
BlindShell Lite uživatelská příručka 

BlindShell Lite je plně ozvučený mobilní telefon určený pro zrakově postižené a nevidomé 

uživatele. Jeho hlavní předností je tlačítková klávesnice a jednoduché ovládání.  

Začínáme 

Obsah balení 

• Telefon BlindShell Lite 

• Baterie - plochý obdélníkový předmět; na její dolní hraně je vroubek  

• USB nabíječka – přední strana je určena pro zasunutí do elektrické zásuvky, na zadní 

straně najdeme USB konektor pro zapojení USB kabelu, vstupní napětí 110V~240V, 

50Hz~60Hz, výstupní napětí 5V. 

• USB kabel – jednou stranou se zapojí do USB nabíječky, druhou stranou do USB 

slotu telefonu 

• Sluchátka - na jednom konci je jack konektor pro připojení do telefonu, na druhém 

konci jsou dvě sluchátka 

 

Popis telefonu 

Přední strana 

V horní části přední strany telefonu se nachází LCD displej, jedná se o hladkou plochu, která 

tvoří přibližně polovinu celkové plochy telefonu. Těsně nad displejem se nachází hmatné 

sluchátko, které reprodukuje hlas během telefonních hovorů. Pod displejem se nachází 

tlačítková klávesnice. 

LCD displej – zobrazování informací pomocí velkých a vysoce kontrastních písmen a číslic 

Tlačítková klávesnice – ovládání telefonu; zadávání textu a čísel 

Sluchátko – reprodukce hlasu během telefonních hovorů 

Zadní strana 

Kulatý objekt uprostřed horní části zadní strany telefonu je SOS tlačítko. Vpravo od něj je 

mřížka zakrývající reproduktor.  

Stisknutím SOS tlačítka lze v nouzové situaci vytočit telefonní číslo nastavené jako nouzové. 

Reproduktor – reprodukuje hlasové a zvukové výstupy telefonu 

Hrany telefonu 

Na horní hraně se nachází USB vstup a jack konektor. Na dolní hraně je pak mikrofon. 

V levém dolním rohu (pokud je telefon položen svou zadní stranou vzhůru) se nachází výřez 

pro otevření krytu.  



Audio jack – vstup pro sluchátka nebo náhlavní soupravu 

USB konektor –nabíjení telefonu 

Mikrofon – snímá hlas během hovoru  

Výřez pro otevření krytu – sejmutí zadní strany krytu telefonu 

Sejmutí zadního krytu 

Zadní kryt vašeho nového telefonu BlindShell Lite je volně přiložen. Z telefonu vyčnívá 

papírová záložka, která zjednoduší první sejmutí zadního krytu. Záložku můžete poté 

odstranit. Pro sejmutí zcela zavřeného krytu otočte telefon zadní stranou k sobě a zahákněte 

nehet za vroubek, který se nachází v levém dolním rohu telefonu. Odklopte kryt směrem od 

telefonu a následně uslyšíte cvaknutí. Suňte nehet podél telefonu v mezeře, která se 

odklopením vytvořila, a kryt tak zcela sejměte. Při zpětné montáži zadního krytu se ujistěte, 

že všechny plastové úchytky jsou pevně zacvaknuty.  

Vloženi SIM karty 

Sundejte zadní kryt. Uchopte telefon takovým způsobem, aby obrazovka a klávesnice 

směřovaly od vás. Pod krytem se nachází obdélníkový prostor, v jehož pravém dolním rohu je 

slot pro SIM kartu. Položte SIM kartu vlevo od tohoto slotu tak, aby kontakty byly směrem 

dolů a zkosená část vpravo nahoře.  Jemně SIM kartu přitiskněte jedním prstem a opatrně 

posuňte směrem doprava do slotu. 

Vyjmutí SIM karty  

Pokud chcete kartu vyjmout, přitiskněte prst na hranu SIM karty, zatlačte na ni a směrem 

doleva vysuňte SIM kartu ze slotu. 

