môžete nastaviť požadovanú hlasitosť..
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Ovládanie vášho telefónu

Menu telefonu

Stlačením tlačidla schválenia uprostred otvoríte menu telefonu. S
pomocou navigačného tlačidla viete navigovat medzi dostupními
funkciami.
1.Protokoly hovorov
- Zmeškané hovory : pre otvorenie položky zmeškané hovory stlačte

tlačidlo schválenia.S navigačným tlačidlom na pravej strane si viete,
pozriet, ktoré hovory ste zmeskali, vytočili,prijali alebo odmietly
s tlačidlom späť sa vrátite do menu.
- V menu volaných čísiel, viete pozriet ktoré čísla ste volali, podobne ako
hore písané
- V menu prijatých hovorov, viete pozriet ktoré hovory ste prijali.
- V menu odmietnutých hovorov, viete pozriet ktoré hovory ste odmietli.
- V menu meranie hovorov viete pozriet trvanie volaných a prijatých
hovorov. Stlačením tlačidla obnovenie viete vynulovať dáta.
- Počítadlo GPRS ukazuje množstvo dát, ktoré ste s GPRS spojením použili.
Stlačením tlačidla obnovenie viete vynulovať dáta.

2. Kontakty

V menu kontakty viete uložit telefónne čísla.Vyberte si menu kontakty a
stlačte tlačidlo schválenia. Na pridanie nového kontaku, v menu
vyberte”nové” možnosti. Vyberte si či chcete kontakt (tel.číslo) uložiť do
telefónnej pamäti či na SIM1 alebo SIM2.
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1. Výmena ikony: výber z albumu, zaznamenať novú fotku alebo vybrat
ikonu v predvolenom nastavení
2. Zadanie mena s pomocou numerických tlačidiel.Vymazanie posledného
znaku, je možné s tlačením programového tlačidla na pravej strane. Medzeru
dáte stlačením „0” tlačidla. Kým špeciálne znaky si vyberiete stlačením
tlačidla „1”
3. Mobil: zadanie telefónného čísla
4. Výberom opcie nekategorizované, viete kategorizovať telefónne číslo do
ktorejkolvek skupiny:rodina,priatelia,pracovné,spolužiaci
Nakoniec stlačením tlačidla uložit, viete váš kontakt uložit do telefónu. Na
začatie hovoru vyberte osobu z telefónného kontaktu ktorej chcete zavolať a
stlačte zenelé tlačidlo volanie. Vystúpte z menu, keď chcete vytočit telefónne
číslo s pomocou numerickej klávesnice.

3. Internet

Na použitie internetu choďte do menu internet, a stlačením tlačidla
schváliť vstúpte. Na pužívanie internetu potrebujete dátové služby.
Pozor! Na využívanie dátových služieb, sa môžu vzťahovať dodatočné
poplatky. Za informáciu sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb. Na
prehladávanie internetu zadajte URL adresu.Viete zadať záložky, pozrieť
históriu, alebo prechádzať stránky v offline režime.

4. Multimediá
Na vytvorenie zvukového,obrazového, video formátového obsahu
vložte pamäťovú kartu.
- Foto:vytvorenie a prezeranie fotiek. V menu opcie nastavíte
rezolúciu,kvalitu obrazu.
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DV: vytvorenie videozáznamu
Video: prezeranie videí
FM rádio
Hlasový záznamík: funkcia na nahrávanie hlasových záznamov

5. Správy

- Písanie správy: nová SMS alebo MMS
- Prezeranie prijatých správ
- Správa na zaslanie, napísané ale neodoslané správy.
- Koncept na nedokončené správy. Viete pokračovať uložené nedokončené
správy a poslať na adresáta.
- Prezeranie poslaných správ
- Bezpečné prijaté správy: s heslom viete chránit vaše správy
- Rýchla správa: viete zadať dopredu napísané správy

6. Aplikácie

- Kalendár
- Budík
- Torch: baterka. Torch on: zapnutie baterky, Torch off: vypnutie baterky
- Kalkulačka
- Bluetooth

7. Zábava

Hry, zabávacie programy

8. Zoznam súborov

Tu viete pozrieť obsah pamäťovej karty.

9. Nastavenia

- Nastavenia volania
- Nastavenie telefónu
- Ostatné nastavenia
- Bezpečnostné nastavenia
- Nastavenie pripojenia
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10. Profily

- Normálny režim: na telefóne fungujú zvuky aj vibrovanie
- Tichý režim: telefón nevydáva zvuky
- Vibrovanie: telefón len vibruje a nevydáva zvuky
- Vnútorné funkcie
- Vonkajšie funkcie

11. Kamera

Fotenie a natáčanie videa a na vytvorenie zložiek. Pozor! Potrebujete
použiť pamäťovú kartu. Voľby:
- Prehľad fotiek: prezeranie fotiek
- DV režim: natáčanie videa
- Nastavenie efektov
- Nastavenie kontrastov
- Nastavenie jasu
- Nastavenia vyváženia bielej
- Nastavenia

12. Audio

Na prehrávanie hudby. Na výber hudby zvoľte v menu hudby zoznam
alebo pridat menu. Pre nastavenie ako zvonenie zvoľte opciu voľbu
zvonenia. Pre náhodné prehrávanie hudby zvoľte voľbu náhodné
prehrávania. Pre vypočutie tej istej skladby viac krát za sebou zvoľte voľbu
opakovania. V nastaveniach si môžete nastaviť kvalitu zvuku. Pre
zosilnenie a zníženie zvuku použite horný a dolný navigačné tlačidlo. Na
prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby potlačte pravé
alebo ľavé tlačidlo.

Riešenie problémov
Odkaz

Nedá sa zapnúť
telefón

Možné príčiny
Nebol dostatočne dlho
stlačené tlačidlo zapnutia/
vypnutia
Batéria nie je nabitá
Kontakty na batérií sú
znečistené
Batéria nie je nabitá
Vonkajšia teplota je moc
vysoká alebo moc nízka

Možné riešenia
Aspoň 2 sekundy držte stlačené tačidlo
zapnutia/vypnutia.Nabite batériu.Skontrolujte
indikátor nabíjania.
Očistite kontakty na batérii.

Nabite batériu.
Skontrolujte či nabíjate pri normálnej teplote.

Chyba pri kontakte.

Skontrolujte nabíjačku a koncovku
nabíjačky.Skontrolujte kontakty na nabíjačke a prípadne
ich očistite.

Do telefónu nejde prúd

Zapojte nabíjačku do inej zástrčky.

Chybná je nabíjačka

Vymente nabíjačku.

Nabíýjačka nie je vhodná

Používajte iba originálne AKAi príslušenstvo.

Chybná je batéria

Chyba nabíjania

Nie je zvuk

Režim vibrovania

Vymente batériu.
Skontrolujte nastavenia a prestvedčte sa či telefón nie
je nastavený na tichý alebo vibračný režim.

Nedá sa poslať či
prijaťSMS správa
a fotka.

Preplnená pamäť

Vymažte správy z telefónu.

Súbor sa
nedá otvoriť

Nepodporuje
formát súboru.

Skontrolujte formát súboru. možno nie sú podporené.

SD karta
nefunguje

Podpuruje FAT16 a FAT32
súborovy systém.

Skontolujte formát súboru SD karty s
pomocou čítačky kariet, alebo s pomocou
telefónu formátujte SD kartu.
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