Príručka

SV

Vážený užívateľ,
Ďakujeme, že ste si vybrali Bea-fon C240.
Táto užívateľská príručka vám poskytne
užitočné tipy a rady pri používaní telefónu.

Upozornenie:
Pre vlastné bezpečie používajte len doplnky schválené
oficiálnym výrobcom. Ak tak neučiníte, môže prísť k
porušeniu záručných podmienok.
 Ak zobrazenia displeja v tejto príručke
nekorešpondujú s realitou, riaďte sa podľa displeja
telefónu. Vyhradzujeme si právo pozmeniť
mechanizmus
telefónu
bez
predošlého
upozornenia
 K zmenám v užívateľskej príručke môže dôjsť bez
predošlého upozornenia.

Bezpečnosť
Núdzové volania
V ktorejkoľvek krajine môžete volať na núdzové číslo
112(alebo iné núdzové číslo) v prípade nutnosti.
Upozornenie:
Vzhľadom na typ mobilnej siete, núdzové volanie
nemusí byť vždy úspešné.
Pre vašu bezpečnosť



Vypnite telefón v nemocniciach a lietadlách.
Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové
zariadenia môžu ovplyvniť výkon lekárskych
zariadení a spôsobiť interferenciu v lietadle.















Niektoré typy prístrojov ako napríklad naslúchacie
prístroje alebo kardiostimulátory sú citlivé na
vysielanie rádioveho signálu. Kontaktujte výrobcu
prístroja, alebo lekára, ak chcete v jeho blízkosti
používať mobilný telefón.
Ak máte problémy so srdcom, dávajte pozor na
vyzváňací tón a vibrovanie telefónu.
V priestoroch s potenciálne výbušnou atmosférou,
ako napríklad, čerpacie stanice, chemické,
výrobne alebo skladovacie priestory, dbajte na
výstražné signály.
Váš telefón vysiela rádiové frekvencie aj keď je v
pohotovostnom režime. Vypnite ho, ak to nariaďujú
inštrukcie
Venujte pozornosť miestnym zákonom a
nariadeniam. Za volantom netelefonujte, použite
hands-free, alebo zastavte na kraji cesty alebo
zaparkujte, ak chcete prijať alebo uskutočniť hovor.
Ak dôjde ku krádeži, alebo strate telefónu,
bezodkladne kontaktujte operátora,aby zablokovali
vašu SIM kartu.
Ak budete kontaktovať poskytovateľa služieb,
budete potrebovať vaše číslo IMEI. Nájdete ho na
zadnej strane telefónu, ak odstránite batériu, alebo
jednoducho vytočte *#06#. Uložte si ho pre budúcu
potrebu.
Aby ste zabránili zneužitiu vášho telefónu, nastavte
si zámok SIM karty a telefónu a z času na čas
obmieňajte heslá.
Nevyberajte betériu predtým než ste vypli telefón.
Môže prísť k strate údajov.




Nenechávajte telefón v aute na viditeľnom mieste.
Uložte ho, alebo si ho zoberte so sebou, aby ste
zabránili krádeži.
Držte telefón, batériu aj adaptér mimo dosah detí.

Upozornenia k použitiu telefónu















Neschovávajte telefón v blízkosti magnetických
kariet alebo predmetov. Magnetické polia telefónu
môžu spôsobiť zmazanie údajov na prenosných
diskoch alebo karách.
Používanie telefónu v blízkosti pevných liniek,
televízií, rádií, alebo kancelárskeho zariadenia
môže spôsobiť interferencie a obmedziť funkčnosť
telefónu.
Držte telefón v suchu, akékoľvek tekutiny môžu
poškodiť vnútorné obvody.
Nevystavujte telefón extrémnym teplotám.
Vyhýbajte sa umiestneniu telefónu v priestoroch
kde teplota presiahne 60 °C, ako prístrojové dosky,
okenné parapety, či miesta pri ohni.
Nenatierajte telefón farbou.
Nezaobchádzajte s telefónom s hrubou silou.
Nesnažte sa telefón rozmontovať, ani ho inak
upravovať. Nesprávna manipulácia vedie k
vážnemu poškodeniu zariadenia.
Na čistenie telefónu používajte len vlhkú látku,
alebo ne-elektrizujúcu látku. Nepoužívajte alkohol,
benzín ani iné čistiace prostriedky.
Telefón sa pri normálnom používaní ako aj pri
nabíjaní zohrieva.
Nenechávajte telefón bez batérie dlhšiu dobu.