Vložení baterie  

V jednom z rohů baterie se nachází vroubek. Otočte baterii tímto rohem směrem k sobě tak, 

aby vroubek směřoval nahoru. Zasuňte baterii pod mírným sklonem do obdélníkové 

prohlubně v telefonu a poté zatlačte v horní části. Baterie by měla do telefonu pohodlně 

zapadnout. Pro vyjmutí baterie zahákněte nehet na horní straně baterie a z telefonu ji 

uvolněte. 

Zapnutí telefonu 

Telefon zapnete dlouhým stisknutím tlačítka „zpět, zapnutí“, telefon krátce zavibruje a po 

chvíli uslyšíte uvítací melodii. Tlačítko „zpět, zapnutí“ je druhé tlačítko shora na pravé straně 

telefonu. Jakmile telefon promluví, je připraven k použití. Pokud je Vaše SIM karta chráněna 

PIN kódem, je nutné tento kód vložit při každém zapnutí telefonu. Po zapnutí se telefon 

přihlásí do mobilní sítě, tento proces může trvat až minutu. 

 

 



Ovládání telefonu 

Tlačítka pro změnu hlasitosti 

Dvě nejhornější tlačítka na klávesnici (jedno vlevo a jedno vpravo) slouží k ovládání hlasitosti 

zpětné vazby telefonu. Levým tlačítkem hlasitost snížíte, pravým tlačítkem zvýšíte. 

Funkční tlačítka 

Pod tlačítky hlasitosti se nachází dvě funkční tlačítka, na každé straně jedno.  

• Levé funkční tlačítko - tlačítko potvrzení - slouží k výběru položek v menu, přijímání 

hovorů a potvrzení dialogů. Významově lze tlačítko popsat jako ano, odeslat, přijmout 

nebo potvrdit.  

 

• Pravé funkční tlačítko - tlačítko zpět slouží pro akci zpět v menu, rušení událostí a 

odmítnutí hovoru. Významově lze tlačítko popsat jako ne, zpět, zrušit, vymazat, 

odmítnout. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte zpět na úvodní obrazovku. 

Směrová tlačítka 

V horní části klávesnice v jejím středu se nachází směrová tlačítka pro 4 základní směry 

(nahoru, dolů, vlevo a vpravo) a středové tlačítko, které slouží jako potvrzovací tlačítko a lze 

jej používat alternativně k tlačítku potvrzení. Pokud je telefon zamknutý, po stisknutí 

středového tlačítka Vám bude oznámen aktuální čas.  

Směrová tlačítka slouží k navigaci v menu. Tlačítko dolů posune menu na následující 

položku a tlačítko nahoru posune menu na předchozí položku. Směr pohybu v menu lze 

změnit na doleva/doprava v nastavení telefonu.  

Při zadávání textu slouží směrová tlačítka slouží rovněž k pohybu v textu všemi čtyřmi směry.  

• Tlačítko doleva a doprava slouží k pohybu zpět a vpřed v rámci textu 

• Dlouhým stisknutím levého nebo pravého tlačítka lze přesunout kursor na začátek, 

respektive na konec textu.  

• Tlačítko nahoru změní režim pohybu v textu (lze zvolit posun o celá slova nebo jen o 

písmena). 

• Tlačítko dolů slouží k přečtení zadaného textu, dlouhým podržením tohoto tlačítka 

dojde k hláskování zadaného textu.  

 



Numerická klávesnice 

Rozložení numerické klávesnice je stejné, jako v případě starších tlačítkových telefonů. 

Telefon má dvanáct numerických tlačítek rozložených ve čtyřech řadách a třech sloupcích. V 

první řadě jsou tlačítka jedna, dvě a tři, V druhé řadě jsou tlačítka čtyři, pět a šest. Ve třetí 

řadě jsou tlačítka sedm, osm a devět. V poslední, čtvrté řadě, jsou pak tlačítka hvězdička, nula 

a křížek. 

