
 

 

Duální stolní telefon GSM pro použití ve veřejných sítích: 900/1800 
MHz 

Maxcom MM28D 

 

 

 

NÁVOD K OBSLUZE 

Doporučuje se přečtení návodu před zahájením používání.



Pokud je zapotřebí technická pomoc, kontaktujte infolinku na 
čísle: 

212 23 23 23 nebo info@nordictelecom.cz 

Webové stránky výrobce: 

http://www.maxcom.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění – Telefon pracuje v síti GSM 900/1800 MHz. Před 
zapnutím je nutné správně vložit SIM kartu. 

 

Obsah balení 

Základna 

Sluchátko 

Kroucená šňůra 

Stojan (podstavec) 

Adaptér 

Anténa 

Akumulátor 

Návod k obsluze 

Záruční list 

 

Doporučuje se uschovat balení, může být užitečné při 
případné přepravě. 

Uschovejte účet, je neoddělitelnou součástí záruky. 



3 
 

Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................... 6 

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ ................................................................................................ 6 

3 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI ........................................................... 6 

4 NOUZOVÁ VOLÁNÍ (112) .................................................................................. 8 

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE .................................................................................... 8 

5.1 POPIS DISPLEJE ................................................................................................11 
5.1.1 Ikony displeje ..........................................................................................11 

6 PŘÍPRAVA TELEFONU ..................................................................................... 12 

6.1 VKLÁDÁNÍ SIM KARTY ......................................................................................12 
6.2 INSTALACE AKUMULÁTORU ................................................................................13 
6.3 VYJMUTÍ AKUMULÁTORU ..................................................................................14 
6.4 PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK ......................................................................................14 
6.5 MONTÁŽ ANTÉNY ............................................................................................15 
6.6 MONTÁŽ/DEMONTÁŽ PODSTAVCE ......................................................................15 

6.6.1 Montáž podstavce ..................................................................................15 
6.6.2 Demontáž podstavce ..............................................................................16 

6.7 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ TELEFONU .........................................................................16 
6.8 DOBÍJENÍ BATERIÍ .............................................................................................17 
6.9 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY ........................................................................................17 

6.9.1 PIN kód ...................................................................................................17 

7 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU ................................................................................... 17 

7.1 REALIZACE HOVORU .........................................................................................17 
7.2 PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ..........................................................................................19 
7.3 MOŽNOSTI DOSTUPNÉ BĚHEM HOVORU ...............................................................20 
7.4 TELEFON PRO NALÉHAVÉ SITUACE .......................................................................20 

8 KONTAKTY ..................................................................................................... 20 

8.1 PROHLÍŽENÍ KONTAKTŮ .....................................................................................21 
8.2 VYHLEDÁVÁNÍ KONTAKTŮ ..................................................................................21 

8.2.1 Vyhledávání kontaktu ............................................................................21 
8.3 PŘIDÁVÁNÍ KONTAKTU ......................................................................................22 
8.4 MAZÁNÍ VŠECH ČÍSEL Z TELEFONNÍHO SEZNAMU ....................................................22 



4 
 

8.5 KOPÍROVÁNÍ VŠECH KONTAKTŮ...........................................................................23 
8.6 PŘENÁŠENÍ KONTAKTŮ ......................................................................................23 
8.7 STAV PAMĚTI ..................................................................................................23 
8.8 PREFEROVANÁ PAMĚŤ KONTAKTŮ .......................................................................23 
8.9 RYCHLÁ VOLBA ................................................................................................24 
8.10 DALŠÍ ČÍSLA ....................................................................................................24 

9 SMS ZPRÁVY .................................................................................................. 24 

9.1 PŘÍCHOZÍ ZPRÁVY ............................................................................................24 
9.2 TVORBA SMS ZPRÁVY ......................................................................................25 
9.3 ODESLANÉ ZPRÁVY ...........................................................................................26 
9.4 KONCEPTY ......................................................................................................26 
9.5 ŠABLONY .......................................................................................................26 
9.6 NASTAVENÍ ZPRÁV ...........................................................................................27 
9.7 HLASOVÁ SCHRÁNKA ........................................................................................27 

10 SEZNAM HOVORŮ .......................................................................................... 28 

11 NÁSTROJE ...................................................................................................... 28 

11.1 KALENDÁŘ .....................................................................................................28 
11.2 BUDÍK ...........................................................................................................28 
11.3 KALKULAČKA ..................................................................................................29 

12 NASTAVENÍ .................................................................................................... 29 

12.1 MOŽNOSTI TELEFONU ......................................................................................29 
12.1.1 Čas a datum .......................................................................................29 
12.1.2 Jazyk ...................................................................................................29 
12.1.3 Režim psaní ........................................................................................30 
12.1.4 Zobrazit datum a čas .........................................................................30 
12.1.5 Zkratky ...............................................................................................30 
12.1.6 Kontrast .............................................................................................30 
12.1.7 Podsvícení LCD ...................................................................................30 

12.2 NASTAVENÍ HOVORŮ ........................................................................................30 
12.2.1 Utajení čísla .......................................................................................30 
12.2.2 Čekající hovor .....................................................................................31 
12.2.3 Přesměrování hovorů .........................................................................31 
12.2.4 Blokování hovorů ...............................................................................31 
12.2.5 Pokročilé nastavení ............................................................................32 



5 
 

12.3 ZAJIŠTĚNÍ .......................................................................................................32 
12.3.1 Blokování SIM karty ...........................................................................32 
12.3.2 Změnit PIN .........................................................................................32 
12.3.3 Zabezpečení telefonu .........................................................................33 

12.4 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ ........................................................................................33 

13 PROFILY.......................................................................................................... 33 

13.1 NASTAVENÍ PROFILU.........................................................................................33 

14 RÁDIO FM ...................................................................................................... 34 

15 SÍŤOVÉ SLUŽBY ............................................................................................... 34 

16 FAQ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) ............................................................................... 34 

17 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ................................................................................ 36 

18 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORU ...................................................... 36 

19 INFORMACE OHLEDNĚ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ............................. 37 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ........................................................................................... 40 

 

 

  



6 
 

1 ÚVOD 

Děkujeme za výběr telefonu Maxcom. 

Tento návod k obsluze byl zveřejněn výrobcem. Opravy a korektury 
plynoucí z chyb, nepřesnosti aktuálních informací a vylepšení telefonu 
nebo softwaru mohou být prováděny bez jakéhokoliv předchozího 
upozornění, budou ovšem zohledněny v novějších verzích návodu k 
obsluze. Více informací a veškerou pomoc lze získat při návštěvě 
webových stránek: www.maxcom.pl. Výrobce si vyhrazuje všechna 
práva k obsahu tohoto návodu.  

Autorská práva a obchodní známky uvedené v tomto dokumentu 
zůstávají majetkem příslušného vlastníka. Kopírování, předávání, 
přechovávání nebo šíření celku nebo části materiálů, na něž se 
vztahuje autorské právo, je bez předchozího získání písemného 
souhlasu zakázáno. 

