příručka

CZ

Vážený uživateli,
Děkujeme, že jste si vybrali Bea-fon C240.
Tato uživatelská příručka vám poskytne
užitečné tipy a rady při používání telefonu.

Upozornění:
Pro vlastní bezpečí používejte pouze doplňky
schválené oficiálním výrobcem. Pokud tak neučiníte,
může dojít k porušení záručních podmínek.
 Pokud zobrazení displeje v této příručce
nekorespondují s realitou, řiďte se podle displeje
telefonu. Vyhrazujeme si právo pozměnit
mechanismus telefonu bez předešlého upozornění
 Ke změnám v uživatelské příručce může dojít bez
předchozího upozornění.

bezpečnost
nouzové volání
V kterékoli zemi můžete volat na nouzové číslo 112
(nebo jiné nouzové číslo) v případě nutnosti.
Upozornění:
Vzhledem k typ mobilní sítě, nouzové volání nemusí být
vždy úspěšné.
Pro vaši bezpečnost





Vypněte telefon v nemocnicích a letadlech.
Respektujte všechna omezení. Bezdrátová
zařízení mohou ovlivnit výkon lékařských zařízení
a způsobit interferenci v letadle.
Některé typy přístrojů jako například naslouchací
přístroje nebo kardiostimulátory jsou citlivé na
vysílání rádiového signálu. Kontaktujte výrobce
přístroje, nebo lékaře, pokud chcete v blízkosti
používat mobilní telefon.















Pokud máte problémy se srdcem, dávejte pozor na
vyzváněcí tón a vibrování telefonu.
V prostorech s potenciálně výbušnou atmosférou,
jako například, čerpací stanice, chemické, výrobny
nebo skladovací prostory, dbejte na výstražné
signály.
Váš telefon vysílá rádiové frekvence i když je v
pohotovostním režimu. Vypněte jej, pokud to
nařizují instrukce
Věnujte pozornost místním zákonům a nařízením.
Za volantem netelefonujte, použijte hands-free,
nebo zastavte na kraji silnice nebo zaparkujte,
pokud chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.
Pokud dojde ke krádeži nebo ztrátě telefonu,
neprodleně kontaktujte operátora, aby zablokovaly
vaši SIM kartu.
Pokud budete kontaktovat poskytovatele služeb,
budete potřebovat vaše číslo IMEI. Najdete ho na
zadní straně telefonu, pokud odstraníte baterii,
nebo jednoduše vytočte * # 06 #. Uložte si jej pro
budoucí potřebu.
Abyste zabránili zneužití telefonu, nastavte si
zámek SIM karty a telefonu a čas od času
obměňujte hesla.
Nevybírejte beterie předtím než jste vypnuli
telefon. Může dojít ke ztrátě dat.
Nenechávejte telefon v autě na viditelném místě.
Uložte ho, nebo si ho vezměte s sebou, abyste
zabránili krádeži.
Držte telefon, baterii i adaptér mimo dosah dětí.

Upozornění k použití telefonu
















Neschovávejte telefon v blízkosti magnetických
karet nebo předmětů. Magnetická pole telefonu
mohou způsobit smazání dat na přenosných
discích nebo Karachi.
Používání telefonu v blízkosti pevných linek,
televizí, rádií, nebo kancelářského zařízení může
způsobit interference a omezit funkčnost telefonu.
Držte telefon v suchu, jakékoliv tekutiny mohou
poškodit vnitřní obvody.
Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
Vyhýbejte se umístění telefonu v prostorách kde
teplota přesáhne 60 ° C, jako přístrojové desky,
okenní parapety, zda místa u ohně.
Nenatírejte telefon barvou.
Nezacházejte s telefonem s hrubou silou.
Nesnažte se telefon rozmontovat, ani jej jinak
upravovat. Nesprávná manipulace vede k
vážnému poškození zařízení.
K čištění telefonu používejte pouze vlhkou látku,
nebo ne-elektrizující látku. Nepoužívejte alkohol,
benzín ani jiné čistící prostředky.
Telefon se při běžném používání i při nabíjení
zahřívá.
Nenechávejte telefon bez baterie delší dobu. Může
dojít ke ztrátě dat.
Kovové části telefonu mohou podráždit vaši
pokožku.
Nenechávejte telefon v zadní kapse, pokud si ho
přisednete, může dojít k jeho poškození, stejně, jak
ho můžete rozbít, pokud ho necháte na dně

