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GSM stolní telefon – uživatelská příručka
Gratulujeme Vám k zakoupení GSM stolního telefonu GDP-02. Tento telefon má mnoho lehce ovladatelných
funkcí, jako je posílání a přijímání SMS zpráv, hlasitý telefon, registr volání, telefonní seznam pro záznam až
250 telefonních čísel, klávesy pro rychlý přístup k často používaným funkcím a velkou QWERTY klávesnici.
Věříme, že Vám telefon přinese potěšení a opravdu si jej užijete.

ZÁKLADNÍ FUNKCE VAŠEHO TELEFONU
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hlasitý telefon pro možnost volání bez zvednutí a držení sluchátka
Telefonní seznam zaznamená až 250 telefonních čísel a jmen (uložených v abecedním pořádku
v paměti telefonu)
Registr hovorů umožňuje uživatelům náhled času, data a telefonního čísla u posledních 10 přijatých
hovorů, 10 zmeškaných hovorů a 10 odchozích hovorů
Odesílání a příjem textových zpráv SMS (krátkých textových zpráv)
Archivace SMS textových zpráv (do 20 zpráv)
QWERTY klávesnici pro snadné psaní SMS zpráv
Rychlý přístup k často používaným funkcím jednoúčelovými klávesami
Klávesy pro rychlé vytáčení až 6 uložených čísel
Snadné ovládání díly samostatným klávesám pro posuv do 4 směrů (nahoru, dolů, doleva, doprava)
Napájení z baterií pro případ výpadku elektrického proudu a přenosnost

ZAČÍNÁME
Kontaktujte Vašeho mobilního operátora
Abyste mohli používat komunikační služby vašeho telefonu, potřebujete mít aktivní SIM kartu, ať již na
smlouvu nebo předplacenou. Obvykle operátoři poskytují popis služeb dané karty a návod k použití jejích
funkcí. Různí mobilní operátoři se mohou lišit v podpoře funkcí, které potřebujete. Předtím, než uzavřete
s některým smlouvu, přesvědčete se, že daný operátor podporuje ty služby, které potřebujete.

Jak vložit SIM kartu
Přesvědčete se, že sluchátko telefonu je správně zavěšeno, telefon je vypnutý a přívod od adaptéru na
220V odpojený. Vkládejte SIM kartu do telefonu pouze tehdy, je-li telefon vypnutý a adaptér odpojený. Bez
SIM karty je možné z telefonu volat pouze na číslo 112 pro nouzové volání. Pro vložení SIM karty do
telefonu postupujte podle následujících instrukcí:
1. Na zadní straně telefonu najdete štěrbinu pro uložení SIM karty. Stiskněte nějakým špičatým nástrojem
(propiskou, sponkou na papíry atd.) žlutý knoflík, čímž uvolníte držák pro SIM kartu.

Obrázek 1: Vyjmutí držáku pro SIM kartu

2. Pečlivě uložte SIM kartu do držáku, (zešikmený roh SIM karty je umístěn vedle zešikmeného rohu
držáku SIM karty a plocha se zlatými kontakty musí mířit směrem vzhůru).
3. Vložte držák SIM karty do štěrbiny pro SIM kartu a jemně zasuňte držák zpět na své místo.

HB53211_CZE

2

JABLOCOM s.r.o.

Uživatelská příručka

PRVNÍ ZAPOJENÍ TELEFONU
1. Připojte jeden konec napájecího adaptéru do zástrčky v telefonu a druhý do síťové zásuvky ve zdi.
2. Jakmile poprvé zapojíte napájecí adaptér, telefon by se měl automaticky zapnout.
3. Na zadní straně telefonu najdete bateriový přepínač. Přepněte ho do polohy ON (zapnuto), aby se
začala automaticky nabíjet vnitřní záložní baterie.
4. Pokud telefon vyzve ke vložení kódu PIN, zadejte ho a stiskněte

.

Pozor: Nezapínejte telefon tam, kde je zakázáno užívání mobilních telefonů nebo kde by mohl způsobit
rušení nebo nebezpečí.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEFONU
1. Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte klávesu
. Držte klávesu tak dlouho, dokud na displeji
neuvidíte zprávu “Telefon se vypíná…” .
2. Pro zapnutí telefonu na pár sekund stiskněte klávesu , dokud na displeji neuvidíte následující zprávu:
“Telefon se zapíná…” Pokud používáte napájení z baterie, přepínač ON-OFF na zadní straně telefonu
musí být přepnut do polohy ON, aby bylo možné telefon zapnout.

Napájení telefonu z baterie
Při běžném užívání by měl být telefon napájen z adaptéru. Pokud je napájení odpojeno, telefon se
automaticky přepne do režimu napájení ze záložní baterie (stav baterie se zobrazí na pravé straně displeje).
Telefon je schopen při napájení z baterie pracovat v pohotovostním režimu přibližně 48 hodin. Přitom však
120 minut telefonního hovoru dokáže zcela vybít plně nabitou baterii (skutečná délka hovoru při bateriovém
napájení záleží na síle signálu mobilní telefonní sítě, teplotě a dalších okolnostech ovlivňující provoz elektro
zařízení ). Pokud je telefon napájen z baterie, omezte telefonní hovory na minimum a pokud telefon
nepotřebujete, přepněte zadní přepínač pro dosažení úspory do polohy OFF.
Pokud je baterie prázdná, telefon se automaticky vypne. V takovém případě lze telefon zapnout pouze
připojením napájení z adaptéru. Úplné nabití baterie trvá přibližně 24 hodin.
Pozor: Váš telefon je vybaven vnitřní dobíjecí baterií. Tato baterie může projít stovkami opakovaných
nabití a vybití, ale po čase ztrácí kapacitu. Průměrná životnost vaší baterie je kolem dvou let. V případě
ztráty kapacity doporučujeme baterii vyměnit v autorizovaném servisu.
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FUNKCE
Displej
Pohotovostní režim
Po zapnutí je telefon v pohotovostním režimu. Normálně je displej podsvícený. Jestliže je telefon napájen
z interní záložní baterie, podsvícení displeje se automaticky vypne, jestliže se telefon nepoužívá.
Na následujícím obrázku vidíte vysvětlení jednotlivých symbolů na displeji:

Obrázek 2: LCD Displej

1. Indikátor síly signálu – proužky ukazují sílu signálu mobilní telefonní sítě. Čím je počet proužků vyšší, tím
je signál sítě silnější. Pokud nejsou zobrazeny žádné proužky, znamená to, že síť není dostupná. Snažte
se vždy umístit telefon tak, aby ukazoval co nejsilnější signál.
2. Zmeškané hovory – zobrazuje počet zmeškaných příchozích hovorů (tato ikona zmizí, jakmile si
prohlédnete zmeškané hovory – viz Prohlížení zmeškaných hovorů).
3. Příchozí SMS – zobrazuje počet nových příjatých textových zpráv (tato ikona zmizí, jakmile si přečtete nové
zprávy — viz Čtení textové zprávy SMS na straně 9).
4. Roaming – ukazuje, že telefon byl zaregistrován do mobilní sítě třetí strany a je v roamingovém režimu.
5. Tichý režim – ukazuje, že telefon nebude vyzvánět, jestliže někdo zavolá. Tuto funkci lze zapnout nebo
. Pokud na displeji není zobrazen symbol tichého režimu
vypnout stisknutím a podržením klávesy
, telefon je v režimu vyzvánění a bude vyzvánět, jestliže někdo zavolá.
6. Datum a čas – zobrazuje čas a datum, nastavení viz Nastavování data a času na straně 6.
7. Indikátor stavu baterie (zobrazuje se pouze tehdy, jeli telefon napájen z baterie) – ukazuje úroveň napětí
baterie. Čím je úroveň vyšší, tím více energie v baterii zbývá. Pokud je přepínač bateriového napájení
v poloze OFF, uvidíte tuto ikonu:

.

8. Funkce tlačítek displeje – ukazuje funkci tlačítek pod slovy Menu a Seznam v pohotovostním režimu
(funkce těchto dvou kláves se mění podle menu, které je zobrazeno na displeji).
Pokud není na displeji zobrazen počet nepříjatých hovorů a/nebo nových zpráv, zobrazí se po chvíli
uprostřed displeje jméno sítě, ve které je telefon zaregistrován.

HB53211_CZE

4

JABLOCOM s.r.o.

Uživatelská příručka

Funkce telefonu

Obrázek 3: Pohled na telefon shora

1.

2.

3.

4.
5.

Klávesa vlevo pod dolním okrajem displeje – otevírá přístup do Menu, jestliže je telefon
v pohotovostním režimu, nebo provádí funkci, kterou ohlašuje text na displeji nad klávesou (např: Zvolit
= přijetí označeného textu v submenu).
Horní světlo LED indikátoru – bliká, jestliže:
a. přišla nová textová zpráva SMS,
b. přichází hovor
c. nebo máte zmeškaný telefonní hovor.
Klávesa vpravo pod dolním okrajem displeje – otevírá přístup do telefonního seznamu přístroje,
jestliže je telefon v pohotovostním režimu, nebo provádí funkci, kterou ohlašuje text na displeji nad
klávesou (např.: Zpět = návrat ze submenu na úroveň předcházejícího menu).
QWERTY klávesnice – umožňuje pohodlné psaní textu.
Klávesa zpět ( ) – maže znaky nalevo od kurzoru, když píšete text. Krátké stisknutí klávesy
smaže
jeden znak nalevo od kurzoru, delší stisknutí této klávesy smaže celý text na displeji.
– otevře novou obrazovku pro psaní SMS textu.

6.

Klávesa TEXT

7.

Klávesa storno
– jedno stisknutí této klávesy vrátí telefon do pohotovostního režimu. Stisknutí a
podržení této klávesy přepíná mezi tichým a vyzváněcím režimem.

8.

Klávesa
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9.

Klávesy posuvu do 4 směrů – procházení jmény, texty nebo menu, a též umožňují ovládání hlasitosti
během hovoru - stisknutím klávesy nahoru (c) se hlasitost zvyšuje nebo stisknutí klávesy (d) se
hlasitost snižuje.
10. Čtyři jednoúčelové klávesy – aby bylo možné použít tyto níže popsané klávesy, telefon musí být
v pohotovostním režimu:
Ikona

Funkce
SMS zprávy
Zmeškané HOVORY
(VOLÁNÍ)

Popis
Okamžitě otevře schránku příchozích zpráv SMS.
Okamžitě otevře registr zmeškaných hovorů.

Telefonní seznam
JMÉNA (NAMES)

Okamžitě otevře váš telefonní seznam.

Znovu vytočit
(REDIAL)

Okamžitě vytočí poslední volané číslo.

11. LED indikátor u klávesy – když svítí, telefon je používán. Jestliže bliká, znamená to, že telefon
zpracovává nějaký příkaz (posílání SMS, ukládání telefonního čísla atd.).
12. Klávesa – umožňuje volání telefonování bez použití sluchátka (hands-free). Stisknutím a podržením
této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
13. Číselné klávesy – používají se k vytáčení telefonních čísel nebo pro snadné vkládání čísel do
textových zpráv.
14. Paměti pro rychlé vytáčení (TEL1 až TEL6) – umožňuje rychlé vytáčení uložených telefonních čísel
—viz Telefonování s využitím kláves pro rychlé vytáčení (TEL1-TEL6) na straně 7.

ZÁKLADNÍ OPERACE
Volba jazyka pro zobrazení
Při prvním zapnutí telefonu bude zobrazen jazyk dle vložené SIM karty. Výchozím jazykem displeje je
angličtina. Váš telefon podporuje řadu jazyků pro zobrazení na displeji. Chcete-li přepnout displej do jiného
jazyka, postupujte podle instrukcí níže.
1. Stiskněte klávesu Menu , umístěnou vlevo dole pod LCD displejem, šipkami se posuňte na položku
Nastavení a stiskněte .
2. Šipkami zvolte položku Jazyk/Language a stiskněte .
3. Vyberte jazyk, který chcete na displeji zobrazit a stiskněte
nebo Zvolit.

Nastavení data a času
1. Stiskněte klávesu Menu, umístěnou vlevo dole pod LCD displejem, šipkami se posuňte na položku
Nastavení a stiskněte .
2. Šipkami se posuňte se na Datum a čas a stiskněte .
3. Zadejte pomocí číselných kláves datum a čas do označeného pole a stiskněte .