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Používejte jen akumulátory a adaptéry doporučované výrobcem tohoto 
telefonu. Zkontrolujte, jaké příslušenství je dostupné u vašeho 
prodejce. 

3 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI 

Seznámení se s níže uvedenými zásadami minimalizuje riziko 
nesprávného používání telefonu.  

 POUŽÍVÁNÍ - Telefon vydává elektromagnetické pole, které může 
mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, např. i na 
zdravotnická zařízení. 

 Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. v 
nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých 
materiálů. Používání telefonu na takovýchto místech může jiné 
osoby vystavit nebezpečí. 

 Během řízení vozidla nepoužívejte telefon.  

 Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z drobných částí. 
Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi. 
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 SERVIS - Neprovádějte sami opravy nebo úpravy, veškeré závady 
musí být odstraněny kvalifikovaným servisem. 

 ČIŠTĚNÍ - Telefon nečistěte chemickými látkami nebo žíravinami. 

 NASLOUCHADLO - Pokud uživatel používá naslouchalo, zvolte 
opatrně hlasitost telefonu a příslušně nastavte citlivost 
naslouchadla.  

 ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ - Váš telefon je 
rádiový vysílač, který může rušit fungování elektronického 
zdravotnického vybavení nebo implantátů, jako jsou naslouchadla, 
kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se dodržování 
minimálně 15 cm vzdálenosti mezi telefonem a implantátem. 
Veškeré rady v této otázce získáte u svého lékaře nebo u výrobců 
zařízení tohoto typu.   

 VODOTĚSNOST – Telefon není vodotěsný. Ukládejte ho na suché 
místo. 

 PRACHOTĚSNOST - Telefon není prachotěsný, nepoužívejte 
telefon v prostředí se zvýšenou prašností, Telefon chraňte před 
kovovými pilinami, mohou způsobit nesprávnou činnost zařízení. 

 DISPLEJ - Vyhněte se přílišnému tlaku na LCD displej a používání 
ostrých nástrojů, jinak hrozí jeho poškození. 

 Kontakty baterie nesvírejte s pomocí kovových předmětů, jinak hrozí 
exploze.  

 Nevystavujte zařízení působení nízkých a vysokých teplot, přímému 
vlivu slunečního záření a vysoké vlhkosti. Neumisťujte zařízení v 
blízkosti instalací vytápění, např. radiátor, ohřívač, trouba, kotel ÚT, 
ohniště, gril apod. 
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4 NOUZOVÁ VOLÁNÍ (112) 

Pro uskutečnění hovoru na tísňovou linku (112) je nutné: 

 Zapněte telefon na místě s odpovídajícím dosahem (některří 
operátoři vyžadují, aby byla vložena SIM karta). 

 Zadat číslo tísňové linky 112 a stisknout tlačítko  nebo zvedněte 
sluchátko. 

Pozor! 

Během hovoru je nutné uvést všechny požadované informace . Je 
nepřípustné zavěsit bez příslušné informace! 

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
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1. LCD displej 

2. Anténa 

3. LED dioda informuje o aktivním hovoru. 

4. LED dioda informuje o připojeném napájení.  

5. DEL/BOOK – v pohotovostním režimu vstupte do telefonního 
seznamu; v Menu - vraťte se o jednu pozici v Menu / Smazat 
vložený znak. 

6. ON/OFF/EXIT - přidržením zapnete/vypnete telefon. Stiskem v 
Menu jej zcela opustíte. 

7. CALL LOG – v pohotovostním režimu stisknutím přejdete do 
seznamu hovorů. 

8. MUSIC –v pohotovostním režimu stisknutím přejdete do 
nastavení vyzvánění příchozích hovorů. 

9. REDIAL – zvedněte sluchátko a stiskněte pro vytočení 
posledního zvoleného čísla. 

10. SEND – v pohotovostním režimu stiskněte pro přechod k 
vybraným číslům; po zadání čísla stiskněte tlačítko pro vytočení. 

11. RIGHT (doprava) –během úpravy čísla nebo jména přesouvá 
kurzor doprava; v kalkulačce operace dělení, nastavení hlasitosti 
- zvýšení hlasitosti; nastavení displeje - zvýšení kontrastu. 

12. Spuštění/vypnutí hlasitého odposlechu. 

13. DOWN (dolů) - přesouvá kurzor dolů; v Menu možnost níže; v 
kalkulačce operace odečítání.  

14. OK/MENU – v pohotovostním režimu vstup do Menu; v Menu 
potvrzovací tlačítko. 

15. Numerická tlačítka. 

16. UP (nahoru) - přesouvá kurzor nahoru; v Menu možnost výše; v 
kalkulačce operace sčítání. 

17. LEFT (doleva) –během úpravy čísla nebo jména přesouvá 
kurzor doleva; v kalkulačce operace násobení; nastavení 
hlasitosti - snížení hlasitosti; nastavení displeje - snížení 
kontrastu. 



10 
 

18. SMS –v pohotovostním režimu stisknutím přejdete do 
Příchozích SMS zpráv. 

19. Zdířka USB (pro servisní účely). 

20. Zdířka napájení. 
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5.1 Popis displeje 

 

 

 

1. Pole ikon displeje 

2. Operátor 

3. Datum a čas 

4. Funkce tlačítka OK 

5. Funkce tlačítka DEL 

5.1.1 Ikony displeje 

 

Ikona Označení 

 

Úroveň signálu sítě: Čím plnější sloupek, 
tím silnější signál.  

 Budík byl nastaven a aktivován 

 Nepřijatý hovor: Tato ikona se zobrazí, když 
není (nejsou) hovor(y) přijat(y). 

 
Úroveň nabití baterií 
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Ikona SMS : Nachází se v horní části 
displeje a ukazuje nepřečtené krátké 
textové zprávy.  

 

Signalizace zapnutého Tichého profilu 

 

Žádné bateriové napájení. Napájení z 
adaptéru. 

 

Pozor. Za účelem úspory energie displej po jisté době automaticky 
přechází do stavu uspání. Pro rozsvícení podsvícení displeje stiskněte 
libovolné tlačítko nebo zvedněte sluchátko.  

6 PŘÍPRAVA TELEFONU 

6.1 Vkládání SIM karty 

Než telefon začnete používat, vložte do něj SIM kartu. SIM kartu obdržíte 
od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí.  

Jakýmkoliv odřením nebo ohybem lze SIM kartu snadno poškodit, proto 
buďte během jejího vkládání, vyjímání a skladování obzvláště opatrní.  

Vypněte telefon, odpojte napájení a sejměte kryt zdířky SIM karty a 
akumulátoru. Pomocí šroubováku (nebo podobného nástroje) jemně 
zatlačte na západku krytu.  
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 Vložení SIM při zapnutém telefonu ji může poškodit. 

Přesuňte západku zdířky SIM doleva a vyklopte ji. Vložte SIM kartu do 
slotu tak, aby její pozlacené kontakty směřovaly dolů a seříznutý roh se 
nacházel u kontaktu akumulátoru. Zavřete západku a posuňte ji 
doprava. Nasaďte kryt akumulátoru a telefon zapněte. 

