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Mobilní telefon může být aktualizován a taktéž jeho software. Společnost si vyhrazuje právo na tyto úpravy, aniž by musela provádět revizi tohoto 
manuálu. 

1. Vložte SIM kartu a baterii  
Dávejte pozor, SIM karta musí přesně sedět na kontaktech čipu a musí být vložena správně. Tak, jak ukazuje obrys.

2. N a b í j e n í  b a t e r i e  
- Zapojte nabíjecí kabel do telefonu. 
- Zasuňte adaptér nabíječky do elektrické zásuvky. 
- Mobilní telefon zahájí nabíjení a na jeho obrazovce se ukáže animace s baterií. 
- Jakmile se animace zastaví a ukazuje se plná baterie, je telefon nabitý. Odpojte adaptér z elektrické sítě. 

3. P o p i s  k l á v e s  
1. Navigační klávesy nahoru/dolů slouží pro: procházení jmen v adresáři, listování telefonními čísly, SMS zprávami a nabídkami: vyberte možnost v nastavení 

nebo nabídce mačkáním na klávesu dolů nebo nahoru.  
2. Levé tlačítko pod displejem: stiskem se vstoupí do hlavní nabídky. Pokud listujete nabídkou nebo jste mimo hlavní obrazovku, slouží tlačítko pro potvrzení. 
3. Pravé tlačítko pod displejem: stisknutím otevřete telefonní seznam. Mimo hlavní obrazovku slouží pro návrat do předchozí nabídky. 
4. Tlačítko pro přijmutí hovoru: slouží pro přijmutí hovoru nebo vytočení čísla. Stisk z hlavní obrazovky ukáže seznam volání. 
5. Tlačítko pro ukončení hovoru: tlačítko se symbolem červeného telefonu ukončí nebo odmítne hovor. Také slouží pro zapnutí neby vypnutí celého přístroje. 



6. Numerické klávesy 0-9: číselná tlačítka pro zadávání znaků a čísel. Dlouhým stiskem tlačítka 1 vstoupíte do hlasové schránky, když je funkce rychlé volby 
povolena.  

7. Tlačítko se symbolem * nabízí různé funkce v nabídkách podle situace.  
8. Tlačítko se symbolem # nabízí různé funkce v nabídkách podle situace. 

Poznámka: V tomto manuálu je myšleno stisknutím tlačítka jeho stisk a okamžité uvolnění. Dlouhý stisk pak znamená stisknutí tlačítka a jeho 
uvolnění po 2 nebo více sekundách.

4. Te lefonní  seznam
- Je možné ukládat telefonní čísla a k nim přiřazená jména do paměti telefonu nebo na SIM kartu 
- Seznam kontaktů je možné procházet pomocí navigačních kláves nahoru/dolů.

5. Z p r á v y  
- Na hlavní obrazovce zvolte Menu/Message/Write message 
- Napište zprávu a zvolte Send 
- Vyberte příjemce 
- Stiskněte sends a odešlete zprávu

6. F u n k c e  v o l á n í  
Volání 

- Z hlavní obrazovky začněte pomocí číselné klávesnice zadávat telefonní číslo. Pokud chcete vytočit číslo s mezinárodní předvolbou, stiskněte dvakrát tlačítko *, 
poté zadejte předvolbu a samotné číslo.  

- Po zadání čísla stiskněte tlačítko se symbolem telefonu na levé straně. 
- Stisknutím červeného tlačítka se symbolem telefonu hovor ukončíte nebo odmítnete. 
- Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka se symbolem telefonu na levé straně, pak ukončíte červeným tlačítkem se symbolem telefonu.

7. A u d i o  p ř e h r á v a č  
V přehrávači můžete přehrávat, pozastavovat a stopnout hudbu klávesou 5. Pomocí navigačních kláves se přesunujete mezi skladbami a hlasitost lze měnit 
klávesami * a #.

8. B T  D i a l e r  
Pomocí Bluetooth funkce se lze připojit k chytrému telefonu a provádět operace jako jsou například: vytáčení hovorů, přehrávání hudby, listování telefonním 
seznamem a další. 