Volání
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte klávesu
pro hands-free volání. Poté, co uslyšíte oznamovací tón,
vytočte číslo. Pro ukončení hovoru zavěste sluchátko, stiskněte klávesu nebo klávesu
.
Pozor: Znak + pro zadávání mezinárodního formátu čísel se zadává dvojitým rychlým stisknutím klávesy
s hvězdičkou *.
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Volání s pomocí telefonního seznamu
Chcete-li volat s pomocí telefonního seznamu, stiskněte jednoúčelovou klávesu telefonního seznamu
nazvanou NAMES (jména) vpravo dole na těle telefonu, zvolte Hledat a upravovat stisknutím tlačítka Zvolit
nebo klávesy
, posuňte se na požadované jméno a stiskněte klávesu
. Kromě toho existují ještě dva
další způsoby, jak otevřít telefonní seznam:
1. Stiskněte klávesu posuvu nahoru (c) nebo dolů (d) pro přímé otevření jmen ve vašem telefonním
seznamu.
2. Stiskněte tlačítko pro přístup k telefonnímu seznamu pod pravým spodním rohem LCD displeje a zvolte
Hledat a upravovat stisknutím tlačítka Zvolit nebo klávesy .
Pozor: Rychlé hledání v telefonním seznamu se provádí tak, že otevřete telefonní seznam a na
QWERTY klávesnici napíšete jedno či více počátečních písmen jména, které hledáte – telefon se
automaticky přesune na první jméno začínající písmeny, které jste napsali.

Volání s pomocí kláves pro rychlé vytáčení (TEL1-TEL6)
Abyste mohli používat funkce rychlého vytáčení, musíte nejdřív přiřadit nějaké telefonní číslo k jedné
z kláves rychlého vytáčení— viz Ukládání telefonního čísla do kláves rychlého vytáčení (TEL1-TEL6) na
straně 11.
1. Stiskněte jednu z kláves rychlého vytáčení (TEL1 to TEL6) a telefon automaticky vytočí uložené číslo.

Opakované vytočení telefonního čísla
Existují tři způsoby, jak vytočit znovu určité telefonní číslo:
1. Stiskněte klávesu REDIAL

pro automatické vytočení posledního volaného čísla.

2. Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko “Volat poslední”, umístěné v levém dolním rohu LCD modulu.
3. Pro vytočení jednoho z posledních deseti čísel (zmeškaných, příchozích nebo odchozích) stiskněte
klávesu Menu, zvolte Volání, zvolte Zmeškaná volání, Přijaté hovory nebo Volaná čísla a posuňte se
pomocí tlačítek nahoru (c) nebo dolů (d) na požadované číslo nebo jméno. Pro vytočení udělejte jednu
z následujících věcí:
a) Zvedněte sluchátko.
b) Stiskněte

nebo Volby, posuňte se na Volat a stiskněte znovu

.

Tip: Klávesu REDIAL
je možné použít též všude, kde se zadává telefonní číslo. Můžete ji použít
například, když chcete poslat SMS někomu komu jste právě volali.

Volání s použitím hlasitého telefonu (hands free)
Pro volání s použitím hlasitého telefonu stiskněte klávesu
, počkejte na oznamovací tón, pak vytočte
telefonní číslo. Kdykoli během konverzace můžete zvednout sluchátko pro návrat do sluchátkového režimu.
Pro zavěšení v hlasitém režimu jednoduše zvedněte a položte sluchátko nebo stiskněte klávesu .

Zobrazení volajícího a čísla
Během hovoru bude na LCD displeji automaticky zobrazeno telefonní číslo, jméno volajícího (jestliže bylo
toto jméno uloženo do vašeho telefonního seznamu) a délka hovoru (minuty a sekundy).

Rychlé volání
Pokud čtete textovou zprávu SMS (viz. Čtení textové zprávy SMS na straně 9) nebo si prohlížíte
zmeškané hovory (viz. Prohlížení zmeškaných hovorů na straně 8), můžete rychle zavolat odesílateli
a telefon automaticky vytočí
zprávy nebo volajícímu tak, že zvednete sluchátko nebo stisknete klávesu
dané číslo.

HB53211_CZE

7

JABLOCOM s.r.o.

Uživatelská příručka

Přidržení hovoru a konferenční hovory
K přidržení probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko Odložit na panelu LCD. Potom můžete uskutečnit druhý
hovor jednoduše vytočením čísla na klávesnici, výběrem z telefonního seznamu pomocí tlačítek nahoru (c)
nebo dolů (d) nebo rychlým hledáním v telefonním seznamu. Po stisku klávesy
pak bude započato
vytáčení. Pomocí tlačítka Zaměnit na LCD displeji můžete mezi hovory přepínat. Volbou Volby zobrazíte
další možnosti práce s hovory. Pro uskutečnění konferenčního hovoru mezi probíhajícím hovorem,
odloženým a Vámi stisknete Volby. Na LCD displeji vyberte volbu Konference. Pokud uskutečníte
konferenční hovor, číslo na LCD displeji se změní na „Konference“. Pokud místo vytvoření konference
chcete aktivní hovor přesměrovat na jiné telefonní číslo, stiskněte Volby a vyberte položku Přesměrovat.
Funkce Konference a Přesměrovat mohou být použity pouze tehdy, pokud jsou podporovány službami sítě
Vašeho operátora.

Přijímání nebo odmítání hovoru
•

Pokud přichází hovor, telefon začne vyzvánět a vrchní indikátor začne blikat; číslo a jméno (pokud bylo
uloženo do telefonního seznamu) volajícího se zobrazí na displeji. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte
tlačítko (hands free) pro příjem hovoru.

•

Pro odmítnutí hovoru stiskněte klávesu

•

Můžete uložit jméno volajícího a jeho číslo kdykoli během konverzace (pokud jste tak už předtím
neučinili) tak, že stisknete klávesu Uložit (zobrazenou vlevo dole pod displejem).

•

Pokud zmeškáte hovor, bude zaznamenán do registru zmeškaných hovorů (viz.
Prohlížení zmeškaných hovorů). Horní světlo indikátoru bude blikat a signalizovat
tak, že máte zmeškaný hovor. Ikonka telefonu s počtem zmeškaných hovorů bude
zobrazena na LCD displeji (viz. vyobrazená ikona vpravo).

•

Pro ukončení hovoru zavěste sluchátko, stiskněte klávesu
stiskněte klávesu .

•

Chcete-li vypnout vyzvánění telefonu při příchozím hovoru, stiskněte dlouze klávesu
, telefon
přestane zvonit (zapne se tichý režím), ale horní indikátor bude dál blikat dokud bude hovor přicházet.

a volání bude přerušeno.