nákupní tašky.
Upozornění k použití baterie
















Nerozebírejte ani neupravujte baterii, protože
může dojít k jejímu vážnému poškození.
Nevyhazujte baterie do ohně, můžete způsobit
explozi. Staré baterie byste měli vrátit prodejci,
nebo se jich zbavit v souladu s platnými předpisy.
Nevyhazujte baterie do domácího odpadu.
Nezkratujte baterie kovovými předměty. Může dojít
k jejich vytečení, přehřátí nebo výbuchu.
Pokud se vám tekutina z baterie dostane do očí,
nemněte si je. Okamžitě vypláchněte oči
dostatečným množstvím vody a vyhledejte
lékařskou pomoc.
V případě, že dojde ke styku této tekutiny s
pokožkou může dojít k popáleninám. Umyjte si
postižené místo a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nikdy nevkládejte baterii do úst. Její obsah je
toxický.
Přestaňte používat baterii pokud je velmi horká,
nebo nezvykle změní barvu nebo tvar během
užívání, nebo nabíjení.
Udržujte baterii v suchu.
Uchovávejte baterie v chladném a dobře větraném
prostředí,
za
žádných
okolností
jejich
nenechávejte při zdrojích tepla nebo ohně, protože
může dojít k jejich vytečení, deflagraci nebo
explozi.
Nenabíjejte baterii déle než 24 hodin.
Baterie se může nabíjet a vybít stovky krát,
postupně však její výdrž klesá. Produktový život



baterie se snižuje s každým nabitím.
Pokud vyměňujete baterii, použijte pouze baterie
schválené výrobcem, jinak byste mohli přijít o
nárok na záruku.

Bezpečnost silničního provozu






Za volantem netelefonujte, použijte hands-free,
nebo zastavte na kraji silnice nebo zaparkujte,
pokud chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.
Za normálních okolností by RF signál vysílaný
vašim telefonem neměl ovlivnit řídící systémy ve
vozidle. Pokud máte podezření, že došlo k
závažnějšího interferenci, kontaktujte prodejce
vozu a počkejte, dokud ho prověří technik.
Vypněte telefon na místech, kde je zakázáno
používání bezdrátových technologii. Neumísťujte
telefon do hořlavých nebo vznětlivých materiálů.

Bezpečnost v letadle





Vypněte telefon v letadle. Používání telefonu může
ohrozit bezpečnost i být porušením zákonů v dané
zemi, za což může hrozit i soudní stíhání, nebo
zablokování služeb poskytovatelem.
V případě nouze kontaktujte posádku letadla.

Certifikační informace (SAR):
Tento model telefonu splňuje všechny požadavky na
magnetická pole. Koeficient SAR (specifický koeficient
absorpce) reguluje standardní hodnotu 2.0 W / kg jako
průměrnou hodnotu na 10 gramů tělesné tkáně a tento

typ mobilního telefonu má hodnotu testu 0,546 W / kg,
která je v souladu s Rádio direktivou EU 2014/53 /.
Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na
vnitrostátních právních předpisů a od frekvenčního
pásma sítě.
Můžete si stáhnout kopii prohlášení conformity z naší
domovské stránky
na:http://beafon.com/service/certification/