 

Po vyjmutí baterie mohou být všechna nastavení nebo informace 
uložené na kartě a v telefonu ztraceny. Vytahujte baterii pouze, když je 
telefon vypnutý, v opačném případě se mohou vyskytnout problémy.  

 

6.2 Instalace akumulátoru 

Odpojte napájení. Sejměte kryt akumulátoru a SIM karty, nachází se 
vzadu na telefonu. Pomocí šroubováku (nebo podobného nástroje) 
jemně zatlačte na západku krytu, viz obrázek v bodě 6.1.  

Připojte akumulátor, dejte pozor na zářezy na zástrčce a na zásuvce, 
červený kabel musí směřovat nahoru od telefonu. Uložte akumulátor do 
pravé části dutiny a nasaďte kryt. 
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Připojte napájení. 

 

6.3 Vyjmutí akumulátoru 

Odpojte napájení. Sejměte kryt akumulátoru a SIM karty, nachází se 
vzadu na telefonu. Pomocí šroubováku (nebo podobného nástroje) 
jemně zatlačte na západku krytu. Vytáhněte zástrčku akumulátoru 
(netahejte za kabel) a následně vytáhněte akumulátor. 

6.4 Připojení sluchátek 

Připojte kroucenou šňůru do zásuvky ve sluchátku a jeho druhý konec 
do zásuvky, která se nachází na boku telefonu. 
 

červená 

bílá 
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6.5 Montáž antény 

Pro zlepšení dosahu instalujte anténu. Za tímto účelem stáhněte 
červený kryt ze zásuvky antény, která se nachází na boku telefonu. 
Následně jemně přišroubujte anténu. 

 

6.6 Montáž/demontáž podstavce  

6.6.1 Montáž podstavce 

Pro instalování podstavce zvyšujícího telefon položte vypnutý telefon 
na klávesnici. Zasuňte čtyři západky podstavce do otvorů, které se 
nacházejí v horní části telefonu. Následně překloňte podstavec pro 
zasunutí dvou zbývajících západek, až uslyšíte charakteristické 
kliknutí. 
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6.6.2 Demontáž podstavce 

Pro demontování podstavce vypněte telefon a polože ho na klávesnici. 
Chyťte telefon na bocích, prsty jemně stiskněte dvě západky a jemně 
vychylte podstavec. Po uvolnění prvních dvou západek jemně 
vytáhněte podstavec. 

6.7 Zapínání a vypínání telefonu 

Připojte akumulátor a adaptér a následně podržte tlačítko 
ON/OFF/EXIT. Displej by se měl podsvítit. Pokud je vložená baterie, 
bude na displeji viditelný symbol baterie. Pokud je připojený jen adaptér, 
bude na displeji viditelný symbol zástrčky. 
Po zapnutí displej zobrazí pole pro zadání PIN kódu (pokud jsou 
zabezpečení aktivní). Po zadání PIN kódu telefon přejde do 
pohotovostního režimu. 
Pokud se při zadávání PIN kódu a kódu telefonu spletete, můžete znaky 
vymazat stisknutím DEL.  
Po spuštění telefon automaticky vyhledává síť.  
Pokud telefon objeví autorizovanou síť, objeví se na obrazovce název 
sítě a síla signálu. Pokud síť nebude nalezena, lze realizovat jen tísňová 
volání nebo používat funkce nesouvisející s komunikací.  
Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF/EXIT. 
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6.8 Dobíjení baterií 

Doporučuje se používání telefonu připojeného k adaptéru. Vestavěný 
akumulátor slouží jako nouzové napájení v případě výpadku proudu.  
1. Zapojte nabíječku do zásuvky. 

2. Zapojte kabel nabíječky do zdířky vespod zařízení. Po správném 
připojení bude na displeji blikat symbol baterie do okamžiku úplného 
nabití.  

Když se baterie vybije, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte 
baterii vybitou delší dobu, v opačném případě by to mohlo nepříznivě 
působit na její kvalitu a životnost. Pro zaručení správného fungování 
telefonu používejte jen nabíječky doporučované výrobcem.  
 

6.9 Bezpečnostní kódy 

6.9.1 PIN kód 

Jedná se o soukromý identifikační kód vaší SIM karty a poskytuje ho 
operátor.  
Kód PIN2 dodává operátor společně se SIM kartou.  
Některé SIM karty tento kód nepodporují. 
Zadání nesprávného PIN kódu 3krát po sobě vyvolá zablokování SIM 
karty. 
Lze ji odblokovat pomocí kódu PUK. 10násobné špatné zadání PUK 
kódu zablokuje SIM kartu navždy. 
Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte operátora vaší 
sítě. 
 

7 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU 

7.1 Realizace hovoru 

 S pomocí sluchátka 

- Zvedněte sluchátko. 

- Zadejte číslo, počkejte nastavený čas, pokud jsou zapnuté 
automatické hovory, nebo stiskněte SEND. 

- Pro ukončení hovoru odložte sluchátko. 
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 V režimu hlasitého odposlechu 

- Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 

- Zadejte číslo, počkejte nastavený čas, pokud jsou zapnuté 
automatické hovory, nebo stiskněte SEND. 

- Pro ukončení hovoru stiskněte znovu tlačítko hovoru s 
hlasitým odposlechem 

 Funkce pre-dial 

- s odloženým sluchátkem zadejte číslo 

- pokud se spletete, stiskněte tlačítko DEL 

- zvedněte sluchátko nebo stiskněte SEND, případně stiskněte 
tlačítko režimu hlasitého odposlechu 

 Funkce znovu vytočení čísla 

- Pro opětovné volání na poslední vytáčení čísla zvedněte 
sluchátko a stiskněte REDIAL 
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1. Vytáčení vnitřních čísel 
  
S některými vnitřními čísly se nedá spojit přímo a je nezbytné se nejprve 
spojit s telefonní ústřednou nebo magistrálou a následně zvolit vnitřní 
číslo. 
Zadejte č. ústředny a následně s pomocí [*] vyberte "P" a zadejte vnitřní 
číslo.  

2. Realizace mezinárodního hovoru  
Pro mezinárodní hovory je vyžadováno zadat před číslem „00” nebo „+”. 
Pro zadání „+” použijte tlačítko [*] 
 
3. Výběr čísla z telefonního seznamu 
Stisknutím tlačítka DEL/BOOK vejděte do kontaktů, použijte navigační 
tlačítka nahoru/dolů k vyhledání kontaktu, nebo stiskněte první písmeno 
názvu kontaktu pro získání přístupu k názvům kontaktům začínajícím na 
dané písmeno. Následně zvolte požadovaný kontakt. Následně 
stiskněte SEND a zvedněte sluchátko. Pro hovor v režimu hlasitého 
odposlechu stačí stisknout SEND. 

4. Výběr čísla z historie hovorů  

Jděte do Seznamu hovorů  (Menu>Seznam hovorů), vyberte, jestli 
chcete volat na nepřijaté, volané nebo přijaté číslo. Stiskněte OK a 
použije navigační tlačítka nahoru/dolů pro výběr požadovaného 
kontaktu. Pro volání stiskněte SEND. 