Stisknutím tlačítek 1-9 lze zadat telefonní číslo k volání.  

• Dlouhým stiskem tlačítka 0 - 9 v hlavním menu vyvoláte rychlou volbu přiřazeného 

kontaktu.  

• Dlouhý stisk hvězdičky (v levém dolním rohu) kdekoliv v menu zamkne telefon. 

Opětovným dlouhým stiskem telefon opět odemknete. V menu telefonu můžete 

zapnout automatické zamykání. 

• Dlouhým stiskem křížku (v pravém dolním rohu) otevřete menu nastavení zvukových 

profilů (tichý, vibrace, normální). 

Vkládání textu pomocí alfanumerické klávesnice 

Pomocí klávesnice můžete vkládat text, čísla a speciální znaky. Každé tlačítko obsahuje 

skupinu písmen. Výjimkou je křížek, který přepíná mezi psaním malých či velkých písmen a 

režimem pro zadávání číslic. Mezi jednotlivými písmeny můžete procházet opakovaným 

stiskem konkrétního tlačítka. 

Příklad: Tlačítko dvě obsahuje písmena A,B,C, číslo 2 a písmena Á,Č. Pro vložení písmena 

B stiskněte tlačítko dvakrát. Pro vložení číslice 2 stiskněte tlačítko čtyřikrát, nebo dlouze 

podržte tlačítko. 

• Tlačítko jedna obsahuje interpunkční znaménka  

• Hvězdička obsahuje ostatní speciální znaky.  

• Tlačítko nula obsahuje číslo 0 a mezeru. 

• Křížek přepíná tyto režimy psaní: Jedno velké písmeno, Všechna velká písmena, čísla 

a všechna malá písmena  

• Dlouhý stisk tlačítka 0-9 zadá číslici 

• Tlačítko zpět smaže jednotlivé znaky textu 

• Dlouhý stisk tlačítka zpět smaže celý text 

SOS tlačítko 

SOS tlačítko se nachází na zadní straně telefonu. Dlouhým stiskem tlačítka alespoň na 3 

vteřiny kdykoli vytočíte předem přiřazený kontakt. Vytočení musí být potvrzeno stiskem 

tlačítka potvrzení. SOS tlačítko lze použít kdykoli, i pokud je telefon zamknutý. 



Pokud není k nouzovému tlačítku přiřazen žádný kontakt, budete po jeho stisknutí vyzváni k 

jeho přiřazení 

 

Během hovoru 

• Během hovoru lze zaznamenat čísla stiskem příslušných numerických tlačítek  

• Stisknutím tlačítka potvrzení lze přepnout výstupní zvuk ze sluchátka do reproduktoru 

(hlasitý odposlech)  

• Pomocí hlasitostních tlačítek lze upravit hlasitost zvuku hovoru 

 

Funkce telefonu 

Tato sekce uživatelské příručky popisuje všechny položky v menu a jejich funkce. 

Hlavní obrazovka 

Hlavní obrazovka telefonu obsahuje veškeré informace o stavu telefonu. Všechny tyto 

informace jsou automaticky přečteny při každém zobrazení hlavní obrazovky. Pro ukončení 

čtení těchto informací stiskněte tlačítko zpět.  

• Datum a čas – zobrazeno uprostřed obrazovky 

• Stav baterie – zobrazen v pravém horním rohu obrazovky 

• Nepřečtené zprávy – zobrazeny v pravém dolním rohu obrazovky; nepřítomnost ikony 

znamená, že aktuálně nemáte žádné nepřečtené zprávy 

• Zmeškaná volání – zobrazena v levém dolním rohu obrazovky; nepřítomnost ikony 

znamená, že aktuálně nemáte žádné zmeškané hovory 

• Síla signálu – zobrazena v levém horním rohu obrazovky 

• Operátor – zobrazen ve středové části obrazovky nad časem  

Pro přístup k funkcím telefonu z hlavní obrazovky stiskněte středové tlačítko případně 

tlačítko nahoru/dolů nebo doleva/doprava (dle aktuálního nastavení směru pohybu v menu). 