Můj telefon

Menu tlačítko, levé
V přednastaveném režimu se dostanete do
hlavního menu
Zelené tlačítko volání
Volání
a
přijímání
hovorů.
V
přednastaveném:Zobrazí poslední volaná čísla
* Tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka získáte přístup k * / +
/ P / W. V módu psaní: Vložte symbol
navigační tlačítka (4cestné)
S použitím těchto tlačítek se dostanete k
nejčastěji využívaným funkcím telefonu. V
hlavním menu je můžete použít na pohyb v
menu.
Menu tlačítko, pravé
Zobrazí telefonní seznam
červené tlačítko
Vypnout / zapnout telefon (stiskněte a podržte)
a ukončit hovor. Zapnout / vypnout zámek
klávesnice.
tlačítko OK
V přednastaveném režimu zobrazí hlavní menu,
při delším podržení se zapne / vypne baterka
V hlavním menu, na vybrání zvýrazněného
menu nebo potvrzení zadání.
mřížka
Podržením v normálním režimu můžete
přepínat mezi tichým a normálním režimem.
V módu psaní, tímto tlačítkem změníte metodu
zadávání.

Popis symbolů
symbol

Popis
Síla signálu:
Svislé čáry zobrazují sílu signálu sítě
(SIM1 a SIM2).
Nová zpráva
Tento symbol se zobrazí, když dostanete
novou zprávu.
SIM karta má nepřečtené zprávy. Tento
symbol bliká, když je schránka plná.
Musíte vymazat některé zprávy, abyste
mohli přijmout nové
Sluchátka / Headset
Tento symbol se zobrazí, když k telefonu
připojíte sluchátka
zmeškané hovory
Tento symbol se zobrazuje, když máte
zmeškaný hovor.
signál volání
tichý režim
režim vibrování
přesměrování
Tento symbol se zobrazí, keš jsou
přesměrovány všechny hovory.

R

Alarm
Tento symbol se zůstane viditelný, když
zapnete alarm / budík.
roaming
Tento symbol se zobrazí, když se vaše
SIM ocitne v zahraniční síti. (Také
virtuálních sítích). Pokud používáte
telefon v zahraničí, mohou vám vzniknout
extra náklady.
Bluetooth
Tento symbol se zobrazí, když je zapnutý
Bluetooth.
Bluetooth
Tento symbol se zobrazí, když je zapnutý
Bluetooth.

Instalace karet SIM
Telefon musí být vypnutý a odpojený ze zdroje
napájení.
Na zadní straně telefonu odstraňte kryt baterie pomocí
použití palce a nehtu
Pokud je v telefonu baterie, vyjměte ji.

Pokud je v zařízení baterie, odstraňte ji.
Dostupné su 3 sloty: 1 pro Micro SD kartu. (Do 16 GB)
and 2 pro SIM karty, viď.obr.
Opatrně vložte SIM kartu do příslušného slotu. Ujistěte
se, že pozlacené kontakty směřují dolů a výřez je na
pravé straně.

Instalace Micro SD karty
Jemně zasuňte SD kartu do otvoru pro Micro SD kartu
Telefon podporuje microSD or microSDHC memory
karty do 16 GB

nabíjení baterie
1.
2.
3.
4.
5.

Připojte adaptér do portu pro nabíjení na
zadní straně telefonu.
Připojte adapter do zásuvky.
Pokud se telefon dobíjí v zapnutém stavu,
indicator nabíjení začíná stoupat.
Baterie je plně nabitá, jestliže indikátor už
nestoupá.
Odpojte adaptér od sítě a od zařízení v
případě, že baterie je plně dobita.

Upozornění: Prvotní nabíjení baterie by mělo trvat
alespoň 12 hodin. Je zcela běžné, že při nabíjení se
telefon a adaptér zahřívají.

Zapnutí / vypnutí telefonu:
1.
2.

3.
4.