- Vstupte do menu a vyberte BT Dialer, zvolte zařízení, ke kterému se chcete př ipojit. Jakmile ho telefon najde a bude vyžadovat heslo, zadejte 0000. 

Název tohoto telefonu je BM10. 

- Pro přístup k telefonnímu seznamu může být požadováno povolení. 

- Podporuje čtení telefonního seznamu ze vzdáleného zařízení, lze také povolit synchronizaci jmen a telefonních čísel. 

- Podpora záznamů o hovorech ze vzdáleného zařízení 

- Podpora přehrávání hudby z připojeného zařízení 

- Podpora poplachu v případě odcizení nebo ztráty připojeného zařízení 

Poznámka: Funkce jsou závislé na konfiguraci telefonu. 

9. Správa  souborů 
Zařízení čte spoustu typů souborů. Z hlavní obrazovky jděte do Menu – File Management. Jsou podporovány tyto základní funkce: 

- Stromová adresářová struktura, kde jsou uloženy jednotlivé soubory 
- Podpora vytváření nových složek 
- Podpora základních operací jako: kopírování, smazání nebo přejmenování 

10. N a s t a v e n í  
V nabídce Nastavení můžete nastavit datum a čas, jazyk systému, bezpečnostní heslo a obnovení do továrního nastavení. 
Poznámka: Vychozí heslo pro obnovu do továrního nastavení je: 0000  

11. K l á v e s n i c e  a  p s a n í  
Pro změnu klávesnice u psaní, stiskněte klávesu * a poté klávesu #, kterou přepněte klávesnici na jednu ze 4 možností. 
   - En 

Tato klávesnice dovoluje automatické doplňování slov, když začnete psát písmena. Funguje pouze pro anglicky psaný text. 
- Abc 
Klávesnice dovoluje psaní písmen. 

- 123 
Klávesnice bude psát čísla. 

- Interpunkce 
Ať už je vybraná jakákoliv klávesnice, stisknutím tlačítka * přejdete do seznamu interpunkčních znaků. 

12. Upozornění 
Před použitím tohoto mobilního telefonu si prosím přečtěte a dodržujte následující pokyny, abyste předešli nebezpečným nebo nezákonným podmínkám a 
zajistili, že toto zařízení bude pracovat co nejlépe. 
Používání jakéhokoli bezdrátového zařízení, včetně telefonu, může způsobit bolest hlavy. V tomto případě se obraťte na lékaře nebo na výrobce. 
• Ochrana sluchu 
Při poslechu hudby nebo vytáčení použijte minimální hlasitost, abyste si nepoškodili sluch. 
• Hořlavá oblast 
Nezapomeňte, že na místě zákazu používání telefonu byste měli dodržovat zvláštní pravidla a předpisy. Měli byste telefon vypnout. 
Pokud na jakémkoli místě (např. čerpací stanice, chemická továrna), může používání telefonu způsobit výbuch, vypněte jej. 
• Dopravní bezpečnost 
Při řízení aut nedržte telefon a dodržujte pravidla v dané oblasti nebo zemi. 
Neumisťujte telefon nad airbagy ani do oblastí, do které se mohou airbagy dostat, je-li způsobena nehoda, protože telefon může poškodit vaše tělo, pokud je 
silně vymrštěn. 
Telefon může rušit letový systém letadla. Prosím, dodržujte pravidla leteckých společností, vypněte telefon, pokud jste v oblasti, kde je zakázáno používat 
bezdrátové zařízení. 
• Provozní prostředí 
Udržujte telefon v suchu, kovový povrch může po zasažení kapalinou zkorodovat. 
Udržujte telefon daleko od vysokých teplot, vysoká teplota může zkrátit životnost zařízení, roztavit plast a poškodit baterii. 
Nerozebírejte, prosím, telefon, protože neodborná demontáž může zařízení poškodit. 
K čištění telefonu nepoužívejte silné kyseliny ani silné alkalické čisticí prostředky. 
Používejte, prosím, originální příslušenství, dodržujte pravidla, může dojít ke ztrátě účinnosti záruky. 
• Zdraví dětí 