Môže prísť k strate údajov.
Kovové časti telefónu môžu podráždiť vašu
pokožku.
Nenechávajte telefón v zadnom vrecku, ak si ho
prisadnete, môže prísť k jeho poškodeniu,
rovnako, ako ho môžete rozbiť, ak ho necháte na
dne nákupnej tašky.

Upozornenia k použitiu batérie













Nerozoberajte ani neupravujte batériu, nakoľko
môže prísť k jej vážnemu poškodeniu.
Nevyhadzujte batérie do ohňa, môžete spôsobiť
explóziu. Staré batérie by ste mali vrátiť predajcovi,
alebo sa ich zbaviť v súlade s platnými predpismi.
Nezahadzujte batérie do domáceho odpadu.
Neskratujte batérie kovovými predmetmi. Môže
prísť k ich vytečeniu, prehriatiu, alebo výbuchu.
Ak sa vám tekutina z batérie dostane do očí,
nepretierajte si ich. Okamžite vypláchnite oči
dostatočným množstvom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc.
V prípade, že dôjde k styku tejto tekutiny s
pokožkou môže prísť k popáleninám. Umyte si
postihnuté miesto a vyhľadajte lekársku pomoc.
Nikdy nevkladajte batériu do úst. Jej obsah je
toxický.
Prestaňte používať batériu ak je veľmi horúca,
alebo nezvyčajne zmení farbu alebo tvar počas
užívania, alebo nabíjania.
Udržujte batériu v suchu.
Uchovávajte batérie v chladnom a dobre
ventilovanom prostredí, za žiadnych okolností ich





nenechávajte pri zdrojoch tepla, alebo ohňa,
nakoľko môže prísť k ich vytečeniu, zhoreniu alebo
explózii.
Nenabíjajte batériu dlhšie ako 24 hodín.
Batéria sa môže nabíjať a vybiť stovky krát,
postupne však jej výdrž klesá. Produktový život
batérie sa znižuje s každým nabitím.
Ak vymieňate batériu, použite len batérie
schválené výrobcom, inak by ste mohli prísť o
nárok na záruku.

Bezpečnosť na cestách






Za volantom netelefonujte, použite hands-free,
alebo zastavte na kraji cesty alebo zaparkujte, ak
chcete prijať alebo uskutočniť hovor.
Za normálnych okolností by RF signál vysielaný
vašim telefónom nemal ovplyvniť riadiace systémy
vo vašom vozidle. Ak máte podozrenie, že došlo k
závažnejšiej interferencii, kontaktujte predajcu
vozidla a počkajte, kým ho preverí technik.
Vypnite telefón na miestach, kde je zakázané
používanie
bezdrôtových
technológii.
Neumiestňujte telefón do horľavých alebo
vznetlivých materiálov.

Bezpečnosť v lietadle





Vypnite telefón v lietadle. Používanie telefónu
môže ohroziť bezpečnosť ako aj byť porušením
zákonov v danej krajine, za čo môže hroziť aj
súdne stíhanie, alebo zablokovanie služieb
poskytovateľom.
V prípade núdze kontaktujte posádku lietadla.

Informácia o certifikácii (SAR):
Tento model telefónu spĺňa všetky požiadavky na
magnetické polia. Koeficient SAR (špecifický koeficient
absorbcie) reguluje štandardnú hodnotu 2.0 W/kg ako
priemernú hodnotu na 10 gramov telesného tkaniva a
tento typ mobilného telefónu má hodnotu testu 0,546
W/kg, ktorá je v súlade s Rádio direktívou EU
2014/53/. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od
vnútroštátnych právnych predpisov a od frekvenčného
pásma siete.
Môžete si stiahnuť kópiu vyhlásenia conformity z našej
domovskej stránky na:
http://beafon.com/service/certification/

Môj telefón

Menu tlačidlo, ľavé
V prednastavenom režime sa dostanete do
hlavného menu
Zelené tlačidlo volania
Volanie
a
prijímanie
hovorov.
V
prednastavenom: Zobrazí posledné volané
čísla
* Tlačidlo