(pokud jste v režimu hands-free) nebo

Prohlížení hovorů
Prohlížení zmeškaných hovorů
Zmeškané hovory jsou hovory, které nebyly přijaty a telefon byl zapnutý. Nové zmeškané hovory ohlašuje
ikonka telefonu na displeji a blikání horního indikátoru. Číslo vedle ikonky telefonu ukazuje, kolik hovorů bylo
právě zmeškáno (do 10). Ikonka zmizí poté, co jsou prohlédnuty všechny zmeškané hovory. Chcete-li si
. Opakovaným stisknutím této
prohlédnout zmeškané hovory, stiskněte jednoúčelovou klávesu VOLÁNÍ
klávesy budete dokola prohlížet hovory nebo můžete použít klávesy posuvu a klávesu
pro volbu
vybraného čísla. Zaznamenáno bude posledních deset zmeškaných hovorů.
Pokud chcete hovořit s osobou, jejíž telefonní číslo si prohlížíte, jednoduše zvedněte sluchátko nebo
stiskněte klávesu a telefon dané číslo automaticky vytočí. Při prohlížení zmeškaných hovorů zvolte
pro
provedení následujících operací: Prohlížení Času hovoru, Uložit číslo volajícího, Volat číslo a Smazat
volání.

Prohlížení příchozích hovorů
Příchozí hovory jsou volání, která byla přijata nebo odmítnuta. Pro prohlížení přijatých hovorů zvolte klávesu
Menu na LCD displeji, zvolte “Volání” a pak zvolte “Přijaté hovory” Zaznamenáno bude posledních deset
příchozích hovorů.

Prohlížení odchozích hovorů (volaných čísel)
Odchozí hovory jsou hovory, které byly vytočeny na vašem telefonu. Pro prohlížení odchozích hovorů zvolte
klávesu Menu na LCD displeji, zvolte “Volání” a vyberte “Volaná čísla” Zaznamenáno bude posledních
deset odchozích hovorů.
Pozor: Hvězdička “∗” před jménem/číslem v kterémkoli menu hovorů (zmeškané, příchozí, odchozí)
znamená, že toto číslo je v záznamech nové od okamžiku co jste naposledy otevřeli toto menu.
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Uložení čísla do telefonního seznamu
Z pohotovostní obrazovky zvolte klávesu Seznam, umístěnou vpravo dole pod LCD displejem, nebo
stiskněte jednoúčelovou klávesu telefonního seznamu
(NAMES - jména). Budou vám nabídnuty
následující volby:
•

•
•

Hledat a upravovat: Zvolte tuto volbu pro hledání a úpravy jmen ve vašem telefonním seznamu.
a objeví se seznam jmen ve vašem telefonním seznamu. Pomocí kláves posuvu se můžete
Stiskněte
v seznamu pohybovat nebo můžete použít klávesnici a zapsat počáteční písmena jména, které hledáte.
Telefon se automaticky přesune na první jméno začínající písmeny, která jste napsali.
Zvolením položky Detaily zobrazíte jména a telefonního čísla dané osoby. Stiskem klávesy Volby
můžete provést některou z následujících operací:
a) Upravit: Tuto volbu zvolte, chcete-li upravit jméno a telefonní číslo.
b) Volat: Zvolte tuto volbu pro vytočení čísla dané osoby nebo prostě zvedněte sluchátko a telefon
automaticky vytočí dané číslo.
c) Smazat: Touto volbou vymažete telefonní číslo a jméno z telefonního seznamu.
d) Typ zvonění: Zvolte tuto volbu pro přiřazení určitého vyzváněcího tónu dané osobě – např.
šéfovi, manželovi/manželce nebo rodičům. K dispozici je 11 možností. Procházejte tóny a
pro přiřazení tónu. Pokud zvolíte “0”, žádný
klikněte na Zvolit nebo stiskněte klávesu
zvláštní tón nebude dané osobě přiřazen – když tato osoba zavolá, telefon zazvoní stejně jako
obvykle.
e) Smazat vše: Touto volbou smažete celý telefonní seznam. Pro zabránění nechtěného smazání
celého seznamu je nutné po zvolení této položky ještě potvrdit, že skutečně chcete seznam
smazat.
Přidat nový…: Zvolte tuto volbu pro přidání nové osoby do vašeho telefonního seznamu. Zadejte
jméno dané osoby, zvolte OK, zadejte telefonní číslo této osoby a zvolte OK.
SIM Seznam: Tato funkce umožňuje kopírovat jména a telefonní čísla paměti telefonu no vaši SIM
kartu a obráceně.
a) Načíst ze SIM: Tato volba dovoluje importovat telefonní seznam jiné SIM karty do telefonního
seznamu vašeho telefonu. Přesvědčete se, že je SIM karta správně instalována (viz Jak vložit
SIM kartu na straně 2). Zvolte v menu Načíst ze SIM. Objeví se zpráva “Cílový seznam bude
přepsán”. Zvolte Kopírovat pro import telefonního seznamu a pamatujte, že celý telefonní
seznam ve vašem telefonu bude přepsán. Chcete-li operaci zrušit, zvolte Zpět nebo stiskněte
klávesu
.
b) Kopírovat na SIM: Tato funkce umožňuje exportovat telefonní seznam z vašeho stolního GSM
telefonu na jinou SIM kartu. Přesvědčete se, že je SIM karta správně instalována (viz Jak vložit
SIM kartu na straně 2). Zvolte v menu Kopírovat na SIM. Objeví se zpráva “ Cílový seznam
bude přepsán”. Zvolte Kopírovat pro export telefonního seznamu a pamatujte, že celý
telefonní seznam bude přepsán. Chcete-li operaci zrušit, zvolte Zpět nebo stiskněte klávesu .
Pozor: Vytvoření kopie vašeho telefonního seznamu může trvat několik desítek sekund. Počkejte, dokud
nezmizí text: “Čekejte prosím…”. Během kopírávání telefon ukazuje kolik procent již zpracoval.

Čtení textových zpráv (SMS)
Přijetí nové zprávy telefon signalizuje vybraným zvukem a indikátor nahoře začne blikat. Na
LCD displeji se zobrazí ikonka s obálkou a číslem vedle, které ukazuje kolik bylo přijato
nových zpráv (viz. vyobrazená ikonka vpravo).
Pro přečtení nepřečtených zpráv postupujte podle následujících kroků:
pro automatické vyvolání menu zpráv SMS. Opakovaně
• Stiskněte jednoúčelovou klávesu SMS
tiskněte tuto klávesu pro procházení všech zpráv, nebo stiskněte klávesu posuvu dolů (d) pro
procházení seznamem zpráv dolů nebo klávesu posuvu nahoru (c) pro procházení seznamem zpráv
směrem vzhůru. Telefon je schopen zaznamenat pouze 20 zpráv ve své schránce. Automaticky začne
mazat staré zprávy (i nepřečtené !), jakmile do vaší schránky přijde více než 20 zpráv.
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Tip: Při mazání starých zpráv telefon nejdříve maže zprávy již přečtené (od nejstarší), když žádné
přečtené nejsou, začne mazat nejstarší nepřečtené. Mazání může být také provedeno přímo uživatelem
( viz. Funkce menu na straně 13 ).
Otevřenou textovou zprávou můžete posouvat pomocí kláves posuvu nahoru (c) a dolů (d). Na konci
každé zprávy je zobrazen čas a datum doručení.
Tip: Telefon umí zobrazit i takzvané dlouhé SMS, které umí zasílat některé moderní mobilní telefony.
Z takové zprávy zobrazí až 4 spojené SMS.