7.2 Přijímání hovorů 

V případě příchozího hovoru vás na něj telefon upozorní příslušným 
signálem, pokud vaše síť akceptuje ID volajícího, zobrazí se na displeji 
název volajícího nebo číslo (v závislosti na tom, jestli se informace o 
volajícím nachází v telefonním seznamu).  
1. Pro přijmutí příchozího hovoru zvedněte sluchátko. Pokud se chcete 
přepnout do režimu hlasitého odposlechu, stiskněte tlačítko hlasitého 
odposlechu a odložte sluchátko. Pro příjem hovoru v režimu hlasitého 
odposlechu stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu. 
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2. Pokud chcete odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko DEL. 
4. Během hovoru lze stisknutím navigačního tlačítka vpravo/vlevo 
uzpůsobit hlasitost vyzvánění hovoru.  

7.3 Možnosti dostupné během hovoru 

Během trvání hovoru stiskněte tlačítko OK pro přechod k doplňujícím 
možnostem:  

- Zavěsit - vyberte pro pozastavení hovoru. Pro znovu přijetí 
hovoru stiskněte OK a vyberte Obnovit. 

- Ukončete aktivní hovor pro zakončení hovoru bez odložení 
sluchátka. 

- Kontakty pro přechod do možností telefonního seznamu. 

- Zprávy pro přechod do možností SMS zpráv. 

- Historie hovorů pro přechod do registru hovorů. 

- Zprávy pro přechod do menu SMS zpráv 

- Ztišit pro vypnutí mikrofonu během hovoru. Pro zapnutí 
mikrofonu stiskněte znovu OK a následně Vypnout. 

- Hlasitost pro regulování hlasitosti hovoru. 

Pro změnu hlasitosti během hovoru můžete také zmáčknout pravé (tiší) 
nebo levé (hlasitější) tlačítko.  

7.4 Telefon pro naléhavé situace 

Můžete přímo vytočit číslo záchranné služby 112 bez SIM karty. Číslo 
112 je jednotné evropské číslo tísňového volání.  

8 KONTAKTY 

Telefonní seznam umožňuje ukládání a správu často používaných 
kontaktů.  

Existují dvě místa, na kterých lze ukládat názvy a čísla, které používáte 
pravidelně: v paměti SIM karty a v paměti telefonu. Množství kontaktů, 
které lze uložit na SIM kartu záleží na její kapacitě. Vstupte do kontaktů 
přes menu.  
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Před uloženými položkami se nacházejí různé ikony poukazující na 
jejich umístění.  

8.1 Prohlížení kontaktů 

Během prohlížení záznamů v seznamu můžete zadat symbol a přejít ke 
kontaktům, jejichž názvy (podle toho, jak byly zapsány) začínají 
zadaným znakem.  

Po výběru kontaktu stiskněte tlačítko SEND a zvedněte sluchátko.  
Pro ukončení hovoru odložte sluchátko. 

Pro získání přístupu k možnostem telefonního seznamu vyberte 
Menu>Kontakty: Náhled, Zobrazit zprávu, Spojit, Upravit, Smazat, 
Kopírovat, Přidat na blacklist, Nastavení telefonního seznamu. 

8.2 Vyhledávání kontaktů 

8.2.1 Vyhledávání kontaktu 

- V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem vyberte 
Menu>Kontakty. 

- Zadejte první písmena kontaktu. 

- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte příslušný kontakt. 
Stiskněte SEND a zvedněte sluchátko pro volání nebo 
stiskněte OK pro zobrazení doplňujících možností: 

o Náhled: zobrazuje detaily kontaktu. 

o Odeslat SMS zprávu: odeslat kontaktu textovou zprávu. 

o Spojit: volat kontaktu. 

o Upravit: změnit název nebo číslo kontaktu. 

o Smazat: smazat kontakt. 

o Kopírovat: kopírovat kontakt na SIM nebo na telefon. 

o Přidat na blacklist: při pokusu o spojení z čísla, které se 
nachází na blacklistu, uslyší volající, že jste nedostupný. 
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o Nastavení telefonního seznamu: Preferovaná paměť, 
Rychlá volba, Moje vizitka, Další čísla, Stav paměti, 
Kopírovat kontakty, Přenést kontakty, Smazat vše. 

Pozor: V pohotovostním režimu můžete pro přímý přechod do 
telefonního seznamu stisknout tlačítko BOOK. Další činnosti jsou 
identické jako výše. 

8.3 Přidávání kontaktu 

Zadejte telefonní číslo přímo v pohotovostním režimu, následně 
stiskněte tlačítko OK>Uložit v telefonním seznamu a vyberte lokalizaci: 
na SIM kartě nebo v telefonu (pokud je preferovaná paměť kontaktů 
nastavena na SIM a telefon). Potvrďte tlačítkem OK a následně zadejte 
název. Stiskněte OK>Uložit pro zapamatování kontaktu. 

Můžete přidat nový kontakt také z úrovně menu. Postupujte takto: 
- V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem dvakrát 

stiskněte OK 
- pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte Přidat nový kontakt a 2x 

stiskněte OK 
- vyberte lokalizaci, SIM karta nebo paměť telefonu, a stiskněte 

OK 
- Zadejte název kontaktu 
- S pomocí tlačítka dolů přejděte na číslo 
- Zadejte číslo, dvakrát stiskněte OK 

8.4 Mazání všech čísel z telefonního seznamu 

Pro odstranění všech kontaktů z telefonního seznamu v pohotovostním 
režimu při odložením sluchátku: 

- Stiskněte 3x OK. 

- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Nastavení telefonního 
seznamu a stiskněte OK. 

- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Smazat všechny kontakty 
a stiskněte OK. 

- Vyberte, odkud chcete přenést všechny kontakty a stiskněte 2x 
OK. 
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8.5 Kopírování všech kontaktů 

Pro zkopírování všech kontaktů v pohotovostním režimu při odloženém 
sluchátku: 

- Stiskněte 3x OK. 

- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Nastavení telefonního 
seznamu a stiskněte OK. 

- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Kopírovat kontakty a 
stiskněte OK. 

- Vyberte, kam chcete kopírovat všechny kontakty a stiskněte 2x 
OK.  

8.6 Přenášení kontaktů 

Pro přenesení všech kontaktů v pohotovostním režimu při odloženém 
sluchátku: 

- Stiskněte 3x OK. 

- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Nastavení telefonního 
seznamu a stiskněte OK. 

- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Přenést kontakty a 
stiskněte OK. 

- Vyberte, kam chcete přenést všechny kontakty a stiskněte 2x 
OK.  

 

8.7 Stav paměti 

Můžete zkontrolovat stupeň obsazenosti telefonního seznamu na SIM 
kartě a v paměti telefonu. Postupujte takto: 

- Stiskněte 3x OK. 
- Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte Nastavení telefonního 

seznamu>Stav paměti. Uvidíte množství uložených 
kontaktů/celkovou kapacitu na SIM kartě a v paměti telefonu. 