Stlačením tohto tlačidla získate prístup k
/+/P/W. V móde písania: Vložte symbol

*

Navigačné tlačidlá (4-smerné)
S použitím týchto tlačidiel sa dostanete
k najčastejšie využívaným funkciám telefónu. V
hlavnom menu ich môžete použiť na pohyb v
menu.
Menu tlačidlo, pravé
Zobrazí telefónny zoznam
Červené tlačidlo
Vypnúť/ zapnúť telefón (stlačte a podržte) a
ukončiť
hovor.
Zapnúť/vypnúť
zámok
klávesnice.
Tlačidlo OK
V prednastavenom režime zobrazí hlavné
menu, pri dlhšom podržaní sa zapne/vypne
baterka
V hlavnom menu, na vybranie zvýrazneného
menu alebo potvrdenie zadania.
Mriežka
Podržaním v normálnom režime môžete
prepínať medzi tichým a normálnym režimom.
V móde písania, týmto tlačítkom zmeníte
metódu zadávania.

Popis symbolov
Symbol

Popis
Sila signálu:
Vertikálne čiary zobrazujú silu signálu
siete (SIM1 a SIM2).
Nová správa
Tento symbol sa zobrazí, keď dostanete
novú správu.
SIM karta má neprečítané správy. Tento
symbol bliká, keď je schránka plná.
Musíte vymazať niektoré správy, aby ste
mohli prijať nové
Slúchadlá/ Headset
Tento symbol sa zobrazí, keď k telefónu
pripojíte slúchatká
Zmeškané hovory
Tento symbol sa zobrazuje, keď máte
zmeškaný hovor.
Signál volania
Tichý režim
Režim vibrovania
Presmerovanie
Tento symbol sa zobrazí, keš sú
presmerované všetky hovory.

R

Alarm
Tento symbol sa zabrazí, keď zapnete
alarm/ budík.
Roaming
Tento symbol sa zobrazí, keď sa vaša
SIM ocitne v zahraničnej sieti. (tiež
virtuálnych sieťach). Ak používate váš
telefón v zahraničí, môžu vám vzniknúť
extra náklady.
Bluetooth
Tento symbol sa zobrazí, keď je zapnutý
Bluetooth.
Bluetooth
Tento symbol sa zobrazí, keď je zapnutý
Bluetooth.

Inštalácia kariet SIM
Telefón musí byť vypnutý a odpojený zo zdroja
napájania.
Na zadnej strane telefónu odstráňte kryt batérie
pomocou použitia palca a nechta
Ak je v telefóne batéria, vyberte ju.

Ak je v zariadení batéria, odstráňte ju.
Dostupné su 3 sloty: 1 pre Micro SD kartu. (do 16 GB)
and 2 pre SIM karty, viď.obr.
Opatrne vložte SIM kartu do príslušneho slotu. Uistite
sa, že pozlátené kontakty smerujú nadol a výrez je na
pravej strane.

Inštalácia Micro SD karty
Jemne zasuňte SD kartu do otvoru pre Micro SD kartu
Telefón podporuje microSD or microSDHC memory
karty do 16 GB

Nabíjanie batérie
1.
2.
3.
4.
5.

Pripojte adaptér do portu pre nabíjanie na
zadnej strane telefónu.
Pripojte adapter do zásuvky.
Ak sa telefón dobíja v zapnutom stave,
indicator nabíjania začína stúpať.
Batéria je plne nabitá, ak indikátor už
nestúpa.
Odpojte adaptér od siete a od zariadenia v
prípade, že batéria je plne dobitá.

Upozornenie: Prvotné nabíjanie batérie by malo trvať
prinajmenej 12 hodín. Je úplne bežné, že pri nabíjaní
sa telefón a adaptér zohrievajú.

Zapnutie/ vypnutie telefónu:
1.
2.

3.
4.

Stlačte a podržte červené tlačidlo na 1-2
sekundy za účelom zapnutia telefónu.
Keď sa aktivuje PIN Kód, telefón vás požiada o
zadanie PIN, zadajte ho a potvrďte zadanie
stlačením OK.
Vyberte požadovaný jazyk a stlačte OK.
Stlačte a podržte červené tlačidlo na 1-2
sekundy za účelom vypnutia telefónu.