• Při čtení textové zprávy stiskněte klávesu Volby v levém spodním rohu displeje nebo stiskněte
.
Otevře se menu Volby s následujícími volbami: Smazat, Odpovědět, Poslat dál, Volat číslo, Uložit
a daný
číslo, Smazat vše. Nastavte pomocí šipek požadovanou volbu a zvolte ji pomocí klávesy
úkol bude proveden. Následuje vysvětlení těchto voleb. Některé z nich jsou k dispozici pouze při
prohlížení seznamu odeslaných zpráv.
Volba
Smazat
Odpovědět
(pro přijaté SMS)

Poslat dál
(pro přijaté SMS)

Volat číslo

Popis
Vymaže zprávu, kterou jste přečetli.
Tato volba otevře obrazovku textové zprávy, která vám umožní napsat odpověď
odesilateli zprávy, kterou jste právě přečetli. Stiskněte Odeslat pro odeslání zprávy.
Tato volba otevře obrazovku, která vám umožní zadat telefonní číslo osoby, které
chcete zprávu přeposlat. Nebo můžete z obrazovky zadávání čísla stisknout klávesy
posuvu nahoru (c) nebo dolů (d) pro automatické otevření telefonního seznamu.
Jakmile najdete správné jméno, zvolte . Stiskněte OK pro odeslání zprávy.
Tato volba umožňuje vytočit číslo odesílatele poslední zprávy, kterou jste četli.

(pro přijaté SMS)

Uložit číslo

Tato volba umožňuje uložit dané telefonní číslo (pokud již nebylo uloženo) do
vašeho telefonního seznamu.

Smazat vše

Tato volba vymaže všechny přijaté zprávy ve vaší schránce.

Odeslat
(pro odesílané SMS)

Upravit
(pro odesílané SMS)

Tato volba otevře obrazovku, která vám umožní zadat telefonní číslo osoby, které
chcete zprávu odeslat. Podobně jako „Poslat dál“.
Tato volba otevře obrazovky textové zprávy s načtenou aktuální zprávou a dovolí ji
upravit a odeslat na libovolné číslo. Tato funkce je dostupná pouze u SMS které
neobsahují znaky národní abecedy.

• Pokud chcete zavolat odesilateli zprávy, kterou zrovna čtete, stačí jednoduše zvednout sluchátko nebo
stisknout klávesu (hands-free), a telefon automaticky vytočí číslo odesilatele dané zprávy.

Psaní a odesílání textové zprávy SMS
Psaní textu
Chcete-li psát textovou zprávu, stiskněte klávesu TEXT - ikona (
) znakové klávesnice – a otevře se
obrazovka textu. S pomocí znakové klávesnice napište svou zprávu - tiskněte klávesu po klávese a
písmena se budou postupně objevovat na displeji. Jestliže potřebuje napsat číslo, použijte numerickou
klávesnici telefonu. Mezera se vkládá stisknutím velké oválné klávesy (
) středu na spodním okraji
klávesnice. Stisknutím klávesy A/a se přepíná mezi velkými a malými písmeny (Abc - další napsané
písmeno bude velké, zatímco následující písmena malá). Podržením klávesy A/a se přepne permanentně
na velká písmena (ABC).
•
•

Zpráva může obsahovat nejvíce 640 znaků. Číslo v pravém horním rohu obrazovky TEXT ukazuje, kolik
ještě je možné napsat znaků.
Klávesa zpět ( ) — maže znaky nalevo od kurzoru. Stisknutí a podržení klávesy vymaže celou
obrazovku zprávy.
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Pokud jste při psaní zprávy přerušeni (příchozím telefonním hovorem nebo náhodným stisknutím
klávesy
), o napsaný text nepřijdete. Textovou obrazovku můžete znovu otevřít stisknutím klávesy
TEXT.

Používání posunu do čtyř směrů
Použijte klávesy posuvu pro pohyb kurzoru ve zprávě. Chcete-li posunout kurzor nalevo (e), stiskněte
klávesu posuvu vlevo; kurzor napravo (f), stiskněte klávesu posuvu vpravo; kurzor nahoru (c), stiskněte
klávesu posuvu nahoru; kurzor dolů (d), stiskněte klávesu posuvu dolů.

Psaní symbolů a zvláštních znaků
Váš telefon je vybaven zvláštní textovou funkcí, která umožňuje napsat 13 oranžových znaků napsaných
nad některými tlačítky. Chcete-li vložit jeden symbol, krátce stiskněte a pusťte klávesu Symbol. Pak
stiskněte klávesu pod oranžovým symbolem, který chcete vložit. Váš telefon má také množství speciálních
znaků uloženo v paměti. K těmto znakům získáte přístup stisknutím a podržením klávesy Symbol. Pomocí
nebo tlačítka
kláves posuvu se posuňte na požadovaný symbol. Tento symbol vložíte stisknutím tlačítka
Vložit (vložit), umístěného v levém spodním rohu displeje.

Posílání textové zprávy SMS
Pokud jste napsali svou zprávu, stiskněte Odeslat. Objeví se obrazovka zadávání telefonního čísla. Zadejte
telefonní číslo nebo stiskněte klávesu posunu nahoru (c) nebo dolů (d) pro otevření telefonního seznamu.
Posuňte se na správné jméno a stiskněte Zvolit nebo
, a pak stiskněte znovu
. Telefon potvrdí
odeslání každé textové zprávy následující zprávou na displeji: “Zpráva odeslána”. Pokud není zpráva
doručena, objeví se zpráva “Chyba odeslání”.
Tip: Pokud jste do editoru SMS vstoupili z telefonního seznam, seznamu zmeškaných hovorů, nebo ze
seznamu zpráv, nebudete na číslo příjemce dotázáni. Použije se číslo zobrazeného kontaktu nebo SMS
před zahájením psaní zprávy.