8.8 Preferovaná paměť kontaktů 

Můžete nastavit, kde se mají primárně ukládat kontakty: na telefonu, na 
SIM kartě nebo se telefon bude ptát v okamžiku přidávání kontaktu. 
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8.9 Rychlá volba 

K tlačítkům 2-9 lze přiřadit kontakty. Za tímto účelem vyberte 
Menu>Kontakty>Možnosti>Nastavení telefonního seznamu>Rychlá 
volba. Nastavte stav na Zapnout. Následně přejděte na položku 
Nastavit čísla a s pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte, ke kterému 
tlačítku chcete přiřadit kontakt. Stiskněte OK, vyberte příslušný kontakt 
a znovu stiskněte OK. 

Pokud chcete využít rychlou volbu, v pohotovostním režimu podržte 
příslušné tlačítko do okamžiku, kdy se na displeji objeví zprávy 
Vytáčení... 

8.10 Další čísla 

Funkce umožňuje uložené svého čísla a určených čísel. Lze také 
zkontrolovat čísla telefonu obsluhy (pokud je funkce podporována) a 
nouzová čísla. 

9 SMS ZPRÁVY 

Služba zpráv závisí na funkci telefonní sítě a umožňuje odesílání, 
přijímání a upravování zpráv.  
Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte síťového 
operátora. 

9.1 Příchozí zprávy 

Pozor: Pro přímý přechod do možnosti Zprávy můžete stisknout 
tlačítko SMS. 

Když obdržíte textovou zprávu, uslyšíte zvuk a na displeji se zobrazí 
příslušný symbol zprávy.  
Pro otevření poslední obdržené zprávy stiskněte OK. Pro přečtení 
zprávy později stiskněte tlačítko DEL. 

Pro přečtení zprávy z přijatých zpráv: 
- V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem stiskněte 

MENU/OK.  
- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte zprávy a stiskněte OK. 
- Vyberte příchozí zprávy a stiskněte OK. 
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- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte zprávy, jejichž obsah si 
chcete prohlédnout, a stiskněte OK. Pro posun obsahu zprávy 
použijte tlačítko nahoru/dolů. 

- Pro zobrazení doplňujících možností během čtení zprávy 
stiskněte tlačítko OK: 
o Odpovědět: odeslat zprávu odesílateli 
o Volat odesílateli: zavolejte odesílateli zprávy. 
o Přeposlat: poslat tuto SMS dál 
o Smazat: smažte zprávu 
o Uložit jako šablonu: přidat zprávu do šablon 
o Pokročilé: Použít číslo, Použít USSD kód 

 
Během prohlížení seznamu přijatých zpráv stiskněte OK pro zobrazení 
doplňujících možností: 
 

o Upravit: změnit obsah zprávy a přeposlat ji nebo uložit 
o Náhled: přečtěte si zprávu 
o Odpovědět: odeslat zprávu odesílateli 
o Volat odesílateli: zavolejte odesílateli zprávy 
o Přeposlat: poslat tuto SMS dál 
o Smazat: smažte zprávu  
o Smazat vše: smazat všechny SMS zprávy 
o Uložit v telefonním seznamu: uloži číslo odesílatele do 

kontaktů 

9.2 Tvorba SMS zprávy 

Pozor: Text 1 zprávy se může skládat maximálně ze 160 znaků. Pokud 
používáte české diakritické znaky, může být délka zprávy omezena na 
60 znaků. Informace o tom, kolik znaků bude odesláno se zobrazuje v 
pravém horním rohu. Režim a jazyk zadávání textu lze změnit pomocí 
tlačítka [#]. 

Pro vytvoření nové zprávy: 
- V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem stiskněte 

tlačítko OK/MENU. 
- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte zprávy, následně vytvořit 

zprávu a stiskněte OK. 
- Zadejte text zprávy, stiskněte OK, vyberte Odeslat a znovu 

stiskněte OK a vyberte: 
o Zadat číslo pro ruční zadání čísla příjemce 
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o Přidat z telefonního seznamu pro výběr příjemce ze seznamu 
- Po výběru příslušné možnosti stiskněte OK a následně 

Možnosti>Odeslat. 

9.3 Odeslané zprávy 

Pokud se nepodařilo odeslat zprávu, bude uložena do odesílaných 
zpráv. 

Pro přechod do odeslaných zpráv v pohotovostním režimu s odloženým 
sluchátkem stiskněte OK a vyberte Zprávy>Odeslané zprávy a 
následně: 

- Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte zprávu, kterou chcete otevřít 
- Stiskněte znovu OK pro přechod k možnostem: 

o Odeslat znovu: odeslat zprávu 
o Náhled: pro čtení zprávy 
o Upravit: změnit obsah zprávy, stiskněte OK pro přechod k možnosti 

odeslání 
o Smazat: smažte tuto zprávu 
o Smazat vše: smazat všechny zprávy 

9.4 Koncepty 

Hotové zprávy můžete ukládat do složky „Koncepty“. Abyste to udělali, 
napište svou zprávu a stiskněte OK>Uložit. 

Jděte do Konceptů pro odeslání, odstranění nebo upravení uložené 
zprávy. 

9.5 Šablony 

Vyberte hotovou šablonu pro odeslání rychlé zprávy. Uživatel může 
přidávat své šablony. 

Pro přechod do šablon v pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem 
stiskněte OK a vyberte Zprávy>Šablony SMS>Uživatele/Přednastavené 
a následně: 

- S pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte příslušnou šablonu a 
stiskněte OK pro zobrazení doplňujících možností: 
o Upravit: změnit šablonu (jen uživatele) 
o Smazat: smazat šablonu (jen uživatele) 
o Použití: pro použití šablony ve zprávě 

Odeslané zprávy 
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V této složce se nacházejí odeslané zprávy, pokud je zapnuta možnost 
ukládání odeslaných zpráv. 

9.6 Nastavení zpráv 

V pohotovostním režimu s odloženým sluchátkem jděte do Menu a 
následně vyberte Zprávy>Nastavení SMS a následně: 

- SIM pro zadání společného nastavení zpráv. 

o Nastavení profilu pro změnu čísla centra zpráv, platnosti 
zprávy nebo typu zprávy 

o Platnost zprávy 

o Typ zprávy 

o Zpráva o doručení 

o Cesta odpovědi 

o Číslo hlasové schránky pro zadání čísla hlasové schránky 
svého operátora 

- Stav paměti pro kontrolu využívání paměti telefonu a paměti na 
SIM kartě.  

- Ukládat odeslané zprávy, pro spuštění automatického ukládání 
odeslaných zpráv. 

- Preferovaná paměť pro výběr, kde se mají primárně ukládat 
zprávy. 