Kód zariadenia
Tento kód zabráni neoprávnenému vstupu do vášho
zariadenia. Prednastavený výrobný kód je: 0000

PIN kód
Je kód, ktorý vám poskytne operator mobilných služieb
za účelom zabrániť zneužitiu vašej karty SIM. Tento kód
môžete meniť, aktivovať aj deaktivovať.

Tapeta
Vyberte si vlastnú tapetu
V hlavnom menu vyberte nasledujúce možnosti
Nastavenia – Nastavenia displeja- Nastavenia
tapety

Pohyb v hlavnom menu
V prednastavenom režime stlačte ľavé tlačidlo menu
alebo tlačidlo OK na prístup k hlavnému menu.
AK sa chcete vrátiť stlačte pravé tlačidlo menu. Ak sa
chcete vrátiť na hlavnú obrazovku stlačte červené
tlačidlo.

Dedikované tlačidlá
S použitím navigačných tlačidiel získate rýchly prístup
k najčastejšie využívaným funkciám telefónu.
Prístup k funkciám.
5.
V hlavnom menu vyberte “Nastavenia–
Nastavenia telefónu – Tlačidlá rýchleho
prístupu” a stlačte OK
6.
Vyberte požadované tlačidlo (navigačné:,a pravé
tlačidlo menu)
7.
Stlačte “Editovať”
8.
Vyberte funkciu zo zoznamu a stlačte “OK”
Upozornenie: Nie všetky funkcie sú na zozname

Realizovať volanie
V základnom režime zadajte telefónne číslo aj s
predvoľbou a stlačte zelené tlačidlo.
2.
Stlačte červené tlačidlo alebo pravé tlačidlo menu
na ukončenie hovoru.
Stlačte Zmazať (pravé tlačidlo menu) na zmazanie
čísel naľavo od kurzora
1.

Volanie
s
zoznamu

použitím

telefónneho

Ak sú kontakty uložené, môžete uskutočniť hovor s
použitím telefónneho zoznamu.
1.
V hlavnom menu zvoľte Telefónny zoznam a
stlačte OK
2.
S použitím navigačných tlačidiel sa prescrolujte na požadovaný kontakt
3.
Stlačte zelené tlačidlo na zavolanie čísla
4.
Stlačte červené tlačidlo na zrušenie alebo
ukončenie hovoru.

Volanie s použitím zoznamu posledných
hovorov
V zozname posledných hovorov sa zobrazujú prijaté,
volané, zmeškané ako aj neprijaté hovory.
.
1.
V normálnom režime stlačte zelené tlačidlo na
vstup do telefónneho zoznamu.
2.
Vyberte si skupinu na volanie pomocou
navigačných tlačidiel
3.
Vyberte kontakt alebo číslo pomocou
navigačných tlačidiel hore a dole.
4.
Stlačte “Možnosti” na získanie viac
informácií.
5.
Stlačte zelené tlačidlo na aktiváciu
hovoru .

Upozornenie:
Ak máte dve karty SIM, telefón sa vás opýta, ktorú
(SIM1 or SIM2) chcete použiť na uskutočnenie
odchádzajúceho hovoru.

Prijatie hovoru
Ak chcete prijať prichádzajúci hovor stlačte zelené
tlačidlo alebo ľavé tlačidlo menu.
Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor stlačte
červené tlačidlo alebo pravé tlačidlo menu.

Rýchla voľba
Prideľte číslo numerickým tlaidlám (2 to 9).
1.
V hlavnom menu vyberte Zoznam a stlačte OK.
2.
Stlačte Možnosti.
3.
Vyberte Iné a stlačte OK.
4.
Vyberte Rýchlu voľbu a stlačte OK.
5.
V zozname čísel prideľte údaje z telefónneho
zoznamu
Dlhšie podržte jednu z kláves (2-9) na predvolenej
obrazovke a pridelené čílo bude zavolané.

Headset/Bluetooth režim
Ak sú k telefónu pripojené slúchadlá, môžete prijať
hovor aj pomocou tlačidla na headsete.

Kontrola hlasitosti
Počas hovoru stlačte navigačné tlačidlo (hore alebo
dole) za účelom zvýšenia/zníženia hlasitosti.