Uložení telefonního čísla do kláves rychlého vytáčení (TEL1 až TEL6)
Šestice kláves (TEL1-TEL6) umístěných nalevo od numerické klávesnice jsou paměťové klávesy pro rychlé
vytáčení. K těmto klávesám můžete přiřadit telefonní čísla tak, že stisknutím některé z kláves bude
automaticky vytočeno číslo, uložené v paměti. Klávesy rychlého vytáčení, které nemají uloženo číslo,
zobrazí při stisku zprávu “Paměť prázdná”. Existují dva způsoby, jak uložit určité číslo do paměťové klávesy:

Uložení nového čísla pod klávesy rychlého vytáčení
Postupujte podle instrukcí níže pro uložení nového telefonního čísla, které není ve vašem telefonním
seznamu:
1. Z pohotovostního režimu vyberte jednu klávesu rychlého vytáčení (např. TEL1), stiskněte ji a podržte
dokud neuvidíte na displeji “Nastavit paměť?”. Uvolněte klávesu a stiskněte .
2. Zadejte telefonní číslo a stiskněte

.

. Na displeji uvidíte zprávu “Číslo uloženo”, která potvrzuje
3. Zadejte jméno dané osoby a stiskněte
uložení. Číslo bude uloženo do paměťové klávesy a také automaticky do vašeho telefonního seznamu.
4. Jakmile stisknete tuto naprogramovanou klávesu, telefon automaticky vytočí uložené telefonní číslo;
telefon toto číslo vytočí v režimu hlasitého telefonu (hands-free). Chcete-li použít sluchátko, zvedněte jej.

Uložení čísla z telefonního seznamu pod klávesy rychlého vytáčení
Postupujte podle instrukcí níže pro uložení telefonního čísla z vašeho telefonního seznamu:
1. Z pohotovostního režimu otevřete váš telefonní seznam stisknutím klávesy
Seznam na panelu displeje.
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2. Zvolte “Hledat a upravovat” .
3. Posuňte se na jméno (pro rychlý posuv napište po otevření telefonního seznamu první písmena jména
na klávesnici) a stiskněte .
4. Vyberte jednu klávesu rychlého vytáčení (např. TEL2), stiskněte ji a podržte dokud neuvidíte na displeji
“Nastavit paměť?”. Uvolněte klávesu a stiskněte
. Na displeji uvidíte zprávu “Číslo uloženo” , která
potvrzuje uložení.
5. Jakmile stisknete tuto naprogramovanou klávesu, telefon automaticky vytočí uložené telefonní číslo;
telefon toto číslo vytočí v režimu hlasitého telefonu (hands free). Chcete-li použít sluchátko, zvedněte jej.

Změna čísla rychlé volby
1. Opakujte kroky výše pro přepsání existujícího naprogramovaného čísla (zvolte již naprogramovanou
klávesu rychlého vytáčení v kroku 4).

Vymazání čísla rychlé volby
1. Vymazání jména a čísla z vašeho telefonního seznamu automaticky vymaže toto číslo i z klávesy
rychlého vytáčení (viz “ Uložení čísla do telefonního seznamu” na straně 9 pro informace o mazání
telefonních čísel z vašeho telefonního seznamu). Po vymazání čísla z vašeho telefonního seznamu
stiskněte příslušnou klávesu rychlého vytáčení a na displeji se objeví zpráva “Prázdná paměť”. To
znamená, že dané číslo bylo vymazáno a daná klávesa nemá přiřazeno žádné číslo.
2. Můžete též stisknout a podržet danou klávesu rychlého vytáčení, dokud se na displeji neobjeví
“Nastavit paměť?”. Stiskněte Zvolit, smažte dané číslo pomocí tlačítka zpět ( ), a zvolte Smazat.
Číslo pak bude vymazáno z paměti klávesy, ale nikoli z vašeho telefonního seznamu.

FUNKCE MENU
Váš telefon byl navržen tak, aby se snadno ovládal. Tato část návodu vysvětluje, jak používat jeho pohodlné
softwarové funkce.

Obrazovka pohotovostního režimu
Pokud je telefon připraven k použití a vy jste nezadali žádné příkazy, nachází se v pohotovostním režimu.
Pokud se nacházíte v některém z jeho menu a chcete se vrátit do zobrazení pohotovostního režimu, stačí
stisknout klávesu
a budete automaticky vráceni na obrazovku pohotovostního režimu. Pokud telefon
dlouho nepoužíváte, sám se vrátí do zobrazení pohotovostního režimu.

Mapa menu
Pro otevření menu stiskněte klávesu Menu, umístěnou v levém dolním rohu panelu displeje. Uvidíte
obrazovku menu (Viz obrázek 4: Mapa menu). Pokud chcete opustit určité menu, stiskněte klávesu
pro
návrat do pohotovostního režimu nebo stiskněte klávesu Zpět pro návrat k předcházející obrazovce, pro
výběr funkcí menu použijte kláves nahoru (c) nebo dolů (d) a stiskněte klávesu Zvolit (nebo klávesu )
pro zobrazení podtitulků v menu.

Zprávy
Volání
Nastavení
Zvolit

Zpět

Obrázek 4: Mapa menu
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Zprávy
Tato sekce umožňuje zpracování nových, příchozích a odchozích zpráv.
•

Psát novou...: Tato funkce umožňuje psaní nové zprávy, stisknutím Odeslat zprávu odešlete.

•

Přijaté zprávy: Tato funkce umožňuje prohlížet si příchozí zprávy. Ikona otevřeného dopisu (
)
znamená, že daná zpráva je přečtená, ikona zavřeného dopisu (
) znamená, že zpráva je
. Stiskněte Volby,
nepřečtená. Pro otevření SMS zprávy stiskněte akcelerovanou klávesu SMS
najeďte na příslušnou funkci a stiskněte Zvolit pro možnosti: Smazat (smazání zprávy), Odpovědět
(odpověď na zprávu), Poslat dál (přeposlání zprávy), Volat číslo (vytočení čísla osoby, která poslala
tuto zprávu), Uložit číslo (uložení čísla osoby, která poslala tuto zprávu) nebo Smazat vše (vymazání
všech zpráv).