9.7 Hlasová schránka 

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechání 
hlasové zprávy, pokud se někomu nepodaří se s námi spojit. Abyste se 
dozvěděli více, kontaktujte svého operátora. Číslo hlasové schránky 
můžete získat od poskytovatele služby. Číslo zadejte: Menu->Zprávy-
>Nastavení SMS>SIM>Č. Hlasové schránky. Stiskněte 
Možnosti>Upravit a zadejte správné číslo hlasové schránky. 
Po podržení tlačítka 1 na klávesnici v pohotovostním režimu se spustí 
hlasová schránka. 
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10 SEZNAM HOVORŮ 

Telefon si zapamatovává přijaté, nepřijaté (pokud je tato funkce 
podporování sítí a když se telefon nachází v jejím dosahu) a odchozí 
hovory.  
Seznam hovorů lze zobrazit stisknutím tlačítka CALL LOG v 
pohotovostním režimu nebo výběrem Menu>Historie hovorů.  
Před položkami se nacházejí ikony informující o druhu hovoru.  
Po vstupu do seznamu hovorů jsou dostupné možnosti: 

- Nepřijaté: seznam nepřijatých hovorů 
- Odchozí hov.: seznam vytáčených čísel 
- Přijaté hov.: seznam přijatých hovorů 
- Vyčistit registr: umožňuje smazat ze seznamu všechny hovory, 

všechny nepřijaté hovory, všechna volaná čísla nebo všechny 
přijaté hovory. 

- Délka hovoru: umožňuje zkontrolovat délku posledního hovoru, 
příchozích hovorů a odchozích hovorů. 

 
Když je vybraný seznam hovorů zobrazený, stiskněte tlačítko OK pro 
zobrazení doplňujících možností: 

- Detaily hovoru 
- Volat 
- Odeslat SMS zprávu 
- Uložit v telefonním seznamu 
- Přidat na blacklist 
- Upravit před hovorem 
- Smazat 

 

11 NÁSTROJE 

11.1 Kalendář 

Vyberte Menu>Nástroje>Kalendář. Stiskněte OK pro přechod k jinému 
vzdálenému datu nebo pro návrat k dnešnímu datu. 

11.2 Budík 

Vyberte Menu>Nástroje>Budík. Lze vybírat z 5 budíků. Budík se 
spouští, když se zadaný čas rovná aktuálnímu času podle nastavení v 
telefonu. Pro vypnutí budíku použijte tlačítko OK nebo DEL pro zapnutí 
odložení budíku. 
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Pro nastavení budíku ho vyberte ze seznamu a stiskněte OK. S 
pomocí tlačítka vpravo/vlevo nastavte stav, následně nastavte, jestli 
má být jednorázový nebo každodenní a v kolik hodin má zvonit. 
Přijměte všechny změny stisknutím Možnosti>Uložit.  

11.3 Kalkulačka 

Vyberte Menu>Organizér>Kalkulačka. Zadejte první číslo, s pomocí 
tlačítka nahoru/dolů/vpravo/vlevo vyberte příslušné činnosti (zobrazené 
na displeji), zadejte druhé číslo a stiskněte OK. 

12 NASTAVENÍ 

12.1 Možnosti telefonu 

12.1.1 Čas a datum 

Vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Čas a datum a následně: 
- Nastavit časovou zónu pro výběr správného regionu. 
- Nastavit čas/datum pro nastavení správného času a data. Mezi 

časem a datem se pohybujte s pomocí tlačítka nahoru/dolů. Pro 
potvrzení změn stiskněte OK. 

- Nastavit formát pro nastavení formátu času (12 nebo 24 hodin) 
a data (den-měsíc-rok nebo měsíc-den-rok nebo rok-měsíc-den) 

- Aktualizovat po změně zóny 
- Automaticky nastavit čas, telefon automaticky nastaví datum a 

čas po spojení se sítí GSM. Tuto možnost můžete vypnout nebo 
nastavit, aby se telefon při zapínání pokaždé zeptal. 

12.1.2 Jazyk 

Pro změnu jazyka telefonu v pohotovostním režimu stiskněte: 
- 1x OK/MENU 
- 4x tlačítko dolů,  
- 2x tlačítko OK/MENU 
- 1x tlačítko dolů, 
- 1x OK/MENU 
Následně vyberte jazyk a potvrďte ho tlačítkem OK/MENU. 
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12.1.3 Režim psaní 

Vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Preferovaná metoda 
psaní pro výběr jednoho z následujících režimů zadávání textu: ABC, 
abc, Abc, 123 nebo PL, pl, Pl. Pro potvrzení stiskněte OK. 

Během zadávání textu lze režim psaní změnit s pomocí tlačítka # 

12.1.4 Zobrazit datum a čas 

Nastavte, jestli se v pohotovostním režimu mají zobrazovat informace o 
datu a čase. 

12.1.5 Zkratky 

Vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Zkratky pro přiřazení 
příslušných zkratek k tlačítkům nahoru/dolů/vpravo/vlevo. 

12.1.6 Kontrast 

Vyberte Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Kontrast pro přechod do 
možností regulace kontrastu displeje. Kontrast lze regulovat pomocí 
tlačítka vpravo a vlevo. Přijměte změny stisknutím OK. Krajní hodnoty 
kontrastu mohou komplikovat čtení displeje. 

12.1.7 Podsvícení LCD 

Pro změnu času podsvícení displeje vyberte 
Menu>Nastavení>Možnosti telefonu>Čas podsvícení displeje a 
stiskněte OK. Pomocí tlačítek vpravo/vlevo vyberte správný čas a 
stiskněte OK. 

12.2 Nastavení hovorů 

12.2.1 Utajení čísla 

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte 
příslušnou konfiguraci Tato funkce umožňuje utajit během hovoru 
vlastní číslo. 

Vyberte „Síťové nastavení”, „Skrýt číslo” nebo „Odeslat číslo” a 
stiskněte „OK”. 
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12.2.2 Čekající hovor 

Jedná se o síťovou službu - funkci čekajícího hovoru můžete zapnout 
nebo vypnout. Za tímto účelem vyberte Menu>Nastavení>Nastavení 
hovorů>Čekající hov. Funkci můžete aktivovat, vypnout nebo 
zkontrolovat stav. 
Pokud je čekání na hovor spuštěno a uživatel hovoří, bude každý 
následující příchozí hovor signalizován vydáváním signálu druhého 
hovoru, také se zobrazí číslo volající osoby. Je možný příjem druhého 
hovoru a zavěšení prvního, přepínání mezi hovory, vytvoření 
konferenčního hovoru. 

12.2.3 Přesměrování hovorů 

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, je nutné 
provést příslušnou konfiguraci. Uživatel může nastavit přesměrování 
příchozích hovorů přímo na vybrané číslo. Za tímto účelem vyberte 
Menu>Nastavení>Nastavení hovorů>Přesměrování hov. a následně: 

- Všechny hovory 

- Když jsem nedostupný 

- Když neodpovídám 

- Když je obsazeno 

- Všechna datová spojení 

- Zrušit všechna přesměrování 

 

 

 

12.2.4 Blokování hovorů 

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte 
příslušnou konfiguraci Tato funkce umožňuje zablokování hovorů 
různého typu. Ze seznamu vyberte druh hovorů, které chcete blokovat. 
Můžete zablokovat všechny odchozí hovory, všechny odchozí 
mezinárodní hovory, mezinárodní hovory (s výjimkou spojení v 
tuzemsku), veškeré příchozí hovory a příchozí hovory během roamingu. 
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12.2.5 Pokročilé nastavení 

Vyberte Menu>Nastavení>Nastavení hovorů>Pokročilé nastavení a 
následně: 

- Blacklist: vyberte stav pro spuštění blacklistu. Pokud je možnost 
aktivní, nebudete vědět o hovorech od čísel, která se nacházejí 
na blacklistu a volající osoba uslyší, že jste nedostupní. 