Hands-free
Počas telefónneho hovoru môžete vypnúť/ zapnúť
funkciu BT stlačením pravého tlačidla meu.
Teraz bude telefón pripojeý s iným zariadením, ktoré
uvidíte v zozname Spárovaných zariadení..

Zmena tónov telefónu
V hlavnom menu vyberte Nastavenia – Profil.
Vyberte profil, ktorý chcete použiť a stlačte
Možnosti a vyberte Nastavenia.
Ak chcete prepnúť na iný profil, vyberte požadovaný
profil a stlačte tlačidlo OK. Prispôsobené tóny zvonenia
môžete pridať s použitím pamäťovej karty (memory
karta nie je v balení)
Upozornenie: Na základnej obrazovke môžete meniť
zvukové režimy s použitím tlačidla # .
1.
2.

Duálna SIM karta otvoriť/zatvoriť
V hlavnom menu vyberte Nastavenia –
Nastavenia hovorov - Dual-SIM nastavenia –
Pohotovostný režim
2.
Vyberte SIM kartu, ktorú chcete aktivovať (SIM1
alebo SIM2 )
Upozornenie:
Výber menu závisí od počtu SIM kariet.
1.

Služba serveru hlasovej pošty
Hlasová schránka je funkcia siete. Ak ste dostali
hlasovú správu, na displeji vas telefón na danú
skutočnosť upozorní.
V hlavnom menu vyberte Správy a stlačte OK”.
Vyberte Voice mail” a stlačte OK.
Stlačte OK pre zavolanie alebo editovanie voice
mailu
4.
Stlačte Editovať na editovanie, alebo zadanie
čísla
V normálnom režime stlačte a podržte číslo 1 a váš
telefón vytočí číslo uložené na serveri.
Upozornenie: Táto služba musí byť podporovaná
poskytovateľom služieb
1.
2.
3.

Hlavné menu
Telefónny zoznam
Nový kontakt
V prednastavenom režime stlačte Meno (pravé tlačidlo
menu).
1.
2.
3.

4.

Stlačte ľavé tlačidlo menu Možnosti
Vyberte Zadať nový kontakt a stlačte OK.
Vyberte kam chcete nový kontakt uložiť, či na SIM
kartu, alebo do telefónu.
SIM úložisko: Iba Meno a Číslo sa dajú uložiť.
Telefón : Ako zvyčajne , meno, číslo a
skupina sú uložiteľné.
Na uloženie kontaktu, stlačte ľavé tlačidlo menu
Uložiť.

Správy
Napísať správy
Vyberte hlavné menu, Správy a stlačte OK
2.
Vyberte napísať správu
3.
Vyberte SMS alebo MMS a stlačte OK
4.
V prvom políčku vyberte adresáta
stlačením OK .
5.
Do ďalšieho políčka zadajte text
6.
Stlačte Možnosti, vyberte Poslať
Upozornenie:
Ak sa používajú dve SIM karty, vyberte,ktorú chcete
použiť.
1.

Vkladanie textu
V režime písania stlačte (#) na zmenu medzi malými a
veľkými písmenami: ABC, Abc, abc, 123, venujte
pozornosť symbolom na displeji
sAbc – s- je pre predíkatívne písanie textu.
Vkladanie symbolov
V režime písania stlačte (*), použitím navigačných
tlačidiel vyberte požadovaný symbol a stlačte OK.
Posielať a prijímať MMS
S funkciou MMS môžete posielať textové správy a
multimediálny obsah ako napríklad fotky, či audio
súbory. Skôr ako pošlete MMS, musíte si nastaviť
službu MMS
V hlavnom menu vyberte Nastavenia –
Konektivita – Konto.
Ak nemáte dátový účet v rámci služieb vášho operátora,
vytvorte si dátový účet pre viac informácii o MMS
kontaktujte vášho operátora.
Upozornenie:
Na odosielanie alebo prijímanie MMS potrebujete
pamäťovú kartu. Telefón C240 podporuje karty Micro
SD s kapacitou do 16 GB (nie je v balení).
7.

História volaní
V hlavnom menu vyberte Volania
V zozname Posledných hovorov, sa zobrazujú
volané, prijaté, odmietnuté ako aj zmeškané hovory.