Podržte červené tlačítko na 1-2 sekundy za
účelem zapnutí telefonu.
Když se aktivuje PIN Kód, telefon vás požádá o
zadání PIN, zadejte ho a potvrďte zadání
stisknutím OK.
Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte OK.
Podržte červené tlačítko na 1-2 sekundy za
účelem vypnutí telefonu.

kód zařízení
Tento kód zabrání neoprávněnému vstupu do zařízení.
Přednastavený výrobní kód je: 0000

PIN kód
Je kód, který vám poskytne operator mobilních služeb
za účelem zabránit zneužití vaší karty SIM. Tento kód
můžete měnit, aktivovat i deaktivovat.

tapeta
Vyberte si vlastní tapetu
V hlavním menu vyberte následující možnosti
Nastavení - Nastavení displeja- Nastavení tapety

Pohyb v hlavním menu
V přednastaveném režimu stiskněte levé tlačítko menu
nebo tlačítko OK pro přístup k hlavnímu menu.
AK se chcete vrátit stiskněte pravé tlačítko menu.
Pokud se chcete vrátit na hlavní obrazovku stiskněte
červené tlačítko.

Dedikované tlačítka
S použitím navigačních tlačítek získáte rychlý přístup k
nejčastěji využívaným funkcím telefonu.
Přístup k funkcím.
5.
V hlavním menu vyberte "Nastavení- Nastavení
telefonu - Tlačítka rychlého přístupu" a stiskněte
OK
6.
Vyberte požadované tlačítko (navigační:, a pravé
tlačítko menu)
7.
Stiskněte "Editovat"
8.
Vyberte funkci ze seznamu a stiskněte "OK"
Upozornění: Ne všechny funkce jsou na seznamu

realizovat volání
V základním režimu zadejte telefonní číslo is
předvolbou a stiskněte zelené tlačítko.
2.
Stiskněte červené tlačítko nebo pravé tlačítko
menu pro ukončení hovoru.
Stiskněte Smazat (pravé tlačítko menu) na smazání
čísel nalevo od kurzoru
1.

Volání s použitím telefonního seznamu
Pokud jsou kontakty uloženy, můžete uskutečnit hovor
s použitím telefonního seznamu.
1.
V hlavním menu zvolte Telefonní seznam a
stiskněte OK
2.
S použitím navigačních tlačítek se pro-scrolujte
na požadovaný kontakt
3.
Stiskněte zelené tlačítko na zavolání čísla
4.
Stiskněte červené tlačítko na zrušení nebo
ukončení hovoru.

Volání s použitím seznamu posledních
hovorů
V seznamu posledních hovorů se zobrazují přijaté,
volané, zmeškané i nepřijaté hovory.
.
1.
V normálním režimu stiskněte zelené tlačítko pro
vstup do telefonního seznamu.
2.
Vyberte si skupinu na volání pomocí navigačních
tlačítek
3.
Vyberte kontakt nebo číslo pomocí navigačních
tlačítek nahoru a dolů.
4.
Stiskněte "Možnosti" na získání více
informací.
5.
Stiskněte zelené tlačítko na aktivaci
hovoru.

Upozornění:

Pokud máte dvě karty SIM, telefon se zeptá, kterou
(SIM1 or SIM2) chcete použít k uskutečnění odchozího
hovoru.

přijetí hovoru
Chcete-li přijmout příchozí hovor stiskněte zelené
tlačítko nebo levé tlačítko menu.
Chcete-li odmítnout příchozí hovor stiskněte červené
tlačítko nebo pravé tlačítko menu.

Rychlá volba
Přidělte číslo numerickým tlatko (2 to 9).
1.
V hlavním menu vyberte Seznam a stiskněte OK.
2.
Stiskněte Možnosti.
3.
Vyberte Jiné a stiskněte OK.
4.
Vyberte Rychlou volbu a stiskněte OK.
5.
V seznamu čísel přidělte údaje z telefonního
seznamu
Delší podržte jednu z kláves (2-9) na výchozí obrazovce
a přidělené číslo-bude volali.

Headset / Bluetooth režim
Pokud jsou k telefonu připojena sluchátka, můžete
přijmout hovor i pomocí tlačítka na headsetu.

kontrola hlasitosti
Během hovoru stiskněte navigační tlačítko (nahoru
nebo dolů) za účelem zvýšení / snížení hlasitosti.

Hands-free
Během telefonního hovoru můžete vypnout / zapnout
funkci BT stiskem pravého tlačítka meu.
Nyní bude telefon připojené s jiným zařízením, které
uvidíte v seznamu spárovaných zařízení ..