•

Odeslané zprávy: Tato volba vám umožňuje prohlížet si odchozí zprávy. Obálka s odrážkou (
znamená, že zpráva byla doručena, obálka s křížkem (

)

) znamená, že doručení zprávy selhalo

(příjemce má například dlouhodobě vypnutý telefon), “okřídlená” obálka (

) znamená, že zpráva se

pro otevření zprávy. Stiskněte Volby, najeďte na příslušnou funkci a
stále doručuje. Stiskněte SMS
stiskněte Zvolit (vybrat) pro: Odeslat (odeslání zprávy), Upravit (úpravu zprávy), Smazat (vymazání
zprávy), Uložit číslo (uložení čísla adresáta této zprávy) nebo Smazat vše (vymazání všech zpráv).

Volání
Tato sekce vám umožňuje zobrazení zmeškaných hovorů, příchozích hovorů a odchozích hovorů.
•

Zmeškaná volání: zobrazí seznam zmeškaných hovorů. Vyberte hovor a stiskněte tlačítko Volby pro:
zobrazení času volání (Datum a čas), vytočení čísla dané osoby (Volat), uložení čísla volajícího (Uložit
číslo), smazání hovorů v paměti (Smazat volání).

•

Přijaté hovory

•

Volaná čísla

Nastavení
Tato funkce umožňuje nastavit telefon podle vašich osobních preferencí.
•

Zvonění: Touto volbou se nastavuje vyzváněcí tón a hlasitost vašeho telefonu. Stiskněte Zvolit a
pomocí kláves pro posuv zvolte Volba melodie (vyberte vyzváněcí melodii z deseti různých melodií),
nebo upravte Hlasitost vyzvánění (9 úrovní nastavení).

•

Zapnout tichý režim – Vypnout tichý režim: Volbou této možnosti zapnete či vypnete tichým režim.

•

Zvuk nové zprávy: Tato volba a klávesy pro posuv vám umožňují změnit melodii upozornění vašeho
telefonu (ze 4 zvláštních melodií).

•

Datum a čas: Touto volbou se nastavuje datum a čas, zobrazený na vašem telefonu. Použijte
numerickou klávesnici pro zadání čísel do označených polí, klávesami pro posuv vybírejte pole.

•

Hlasitosti: Touto volbou se nastavuje hlasitost sluchátka a reproduktoru hlasitého telefonu. Stiskněte
Zvolit a pomocí kláves pro posuv změňte hlasitost sluchátka, nebo hlasitost reproduktoru.

•

Jazyk: Touto volbou se nastavuje jazyk displeje telefonu. Posuňte se na požadovaný jazyk a stiskněte
Zvolit.

•

Nastavení hovorů: Touto volbou se mění nastavení hovorů. Přesuňte se na příslušnou funkci a
stiskněte Zvolit pro změnu vašeho:
Identif. volajícího: Umožňuje si vybrat, zda ostatní lidé uvidí vaše telefonní číslo, pokud jim zavoláte.
Najeďte na požadovanou možnost a stiskněte Zvolit pro volby Ano, Ne nebo Podle sítě.
Tip: Ověřte si, že operátor podporuje funkci skrytí telefonního čísla než zapnete tuto volbu!
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Přesměrování: Umožňuje přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. Najeďte na
požadovanou možnost a stiskněte Zvolit pro volby:
přesměrovat Všechny hovory (vám umožní Aktivovat, Zrušit, nebo Zjistit stav),
Pokud je obsazeno
Pokud neodpovídá (pokud nezvedáte telefon)
Pokud nedostupný (pokud máte telefon vypnutý nebo nejste v dosahu signálu)
Zrušit přesměrování (zrušit všechna přesměrování)

o

•

Čekající hovor: Pokud je k dispozici tato služba sítě, upozorní vás síť, jestliže s někým právě
hovoříte, že máte další příchozí hovor. Najeďte na požadovanou volbu a stiskněte Zvolit pro volbu:
Aktivovat, Zrušit, nebo Zjistit stav. Jestliže je tato služba aktivovaná, pak pokud hovoříte s určitou
osobou a někdo zavolá, uslyšíte pípání, které ohlašuje, že přichází další hovor. Číslo nového
volajícího se objeví na displeji pod číslem osoby, se kterou právě hovoříte. Zvolte tlačítko
“Zaměnit” (přepnout hovory) v levém spodním rohu panelu displeje nebo “Ukončit aktivní”
(ukončit tento hovor) v pravém spodním rohu panelu displeje.

Nastavení PIN:
o

Můžete Zapnout nebo Vypnout požadavek na PIN. Zobrazuje se pouze volba, která není
v daném okamžiku aktivní. Při každé změně stavu je nutné zadat PIN.

o

V případě, že je PIN zapnutý, můžete Změnit nastavený PIN. Nový PIN musíte zadat dvakrát.

Tip: Někteří operátoři GSM nepovolují vypnutí ochrany pomocí PIN. V takovém případě bude telefon
vyžadovat PIN při každém zapnutí.

Specifikace:
Rozměry
Displej
Telefonní seznam
Paměť pro SMS zprávy
Paměť hovorů
Vyzváněcí tóny
Psaní SMS
Rychlé vytáčení
Hands free volání
Provozní teplota
Napájecí adaptér
Záložní baterie
GSM systém
V souladu s

240 x 210 x 100 mm
Podsvícený grafický LCD, rozlišení: 132 x 65 bodů, 82 x 40mm
250 jmen
20 posledních přijatých zpráv (160 znaků/zpráva)
20 posledních odeslaných zpráv (160 znaků/zpráva)
10 posledních vytočených hovorů
10 posledních přijatých hovorů
10 posledních zmeškaných hovorů
10 zvláštních tónů
Zabudovaná “QWERTY” klávesnice
6 paměťových kláves
Vestavěný reproduktor a mikrofon
-20°C až +55°C; 25 až 85% vlhkost vzduchu
100 – 240V střídavý / 50 až 60 Hz; 12V/1A stejnosměrný
NiMH baterie, 1000mAh
900 / 1800 MHz dvoupásmový systém (dual band system), třída výkonu 4 (2W@900MHzm,
1W@1800MHz)
Zdraví a bezpečnost: EN 60950 třída II
EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
Radiové parametry: ETSI EN 301419-1, EN 301511; vysokofrekvenční zařízení: třída 1
Lze provozovat podle T/R 20-08

JabloCOM s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/EC a NVč.426/2000sb., 483/2002Sb. Approval mark for GSM module Wismo Quick
Q2400A is CE0681.
Originál prohlášení o shodě je na www.jablocom.com v sekci poradenství.
Certifikační informace (SAR):
Tento telefon splňuje limity ochrany zdraví populace před důsledky vystavení elektromagnetickému záření.
Zařízení splňuje směrnice pro yvstavení radiovým frekvencím, pokud je používáno v normální pracovní pozici se sluchátkem u
ucha nebo pokud je jednotka stolního telefonu nejméně 2 cm od těla.