Volání 

Položka Volání umožňuje volat uloženým kontaktům nebo na neuložená telefonní čísla. V 

menu Volání také můžete prohlížet historii volání - příchozí, odchozí, odmítnuté a zmeškané 

hovory. 

Vytočit kontakt 



Výběrem položky Vytočit kontakt se objeví seznam kontaktů. Pro procházení seznamu 

použijte tlačítka doleva či doprava. Případně můžete využít funkci Vyhledat pro rychlejší 

nalezení kontaktu. Tato možnost je obzvláště užitečná pro seznamy s mnoha kontakty. 

Vyhledat je poslední položkou v menu a lze na ni rychle přejít stiskem tlačítka doleva, 

pokud se nacházíte na prvním kontaktu v seznamu. 

Dalším způsobem, jak urychlit proces vyhledávání v seznamu kontaktů, je zadání počátečního 

písmene na klávesnici. Zadáním určitého písmena se objeví seznam jmen, která začínají 

zadaným písmenem. Poté můžete seznam procházet opět pomocí tlačítek doleva a doprava. 

Po nalezení požadovaného kontaktu stiskněte tlačítko potvrzení pro vytočení uloženého 

čísla.  

Vytočit číslo 

Výběrem položky Vytočit číslo se objeví obrazovka pro zadání čísla. Zde můžete pomocí 

klávesnice zadat číslo, které chcete volat. Po zadání čísla stiskněte tlačítko potvrzení pro 

vytočení čísla. 

Historie volání 

Položka Historie volání obsahuje seznam všech přijatých, zmeškaných a odchozích hovorů. 

Pokud na konkrétním hovoru stisknete tlačítko potvrzení, zobrazí se další menu s 

následujícími možnostmi: 

• Volat dané číslo / daný kontakt 

• Poslat zprávu 

• Délka hovoru 

• Uložit jako nový kontakt – touto volbou můžete uložit dané číslo uložit mezi vaše 

kontakty (pokud již není uložené)  

• Přidat ke kontaktu – touto volbou můžete dané číslo uložit k již existujícímu kontaktu 

(pokud již není uložené) 

• Odebrat z historie 

• Smazat celou historii – touto možností smažete všechny záznamy z historie volání 

Zprávy 

Položka Zprávy v menu slouží pro psaní krátkých textových zpráv kontaktům nebo číslům. 

Můžete také procházet minulé konverzace - přijaté i odeslané zprávy. 

Napsat SMS kontaktu  

Výběrem možnosti Napsat SMS kontaktu se zobrazí seznam Vašich kontaktů. Seznamem 

můžete procházet Tlačítky doleva a doprava anebo můžete použít funkce pro vyhledávání v 

kontaktech. Po nalezení kontaktu, kterému chcete zprávu poslat, jej potvrďte stiskem tlačítka 

potvrzení. Napište text zprávy a zprávu pošlete dvojitým stiskem tlačítka potvrzení 

Napsat SMS na číslo 



Výběrem této možnosti se zobrazí obrazovka pro zadání telefonního čísla. Zadané číslo 

následně potvrďte tlačítkem potvrzení a zobrazí se pole pro textovou zprávu. Napište zprávu a 

odešlete ji dvojitým stiskem tlačítka potvrzení.  

 

Konverzace 

Položka Konverzace v menu obsahuje všechny příchozí a odchozí zprávy, které jsou 

seskupené podle příjemce, resp. odesílatele. Výběrem konkrétní konverzace přejdete na 

seznam všech zpráv s tímto kontaktem. Každá zpráva bude zobrazena jako položka seznamu. 