Změna tónů telefonu
V hlavním menu vyberte Nastavení - Profil.
Vyberte profil, který chcete použít a stiskněte
Možnosti a zvolte Nastavení.
Chcete-li přepnout na jiný profil, vyberte požadovaný
profil a stiskněte tlačítko OK. Přizpůsobené vyzváněcí
tóny můžete přidat s použitím paměťové karty (memory
karta není v balení)
Upozornění: Na základní obrazovce můžete měnit
zvukové režimy s použitím tlačítka #.
1.
2.

Duální SIM karta otevřít / zavřít
V hlavním menu vyberte Nastavení - Nastavení
hovorů - Dual-SIM nastavení - Pohotovostní
režim
2.
Vyberte SIM kartu, kterou chcete aktivovat (SIM1
nebo SIM2)
Upozornění:
Výběr menu závisí na počtu SIM karet.
1.

Služba serveru hlasové pošty
Hlasová schránka je funkce sítě. Pokud jste obdrželi
hlasovou zprávu, na displeji vas telefon na danou
skutečnost upozorní.
V hlavním menu zvolte Zprávy a stiskněte OK ".
Vyberte Voice mail "a stiskněte OK.
Stiskněte OK pro zavolání nebo editování voice
mailu
4.
Stiskněte Editovat na editování nebo zadání
čísla
V normálním režimu stiskněte a podržte číslo 1 a váš
telefon vytočí číslo uložené na serveru.
Upozornění: Tato služba musí být podporována
poskytovatelem služeb
1.
2.
3.

hlavní menu
telefonní seznam
nový kontakt
V přednastaveném režimu stiskněte Jméno (pravé
tlačítko menu).
1.
2.
3.

4.

Stiskněte levé tlačítko menu Možnosti
Vyberte Zadat nový kontakt a stiskněte OK.
Vyberte kam chcete nový kontakt uložit, či na SIM
kartu nebo do telefonu.
SIM úložiště: Pouze Jméno a Číslo se dají uložit.
telefon: Jako obvykle, jméno, číslo a skupina
jsou uložitelné.
Pro uložení kontaktu, stiskněte levé tlačítko
menu Uložit.

zprávy
napsat zprávy
Vyberte hlavní menu, Zprávy a stiskněte OK
2.
Vyberte napsat zprávu
3.
Vyberte SMS nebo MMS a stiskněte OK
4.
V prvním políčku zvolte adresáta
stisknutím OK.
5.
Do dalšího políčka zadejte text
6.
Stiskněte Možnosti, zvolte Poslat
Upozornění:
Pokud se používají dvě SIM karty, zvolte, kterou chcete
použít.
1.

vkládání textu
V režimu psaní stiskněte (#) pro změnu mezi malými a
velkými písmeny: EN, En, en, 123, věnujte pozornost
symbolem na displeji
Šen - s- je pro předpovědní psaní textu.
vkládání symbolů
V režimu psaní stiskněte (*), použitím navigačních
tlačítek vyberte požadovaný symbol a stiskněte OK.
Posílat a přijímat MMS
S funkcí MMS můžete posílat textové zprávy a
multimediální obsah jako například fotky, či audio
soubory. Než pošlete MMS, musíte si nastavit službu
MMS
V hlavním menu vyberte Nastavení - Konektivita
- Konto.
Pokud nemáte datový účet v rámci služeb vašeho
operátora, vytvořte si datový účet pro více informací o
MMS obraťte operátora.
Upozornění:
Pro odesílání nebo přijímání MMS potřebujete
paměťovou kartu. Telefon C240 podporuje karty Micro
SD s kapacitou do 16 GB (není v balení).
7.