Fotoaparát
V hlavnom menu vyberte a stlačte tlačidlo Fotoaparát.
Ak chcete fotiť stlačte tlačidlo OK..
Dôležité: Použite pamäťovú kartu (Micro SD do 16 GB,
nie je priložená) ak chcete ukladať fotky.

Fotografie
V hlavnom menu vyberte Prehliadač obrázkov na
prezretie uložený fotografií (vo formáte .jpg). Fotografie
môžete posielať a prijímať pomocou Bluetooth a MMS.

Kalendár
V hlavnom menu vyberte Kalendár
Na prechádzanie medzi dňami použite navigačné
tlačidlá.
V kalendári môžete uložiť svoje Úlohy.

Extra
Alarm
V hlavnom menu stlačte a vyberte Extra a
stlačte OK
2.
Vyberte Alarm a stlačte OK
Môžete nastaviť až 3 alarmy.
1.

Kalkulačka
V hlavnom menu vyberte Extra a stlačte OK
2.
Vyberte Kalkulačku a stlačte OK
S touto funkciou môžete využiť svoj mobilný telefón ako
vreckovú kalkulačku. Táto kalkulačka zvláda základné
aritmetické operácie.
1.

Vyhľadávať Bluetooth audio zariadenie
Ak chcete vyhľadať BT zariadenie, nasledujte tieto
kroky
1.
Vyberte Spoznané zariadenia – Nové zariadenie
a stlačte OK.
2.
Vyberte požadované zariadenie zo zoznamu
nájdených zariadení a stlačte Spárovať..
3.
Ak sa vytvorí spojenie s iným BT zariadením,
telefón vás požiada o zadanie hesla
Potvrďte heslo stlačením OK.
FM rádio
1.
V hlavnom menu vyberte Extra a stlačte OK
2.
Vyberte Rádio a stlačte OK
Telefón môžete teraz používať ako prenosné rádio.

Ak chcete používať radio funkciu, pripojte k telefónu
headset.
Svetový čas
1.
V hlavnom menu vyberte Extra a stlačte OK
2.
Vyberte Svetový čas a stlačte OK
Telefón zobrazí svetové hlavné mestá a ich príslušný
čas.

Správca súborov
V hlavnom menu vyberte položku Správca súborov
Použite Správcu súborov na manažovanie svojich
zložiek a súborv v telefóne alebo na karte SIM.

Nastavenia
V hlavnom menu vyberte Nastavenia a stlačte OK
V tomto menu nájdete nasledovné nastavenia:

Profily (Nastavenia tónov)

Nastavenia telefónu (Dátum, Čas, Jazyk
Nastavenia displeja (Tapeta, Kontrast, Auto
zámok klávesnice)

Nastavenia bezpečnosti (PIN/Kód telefónu)

Nastavenia siete (Výber siete)

Nastaveniahovoru(Presmerovanie,ID
volajúceho, Blokovanie)

Konektivita (MMS nastavenia)

Pripojenie telefónu k počítaču
Ak chcete skopírovať fotografie, ktoré ste urobili s
telefónom, pripojte sa k telefónu podľa nasledujúcich
inštrukcií.:
1.
2.
3.

Pripojte telefón k počítaču pomocou Micro USB
(nie je pribalený)
Následne sa na telefóne zobrazí “Odstrániteľný
disk” a potvrďte stlačením OK
The rozpozná telefón ako odstrániteľné
médium.
4.
Teraz môžete spravovať údaje pomocou
Windows Explorer.

Štruktúra menu
Tel.zoznam
Správy
1. Napísať správu
2. Schránka
3. Neodoslané
4. Koncepty
5. Odoslané
6. Bezpečnostná
schránka
7. Predvolené
8. Broadcast
9. Server hlas.schr
3. História volaní
1. Zmeškané
hovory
2. Volané čísla
3. Prijaté hovory
4. Odmietnuté
hovory
5. Vymazať všetko
6. Časovač hovoru
7. GPRS Počítadlo
1.
2.