Poznámka: Přesto, že výrobek neobsahuje žádné škodlivé materiály, po skončení životnosti ho
doporučujeme nevhazovat do odpadků, ale předat prodejci nebo přímo výrobci.
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Servisní menu:
Z pohotovostní obrazovky napište na QWERTY klávesnici slovo SERVICE (slovo se na displeji nezobrazí, telefon bude pípat během psaní). Otevře se
servisní menu. Pokud při psaní uděláte chybu, zvedněte sluchátko a zase jej položte, dříve než provedete nový pokus.
V servisním režimu jsou nabízeny následující volby:
•
•
•
•
•
•

Verze software – zobrazuje IMEI a verzi FW telefonu.
Kontrast displeje – lze nastavit kontrast LCD.
Podsvětlení – nastavení úrovně podstvětlení LCD v klidovém stavu při napájení z AC. Po změně hodnoty je do dalšího stisku klávesy se
podsvětlení nastaví na zvolenou úroveň. Předvádění úrovně svitu není možné pokud je telefon napájen jen z baterií. V takovém případě displej
vždy zcela zhasne.
Hlasitosti (detailní nastavení všech úrovní včetně externí tel. linky)
Napětí baterie - měří napětí akumulátoru
Tovární nastavení – provede reset včetně vymazání všech pamětí (vymaže se tel. seznam, SMS i volání, nastaví standardní jazyk, datum a
čas zůstanou zachovány)

V servisním režimu je možné zadat kód pro aktivaci speciální funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*P1# – aktivuje funkci, která po zapnutí deaktivuje ochranu SIM kódem PIN (tovární nastavení)
*P0# – vypnutí funkce výše uvedené (ochrana SIM zůstane bez změny)
*A1# – aktivuje funkci automatického zapnutí po připojení AC adaptéru (tovární nastavení)
*A0# – vypnutí funkce výše uvedené (připojování AC adaptéru nebude mít za následek zapnutí telefonu)
*N1# – zapne zobrazování na displeji jména sítě, na kterou je telefon aktuálně přihlášen (některé speciální SIM karty zobrazují místo jména
sítě vlastní telefonní číslo)
*N0# – jméno sítě nebude zobrazováno
*S0# – vypíná funkci požadavku na potvrzení před odesláním SMS zprávy delší než 160 znaků.
*S1# – zapíná funkci požadavku na potvrzení před odesláním SMS zprávy delší než 160 znaků
*E0# – vypíná funkci automatického přepisování SMS u přijatých zpráv pokud při plné paměti. Pro uvolnění paměti musí uživatel vymazat
zprávy ze schránky
*E1# – zapíná funkci automatického přepisování SMS u přijatých zpráv pokud při plné paměti. Telefon přepisuje nejstarší přijaté textové zprávy
automaticky
*R0# – vypíná funkci zasílání potvrzení o doručení SMS. Pokud funkce není aktivní, zprávy zůstávají ve stavu “je doručována” se zobrazenou
“okřídlenou” obálkou
*R1# – zapíná funkci zasílání potvrzení o doručení SMS
*Dxy# - nastavení formátu datumu, kde x reprezentuje formát (1 = evropský DDMMYY, 2 = americký MMDDYY, 3 = japonský YYMMDD) a y
reprezentuje oddělovač datumu (1 = ".", 2 = "-", 3 = "/")

Znak # vždy ukončí rozepsaný kód a telefon zobrazí hlášení „OK“ pokud byl kód zadán správně, resp. „Chyba“, pokud se kód zadal nesmyslný. Kódy lze
zadávat pouze pokud je zobrazeno servisní menu. Při změně jazyka se všechny parametry nastaví do výchozí hodnoty.

Záruka:
1. Výrobce poskytuje záruku na bezporuchový provoz telefonu a jeho příslušenství. Záruka nepřesahuje rozsah záruky
stanovené zákonem. Příslušenstvím telefonu je síťový adaptér a baterie. Záruční doba se počítá od převzetí telefonu
kupujícím. Datum musí být vyznačený v následující tabulce.
2. Záruka je neplatná, pokud je typ výrobku a nebo jeho výrobní číslo změněné, odstraněné a nebo nečitelné.
3. Záruka se nevztahuje na vady zapříčiněné:
používáním výrobku, které je v rozporu s uživatelským návodem
mechanickým poškozením
přímým kontaktem výrobku s vodou či jinými tekutinami, které se dostali dovnitř
opravou či jiným technickým zásahem mimo autorizované servisní středisko
nestandardním chováním GSM sítě, rušením signálu v místě, napájecím napětím mimo standardní rozsah
vadou SIM karty či jejím nestandardním chováním
nevhodným skladováním a používáním mimo klimatický rozsah uvedený v uživatelském návodu
používáním či skladováním výrobku ve vlhkém, prašném, chemicky a nebo jinak agresivním prostředí
prudkým nárazem (pádem, havárií)
živelnou pohromou či vyšší mocí
4. Za vadu telefonu se považují nedostatky vlastností a nebo projevů, které zejména vzhledem na obsah smlouvy o prodeji v
obchodě anebo prohlášení prodávajícího o zaručených vlastnostech, a nebo vzhledem na ustanovení právních předpisů či
technických norem by měl telefon mít. Za vadu se považuje i nedostatek vlastností a nebo chování, které se u výrobků
tohoto druhu obchodně prodávaných všeobecně předpokládají. Životnost baterie je minimálně 6 měsíců od data prodeje.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování výrobku vzniklé v důsledku jeho používání, včetně ztráty kapacity baterie
způsobené jejím běžným opotřebováním.
5. Pokud se jedná o vadu kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně odstraněná. Kupující může na místo
odstranění vady požadovat výměnu věci a nebo pokud se vada týká pouze části výrobku, výměnu části, pouze tehdy,
pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu výrobku a nebo závažnost vady.
6. Doba od uplatnění práva za zodpovědnost za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinný věc převzít, se do
záruční doby nepočítá.

Typ výrobku
výrobní číslo:

Servis provádí:

GDP-02C

JabloCOM s.r.o.

Datum prodeje:

Pod Skalkou 33

Razítko prodejny:

466 01 Jablonec n.N.
tel. 483 559 738

Výrobce si vyhrazuje právo provést drobné změny vzhledu a funkcí výrobku.

©Copyright 2006 by JabloCOM s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.
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