Historie volání
V hlavním menu vyberte Volání
V seznamu Posledních hovorů, se zobrazují volané,
přijaté, odmítnuto i zmeškané hovory.

fotoaparát
V hlavním menu vyberte a stiskněte tlačítko Fotoaparát.
Pokud chcete fotit stiskněte tlačítko OK ..
důležité: Použijte paměťovou kartu (Micro SD do 16
GB, není přiložena) pokud chcete ukládat fotky.

fotografie
V hlavním menu vyberte Prohlížeč obrázků na
prohlédnutí uložený fotografií (ve formátu .jpg).
Fotografie můžete posílat a přijímat pomocí Bluetooth a
MMS.

kalendář
V hlavním menu vyberte Kalendář
Na přecházení mezi dny použijte navigační tlačítka.
V kalendáři můžete uložit své Úkoly.

extra
Alarm
V hlavním menu stiskněte a zvolte Extra a
stiskněte OK
2.
Vyberte Alarm a stiskněte OK
Můžete nastavit až 3 alarmy.
1.

kalkulačka
V hlavním menu vyberte Extra a stiskněte OK
2.
Vyberte Kalkulačku a stiskněte OK
S touto funkcí můžete využít svůj mobilní telefon jako
kapesní kalkulačku. Tato kalkulačka zvládá základní
aritmetické operace.
1.

Vyhledávat Bluetooth audio zařízení
Pokud chcete vyhledat BT zařízení, následujte tyto
kroky
1.
Vyberte poznala zařízení - Nové zařízení a
stiskněte OK.
2.
Vyberte požadované zařízení ze seznamu
nalezených zařízení a stiskněte Spárovat ..
3.
Pokud se vytvoří spojení s jiným BT zařízením,
telefon vás požádá o zadání hesla
Potvrďte heslo stisknutím OK.
FM rádio
1.
V hlavním menu vyberte Extra a stiskněte OK
2.
Vyberte Rádio a stiskněte OK
Telefon můžete nyní používat jako přenosné rádio.

Chcete-li používat radio funkci, připojte k telefonu
headset.
světový čas
1.
V hlavním menu vyberte Extra a stiskněte OK
2.
Vyberte Světový čas a stiskněte OK
Telefon zobrazí světové hlavní města a jejich příslušný
čas.

Správce souborů
V hlavním menu vyberte položku Správce souborů
Použijte Správce souborů pro správu svých složek a
súborv v telefonu nebo na kartě SIM.

nastavení
V hlavním menu zvolte Nastavení a stiskněte OK
V tomto menu najdete následující nastavení:

profily(Nastavení tónů)

nastavení telefonu(Datum, Čas, Jazyk
Nastavení displeje (Tapeta, Kontrast, Auto zámek
klávesnice)

nastavení bezpečnosti(PIN / Kód telefonu)

nastavení sítě(Výběr sítě)

Nastaveniahovoru(Přesměrování, ID volajícího,
Blokování)

konektivita(MMS nastavení)

Připojení telefonu k počítači
Pokud chcete zkopírovat fotografie, které jste udělali s
telefonem, připojte se k telefonu podle následujících
instrukcí .:
1.
2.
3.

Připojte telefon k počítači pomocí Micro USB
(není přibalen)
Následně se na telefonu zobrazí "Odstranitelný
disk" a potvrďte stisknutím OK
The rozpozná telefon jako odstranitelné
médium.
4.
Nyní můžete spravovat data pomocí
Windows Explorer.

struktura menu
Tel.zoznam
zprávy
1. napsat zprávu
2. Schránka
3. neodeslané
4. koncepty
5. odeslané
6. bezpečnostní
schránka
7. výchozí
8. Broadcast
9. server hlas.schr
3. Historie volání
1. zmeškané
hovory
2. volaná čísla
3. přijaté hovory
4. odmítnuto hovory
5. vymazat vše
6. časovač hovoru
7. GPRS Počítadlo
1.
2.