- Signalizace délky hovoru: nastavte čas, který bude signalizovat 
délku telefonního hovoru pomocí krátkého zvukového signálu. 
Můžete si vybrat jeden zvukový signál nebo pravidelnou 
signalizaci.  

- Příjem libovolným tlačítkem: po zapnutí funkce lze přijmout 
příchozí hovor libovolným tlačítkem (s výjimkou Odmítnout). 

- Odložení vytáčení: můžete vybrat po jaké době do zakončení 
zadávání čísla s ním telefon automaticky naváže spojení. 
Funkci lze vypnout nebo nastavit následující čas: 1-9 sekund. 
Pro potvrzení změny stiskněte tlačítko OK. 

12.3 Zajištění 

 

12.3.1 Blokování SIM karty 

Vyberte Menu>Nastavení>Nastavení zabezpečení>Zabezpečení SIM 
karty>Blokování PIN pro zapnutí nebo vypnutí požadování PIN kódu. Při 
změně nastavení je nezbytné zadání PIN kódu. Pokud operátor neuvedl 
PIN kód, zadejte třikrát chybný kód, zadejte PUK kód uvedený 
operátorem a následně zadejte svůj PIN kód, které budete muset uvést 
při spouštění telefonu. 
 
  

12.3.2 Změnit PIN 

Vyberte Menu>Nastavení>Nastavení zabezpečení>Zabezpečení SIM 
karty>Změnit PIN pro změnu kódu PIN nebo PIN2. Nejdříve zadejte 
starý PIN kód, stiskněte OK, zadejte nový PIN kód a stiskněte OK, 
znovu zadejte nový PIN a stiskněte OK. 
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12.3.3 Zabezpečení telefonu 

Vyberte Menu>Nastavení>Nastavení zabezpečení>Zabezpečení 
telefonu>Blokování telefonu: můžete zap./vyp. blokování telefonu. Při 
zapnutí telefonu budete muset zadat kód blokování. Přednastavený je 
kód 1122.  

Můžete nastavit vlastní kód telefonu. 

12.4 Tovární nastavení 

Pro obnovení původního nastavení telefonu vyberte 
Menu>Nastavení>Obnovit nastavení, zadejte heslo blokování telefonu 
(přednastaveno 1122) a dvakrát stiskněte OK pro resetování a opětovně 
spusťte telefon. 

13 PROFILY 

Pro rychlé zapnutí/vypnutí mlčícího režimu v pohotovostním režimu 
stiskněte a podržte tlačítko #. Lze upravovat jen profil Obecný. 

Pro obnovení výchozího nastavení profilu vyberte 
Menu>Profily>Obecný>Možnosti>Reset 

13.1 Nastavení profilu 

Vyberte Menu>Profily>Obecný>Uzpůsobit a následně: 

-  Typ zvuku pro nastavení opakování nebo jednorázového 
vyzvánění s pomocí tlačítka vpravo/vlevo 

- Vyzvánění a následně Možnosti>Změna abyste s pomocí 
tlačítka nahoru/dolů vybrali vyzvánění příchozího hovoru. 
Potvrďte pomocí tlačítka OK. 

- Hlasitost abyste s pomocí tlačítka vpravo/vlevo nastavili úroveň 
hlasitosti vyzvánění, potvrďte stisknutím Uložit. 

- Zpráva a následně Možnosti>Změna abyste s pomocí tlačítka 
nahoru/dolů vybrali signál příchozí zprávy. Potvrďte pomocí 
tlačítka OK. 

- Hlasitost zprávy abyste s pomocí tlačítka vpravo/vlevo nastavili 
úroveň hlasitosti příchozí zprávy, potvrďte stisknutím Uložit. 

- Klávesnice s pomocí tlačítka vpravo/vlevo změňte zvuk tlačítek. 
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- Hlasitost klávesnice s pomocí tlačítka vpravo/vlevo změňte 
hlasitost klávesnice. 

- Zapínání telefonu nastavte zvuk zapínání telefonu. 

- Vypínání telefonu nastavte zvuk vypínání telefonu. 

- Zvuk zap./vyp. telefonu, nastavte hlasitost zvuku 
zapínání/vypínání telefonu. 

- Zvuk upozornění, zapněte nebo vypněte zvuk upozornění. 

- Hlasitost budíku s pomocí tlačítka vpravo/vlevo nastavte 
hlasitost budíku. 

14 RÁDIO FM 

Pro zapnutí rádia FM vyberte Menu>FM rádio nebo v pohotovostním 
režimu stiskněte tlačítko nahoru. Když máte aktivní rádio (na displeji) 
můžete regulovat hlasitost s pomocí tlačítka vpravo/vlevo. 

V menu rádia stiskněte Možnosti pro přechod k doplňujícím 
nastavením: 

- Zapnout pro zapnutí rádia. 

- Vypnout pro vypnutí rádia. 

- Seznam kanálů - seznam automaticky vyhledaných kanálů, kanály 
mohou být také ručně upravovány. 

- Zadat frekvenci umožňuje zadat ručně frekvenci. 

- Automatické vyhledávání kanálů - po spuštění možnosti telefon 
vyhledá dostupné stanice a automaticky je uloží na seznamu stanic. 

 

15 SÍŤOVÉ SLUŽBY 

Nezávisle na samotném telefonu může SIM karta nabízet doplňující 
služby. Název a funkce tohoto menu závisí na druhu dostupných 
služeb. 

16 FAQ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 
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Provádění oprav telefonu je možné pouze a výhradně autorizovaným 
servisem. Sami nesmíte telefon opravovat ani ho upravovat pod hrozbou 
ztráty záruky!  
 
„Nelze navázat 
hovor“ 

Zkontrolujte, jestli je volané číslo správné. Při volání na 
číslo z jiné země je vždy nutné přidat příslušnou 
předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49). 
Pokud uživatel disponuje předplacenou kartou (nabíjecí 
karta) je nutné si ověřit, jestli jsou na účtu dostupné 
prostředky pro realizaci hovoru.  

„SIM karta je 
vložena, lze 
volat pouze na 
nouzová čísla 
(112)“ 

Ujistěte se, jestli je SIM karta vložena správně. 

Telefon 
nefunguje, po 
připojení 
nabíječky se 
nenabíjí. 

 
Po delším nepoužívání telefonu může být akumulátor ve 
stavu tzv. „hlubokého vybití“, pro obnovení správné 
činnosti je nutné nechat nabíječku připojenou, i když se 
na displeji nic neukazuje. 

„Lze realizovat 
hovory, když 
jsem v 
zahraničí?“ 

Pokud se uživatel nachází v zahraničí, telefon se 
automaticky přihlásí do zahraniční sítě, pokud byl 
spuštěn ROAMING. Vyhledejte informace u svého 
operátora.  