4. Kalendár
5. Fotoaparát
6. Prehliadač obr
7. Extra
1. Alarm
2. Kalendár
3. Kalkulačka
4. Bluetooth
5. Rádio
6. Svetový čas
8. Správca súborov
9. Nasatvenia
1. Profily
2. Nastavenia hovoru
3. Nastavenia displeja
4. Bezpečnostné
nastavenia
5. Nastavenia hovorov
6. Pripojenia

Špecifikácie:
Quad band network: GSM 850/900/1800/1900MHz
Batéria:

Li-ion 3.7V - 800mAh

Rozmery:

103,8 x 54.4 x 16.3 mm

Pohotovostný režim: Up to 168 hours*
Čas hovoru:

Up to 300 minutes*

* Funkčná výdrž batérie závisí na type
karty
SIM,
sieti,
nastaveniach,
správnom používaní ako aj prostredí

Riešenie problémov
Telefón sa nedá zapnúť:
Skontrolujte, či je batéria do telefónu vložená správne.
Skontrolujte stav batérie, nabite ju na 24 hodín, po
prípade požiadajte o jej výmenu (môžete uplatniť 6mesačnú záruku).
Chyba SIM karty:
Sú kontaktné miesta na SIM karte špinavé? Vyčistite
tieto miesta.
SIM karta nie je vložená správne, vyberte ju a vložte
podľa príslušných inštrukcií.
Je SIM karta nefunkčná alebo poškodená? Nechajte ju
skontrolovať vašim operátorom.

Pripojenie na sieť nie je zrealizovateľné:
Slabý signal? Choďte na otvorené priestranstvo,
alebo, ak ste v uzavretom priestore k oknu.
Ste mimo dosah pokrytia vašej siete, kontaktujte
oprátora.SIM je neplatná, kontaktujte poskytovateľa
služieb.
Odchádzajúce hovory sa nedajú zrealizovať:
Skontrolujte zadané telefónne číslo a skúste znova.
Povolili ste blokovanie odchádzajúcich hovorov? Ak
áno, vypnite ho.
Skontrolujte, či je karta SIM registrovaná v sieti.
Skontrolujte, či máte na karte SIM dostatok kreditu.
Nedokážete prijímať prichádzajúce hovory:
Skontrolujte, či je karta SIM zaregistrovaná v sieti.
Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
Skontrolujte silu signálu
Aktivovali ste blokovanie prichádzajúcich hovorov? Ak
áno, vypnite blokovanie všetkých hovorov.
Displej je čierny:
Skontrolujte stav batérie, dobite batériu, alebo ju
vymeňte
Skontrolujte obrázok na pozadí displeja.
Zablokovaný PIN:
Skontrolujte, či bol PIN kód zadaný správne. Ak ste
zadali nesprávny kód tri krát po sebe, budete

potrebovať kód PUK : (Pre poskytnutie kódu PUK
prosím kontaktujte vášho poskytovateľa služieb).
Nepočujem osobu na druhej strane linky:
Počas hovoru použite bočné tlačidlá na úpravu
hlasitosti.
Odosielanie a prijímanie MMS správ nefunguje
Skontrolujte nastavenie MMS v menu: Nastavenie –
Konektivita - Network konto
Ste mimo dosahu siete. Pre informácie o pokrytí
kontaktujte poskytovateľa služieb
SIM karta je neplatná. Kontaktujte operátora.
Upozornenie: Ak nie ste schopný daný problem
vyriešiť, kontaktujte našu linku podpory na
www.beafon.com. Nepokúšajte sa telefón opraviť
sami.

Obmedzenie zodpovednosti:


Spoločnosť Bea-fon Mobile GmbH nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek relevantné,
nepriame, náhodné alebo neodvratné zranenie
alebo poškodenie spôsobené používaním tohto
produktu, vrátane zranení, ktoré mohli byť
predvidané.



Za prípadné škody spôsobené prirodnými
katastrofami (ako napr. zemetrasenia, povodne a

pod.) alebo iné udalosti a nehody (vrátane
úmyselného alebo náhodného zneužitia
užívateľom v kontexte týchto nehôd, alebo
zvláštnych okolností), ktoré sú mimo pôsobenia
našej zodpovednosti, čím sa týmto zriekame
akejkoľvek zodpovednosti a ručenia.

Viac informácii
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o našich produktoch,
neváhajte navštíviť našu webovú stránku

www.beafon.com. Alebo nás kontaktujte na
doleuvedenej adrese:
E-mail: support@beafon.com

Adresa
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Rakúsko
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