4. kalendář
5. fotoaparát
6. prohlížeč obr
7. extra
1. Alarm
2. kalendář
3. kalkulačka
4. Bluetooth
5. rádio
6. světový čas
8. Správce souborů
9. Nasatvenia
1. profily
2. nastavení hovoru
3. nastavení displeje
4. bezpečnostní nastavení
5. nastavení hovorů
6. připojení

specifikace:
Quad band network: GSM
850/900/1800
1900MHz
Baterie:

Li-ion 3.7V - 800mAh

Rozměry:

103,8 x 54.4 x 16.3 mm

Pohotovostní režim:

Up to 168 hours *

Doba hovoru:

Up to 300 minutes *

/

* Funkční výdrž baterie závisí na typu
karty SIM, síti, nastaveních, správném
používání a také prostředí
řešení problémů
Telefon nelze zapnout:
Zkontrolujte, zda je baterie do telefonu vložena
správně.
Zkontrolujte stav baterie, nabijte ji na 24 hodin, po
případě požádejte o její výměnu (můžete uplatnit 6měsíční záruku).
Chyba SIM karty:
Jsou kontaktní místa na SIM kartě špinavé? Vyčistěte
tato místa.
SIM karta není vložena správně, vyjměte ji a vložte dle
příslušných instrukcí.
Je SIM karta nefunkční nebo poškozena? Nechte ji
zkontrolovat vaším operátorem.

Připojení na síť není uskutečnitelné:
Slabý signal? Jděte na otevřené prostranství, nebo,
pokud jste v uzavřeném prostoru k oknu.
Jste mimo dosah pokrytí vaší sítě, obraťte oprátora.SIM
je neplatná, kontaktujte poskytovatele služeb.
Odchozí hovory nelze zrealizovat:
Zkontrolujte zadané telefonní číslo a zkuste znovu.
Povolily jste blokování odchozích hovorů? Pokud ano,
vypněte ho.
Zkontrolujte, zda je karta SIM registrována v síti.
Zkontrolujte, zda máte na kartě SIM dostatek kreditu.
Nedokážete přijímat příchozí hovory:
Zkontrolujte, zda je karta SIM zaregistrována v síti.
Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
Zkontrolujte sílu signálu
Aktivovali jste blokování příchozích hovorů? Pokud
ano, vypněte blokování všech hovorů.
Displej je černý:
Zkontrolujte stav baterie, dobijte baterii nebo ji
vyměňte
Zkontrolujte obrázek na pozadí displeje.
Zablokovaný PIN:
Zkontrolujte, zda byl PIN kód zadán správně. Pokud
jste zadali nesprávný kód třikrát po sobě, budete
potřebovat kód PUK: (Pro poskytnutí kódu PUK
prosím kontaktujte poskytovatele služeb).
Neslyším osobu na druhé straně linky:

Během hovoru použijte boční tlačítka pro úpravu
hlasitosti.
Odesílání a přijímání MMS zpráv nefunguje
Zkontrolujte nastavení MMS v menu: Nastavení Konektivita - Network konto
Jste mimo dosah sítě. Pro informace o pokrytí
kontaktujte poskytovatele služeb
SIM karta je neplatná. Kontaktujte operátora.
Upozornění:Pokud nejste schopen daný problem
vyřešit,
kontaktujte
naši
linku
podpory
na
www.beafon.com. Nepokoušejte se telefon opravit
sami.

Omezení odpovědnosti:


Společnost Bea-fon Mobile GmbH nenese žádnou
odpovědnost za jakékoliv relevantní, nepřímé,
náhodné nebo neodvratné zranění nebo
poškození způsobené používáním tohoto
produktu, včetně zranění, které mohly být
předvídány.



Za případné škody způsobené přírodními
katastrofami (jako např. Zemětřesení, povodně
apod.) Nebo jiné události a nehody (včetně
úmyslného nebo náhodného zneužití uživatelem v
kontextu těchto nehod nebo zvláštních okolností),
které jsou mimo působení naší zodpovědnosti,
čímž se tímto zříkáme jakékoli odpovědnosti a
ručení.

více informací
Pokud máte jakékoli další otázky o našich produktech,
neváhejte navštívit naši webovou stránku
www.beafon.com. Nebo nás kontaktujte na níže
uvedené adrese:
E-mail: support@beafon.com

adresa
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Rakousko
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