„Je možná 
realizace 
nouzového 
hovoru na 
místě, kde 
není pokrytí 
nebo když 
nemám 
prostředky na 
účtu?“ 

Pokud je telefon mimo dosah sítě, nelze realizovat 
jakýkoliv hovor.  
 
Pokud uživatel nemá prostředky na účtu, je možná 
realizace nouzových hovorů na číslo 112. 

 
„Jak lze zvětšit 
dosah?” 

Přišroubujte přiloženou anténu. Pokud se na displeji 
objeví nápis „Nefunguje“, znamená to, že chybí potřebný
signál nebo prostředky na účtu. Pokud se ovšem 
nacházíme v dosahu sítě jiného operátora, lze v tomto 
případě realizovat nouzový hovor na číslo 112. 
Místa jako jsou budovy omezují dosah, přibližte se k oknu 
nebo vyjděte mimo oblast soustředící mnoho budov.  
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„Co to je 
centrum SMS 
zpráv?” 

Číslo centra operátora, kde jsou ukládány textové zprávy. 
Číslo je uloženo na SIM kartě ale v menu telefonu ho lze 
změnit a zadat jiné.  

„Kdy se 
naúčtuje 
poplatek za 
hovor?” 

Poplatek se naúčtovává hned po navázání spojení. Pro 
informace, jaký je režim účtování, vyhledejte informace u 
operátora.  

Jak 
zkontrolovat 
jestli SMS 
dorazila 
příjemci? 

Zapněte možnost Doručenka. Po doručení zprávy přijde 
zpětná SMS s informací, že zpráva byla doručena (síťová 
služba). 

 

17 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

GSM pásmo: 900/1800 MHz 
Typ baterie: Ni-MH 
Kapacita baterie: 600 mAh 
Doba hovoru: až 2 hodin 
Pohotovostní režim: až 120 hodin 
Síťový napájecí zdroj:  

Vstup: 100-240V, 150mA 
Výstup:  5V, 1A 

 
 
 
 
 

18 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORU 

V telefonu se nachází akumulátor, který plní funkci nouzového 
napájení v případě absence napájení z energetické sítě. Dobíjí se s 
pomocí adaptéru, který je součástí balení.   

Délka práce telefonu napájeného jen akumulátorem závisí na různých 
pracovních podmínkách. Na výrazně kratší délku práce působí to jak, 
daleko od retranslační stanice se nacházíme a délka a množství 
vedených hovorů.  
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Akumulátor po několika stech nabitích a vybitích přirozeně ztrácí svoje 
vlastnosti. Pokud si uživatel povšimne ztráty výkonnosti, měl by si 
opatřit nový akumulátor.  

Používejte jen a výhradně akumulátory doporučené výrobcem.  

Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít 
negativní vliv na akumulátor i samotný telefon.  

Nikdy nepoužívejte akumulátor s viditelným poškozením. Může to vést 
k poškození telefonu. Akumulátor vkládejte shodně s polarizací.  

Ponechání akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou 
teplotou snižuje jeho životnost. Akumulátor skladujte při teplotě od 
15°C do 25°C.  

19 INFORMACE OHLEDNĚ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Vysloužilé akumulátory jsou škodlivé pro životní prostředí. 
Měly by být ukládány na k tomu určeném místě, v 
odpovídající nádobě, podle platných předpisů. 

 Baterie a akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu, musí být 
předány na sběrném místě.  

BATERIE ANI AKUMULÁTORY NEVYHAZUJTE DO OHNĚ!  
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Pozor: Toto zařízení je v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES a 
polským zákonem o vysloužilém elektrickém a elektronickém 
zařízení označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na 
odpadky. 

Takovéto označení informuje, že toto zařízení nemůže být po období 
jeho používání umístěno společně s jiným odpadem pocházejícím z 
domácnosti. 

Pozor: toto zařízení je zakázáno vyhazovat do komunálního odpadu!!! 
Tento výrobek je nutné zlikvidovat prostřednictvím tříděného sběru na 
k tomu připravených místech. 

Správné nakládání s vysloužilými elektrickými a elektronickým 
zařízením se podílí na vyhnutí se důsledkům škodlivým pro lidské 
zdraví a životní prostředí, které vycházejí z přítomnosti nebezpečných 
látek a nesprávného skladování a zpracovávání takovéhoto zařízení. 

Pro umožnění recyklace materiálů použitých k výrobě obalu telefonu 
dodržujte zásady třídění materiálů určené místně pro daný typ odpadů.  
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Tento manuál je určen výhradně pro informační účely. Některé 
popsané funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na softwaru a 
státu.  

 

Pokud je vyžadována technická pomoc, doporučujeme kontaktovat 
technické oddělení na telefonním čísle +420 212 23 23 23 nebo na 
emailu info@nordictelecom.cz 

Webové stránky výrobce: 

http://www.maxcom.pl/ 

 

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené 
nesprávným používáním, zneužíváním nebo nedodržením návodu.  

Pozor: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo zavedené změn 
bez předchozího upozornění. Obchodní známky vyjmenované nebo 
použití v tomto materiálu jsou majetkem jejich vlastníka.  
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Prohlášení o shodě 11/2015/ES 

Maxcom S.A., ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy deklaruje s plnou zodpovědností, že: 
Stolní telefon GSM pro použití ve veřejných sítích: 900/1800/2100MHz    

 
Maxcom MM28D 

 
je shodný se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/ES ze dne 8. června 2011 o 
omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních a splňuje veškeré klíčové požadavky směrnice 1999/5/ES - R&TTE  (o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních). 
Telefon je shodný s níže uvedenými harmonizovanými normami. 
 
Ochrana zdraví  
 bezpečnost:  EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010  
          + A12: 2011 + A2: 2013 
  EN 62311: 2008 
 
Elektromagnetická EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)  
kompatibilita EMC: EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) 
   
  
Rádiová komunikace: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) 
   
 
Proces zkoumání shody uvedený v článku 10 a specifikovaný v příloze [IV] Směrnice 1999/5/ES, 
byl proveden za spoluúčasti následujících institucí: 
 
Bay Area Compliance Laboratories Corp., Notified Body No 1313 
 

Technické zprávy a protokoly ze zkoušek:. 
 
Ochrana zdraví a bezpečí: 
Test Report: RSZ151110003-03A1, RSZ151110003A1 
Kompatibilita elektromagnetických zařízení EMC: 
Test Report:RSZ151110003-02A1 
Rádiová komunikace:  
Test Report.: RSZ151110003-11A1 
Dvě poslední čísla roku, v němž bylo uděleno označení CE: 15 

 

 

Tychy, 12. prosince 2015                                       
        místo, datum                                                                jméno a příjemní oprávněné osoby

 

Zápis do Národního soudního rejstříku podnikatelů pod číslem KRS 0000410197 
ING Bank Śląski pobočka v Tychách účet č.: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329 

DIČ (NIP) 646-25-37-364 IČ (REGON) 277703221 Registrační číslo GIOŚ: E0001274WZBW 
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