Tento telefon a jeho příslušenství mohou obsahovat některé malé součásti. Položte prosím telefon na místo, kam se děti nemohou dostat. 
• Ochrana životního prostředí 
Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zařízení, baterie a příslušenství. Prosím, neberte je na lehkou váhu. 
• Originální příslušenství 
Používejte pouze originální příslušenství. Pokud použití jakéhokoli originálního náhradního dílu ovlivní využití výkonu zařízení, jedná se o porušení záručních 
podmínek tohoto zařízení. Dokonce tak může způsobit újmu na zdraví. 
• Napájení z baterie a nabíječka baterií 
Když se nabíjení telefonu dokončí nebo se nenabíjí, odpojte zařízení od připojené nabíječky a vytáhněte nabíječku ze zásuvky. 
Prosím, nespojujte oba póly baterie ani se nedotýkejte koncového bodu baterie kovovým předmětem. Může dojít ke zkratu baterie a k poškození přehřátím. 
Neumisťujte baterii ani zařízení kolem topného zařízení, jako je mikrovlnná trouba, trouba, chladič atd. Přehřátá baterie může způsobit výbuch. 
Nerozebírejte ani neopravujte baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení, přehřátí, požáru nebo vypálení. 
Pokud baterie prosakuje, nevystavujte ji kůži ani očím; pokud se tak stalo, umyjte se na postiženém místě a jděte do nemocnice, abyste byli ošetřeni. 
Pokud vykazuje baterie neobvyklé znaky, jako je změna barvy, transformace, neobvyklé zahřívání atd., Prosím, nepoužívejte ji a vyměňte ji. 
Pokud je elektrická zásuvka poškozená, nepoužívejte ji, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 
Nevhazujte baterii do ohně, může to vést k požáru a výbuchu baterie. 

Servis a údržba 
Udržujte zařízení a příslušenství v suchu. K jejich sušení nepoužívejte mikrovlnná a jiná topná zařízení. 
Nevystavujte zařízení a příslušenství silnému tlaku nebo otřesům, aby nedošlo k poškození zařízení a příslušenství nebo aby nedošlo ke spálení nebo výbuchu 
baterie. 
Nepokládejte, prosím, zařízení a příslušenství na místa s příliš vysokou teplotou nebo příliš nízkou teplotou, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení, baterie a 
nabíječky, výbuchu nebo explozi. Pokud je teplota nižší než 0 ° C, je výkon baterie omezený. 
Neumisťujte kovové předměty, jako jsou špendlíky a jiné nebezpečné předměty, kolem telefonního přijímače. Telefon je může na sebe uchopit a poškodit vaše 
tělo. 
K čištění zařízení a příslušenství nepoužívejte silné chemické přípravky, čisticí prostředky ani silné čisticí prostředky. Před čištěním telefon vypněte a odpojte 
připojenou nabíječku od zařízení. Nerozebírejte zařízení a příslušenství, jinak záruka ztratí účinnost. 

Nouzové případy 
V případě nouze, když je mobilní telefon zapnutý a je v provozu, můžete použít zařízení pro tísňová volání. Protože nelze zaručit všechny případy, kdy se může 
síť připojit, proto v naléhavých případech nepoužívejte toto zařízení jako jediný způsob, jak kontaktovat pomoc. 
Pro uživatele, kteří nesplní výše uvedené podmínky nebo nesprávné používají mobilní telefon, výrobce se zříká veškeré odpovědnosti. 
Informace o jedovatých a škodlivých materiálech: 

0 uvádí, že jedovatý a škodlivý materiál v části veškerého homogenního materiálu je ve standardním požadavku SJ / T11363-2006 stanoven limit na následující. 
X uvádí, že jedovatý a škodlivý materiál v částech alespoň homogenního materiálu je nad rámec standardních požadavků SJ / T11363-2006 a vyžaduje 
předepsané limity. 
Poznámka: Tento produkt je označen „X“, protože nejsou žádné alternativní technologie nebo komponenty.

Části Jedovaté a škodlivé látky nebo prvky

Pb Hg Cd Cr^6+ PBB PBDE

Telefon x 0 0 0 0 0

Baterie x 0 0 0 0 0

Příslušenství x 0 0 0 0 0