Po výběru konkrétní zprávy tlačítkem potvrzení budou zobrazeny následující možnosti: 

 

• Odpovědět - otevře obrazovku, kde lze napsat zprávu a odeslat ji tlačítkem potvrzení  

• Přeposlat - přepošlete zprávu jinému kontaktu  

• Volat - vytočíte kontakt nebo telefonní číslo asociované s touto konverzací  

• Uložit jako nový kontakt - pokud není telefonní číslo v seznamu kontaktů, můžete 

tímto vytvořit nový kontakt  

• Přidat ke kontaktu - pokud není telefonní číslo v seznamu kontaktů, můžete ho tímto 

přidat k již existujícímu kontaktu  

• Smazat - smaže aktuálně vybranou zprávu  

• Smazat konverzaci - vymažete všechny příchozí a odchozí zprávy spojené s tímto 

kontaktem nebo telefonním číslem  

 

Kontakty 

Zde můžete procházet, upravovat a přidávat kontakty. Také máte možnost přiřadit klávesy 

rychlé volby ke kontaktům.  

Seznam kontaktů 

Seznam kontaktů obsahuje všechny kontakty uložené v paměti telefonu a na SIM kartě. 

Můžete procházet seznam kontaktů pomocí navigačních tlačítek nebo použít funkci Vyhledat 

pro rychlejší vyhledání konkrétního kontaktu (vhodné zejména pokud máte v seznamu mnoho 

kontaktů). Položka Vyhledat je poslední položkou v menu a lze na ni rychle přejít pomocí 

stisku tlačítka doleva z prvního kontaktu v seznamu. Kontakty můžete rovněž vyhledávat 

podle počátečního písmene, které zadáte přímo v seznamu kontaktů. Např. stiskem tlačítka 

dvě třikrát po sobě (písmeno C) se zobrazí první kontakt ze seznamu, který začíná písmenem 

C. Poté můžete procházet kontakty pomocí navigačních tlačítek. 

Pokud vyberete určitý kontakt, budete moci provést následující akce: 

• Volat - zavolá kontaktu  

• Odeslat zprávu - otevře režim zadávání textu, kde můžete napsat novou zprávu pro 

tento kontakt a odeslat ji dvojitým stiskem tlačítka potvrzení. Jedná se o stejný 



dialog, jako v případě položky napsat SMS kontaktu, který byl popsán v předchozí 

kapitole.  

• Upravit kontakt - otevře menu, kde lze upravit jméno, čísla nebo e-mail kontaktu  

• Vybrat vyzváněcí tón - otevře menu s vyzváněcími tóny, které lze přiřadit ke 

kontaktu namísto výchozího vyzváněcího tónu.  

• Odeslat kontakt jako vizitku - umožní odeslat kontaktní údaje vybranému číslu nebo 

kontaktu  

• Smazat kontakt - vymazání kontaktu. Tato akce vyžaduje potvrzení.  

Kontakty na SIM kartě 

Kontakty uložené na SIM kartě jsou zobrazeny v seznamu kontaktů. Pokud vymažete některý 

kontakt, bude také smazán ze SIM karty (s výjimkou trvalých kontaktů služeb). Pokud 

upravíte kontakt na SIM kartě, bude uložen jako nový kontakt v telefonu a původní kontakt 

bude ze SIM karty smazán.  

Přidat nový kontakt 

Přidat nový kontakt do seznamu kontaktů můžete výběrem položky Přidat nový kontakt. 

Uložit můžete následující informace: jméno, příjmení, mobil, pevná, práce, jiné číslo a adresu. 

Po vyplnění požadovaných informací vyberte položku Uložit kontakt a kontakt bude uložen.  

Vytáčení jedním tlačítkem 

Tato položka slouží k rychlému vytočení až 11 vybraných kontaktů nebo čísel. Konkrétní 

kontakt lze vytočit dlouhým stiskem čísla, které bylo ke kontaktu přiřazeno, a stiskem 

tlačítka potvrzení. V této části menu lze rovněž přiřadit telefonní číslo k SOS tlačítku.  

Seznam aktuálně přiřazených čísel a kontaktů najdete pod položkou Vytáčení jedním 

tlačítkem. V seznamu najdete 11 položek, odpovídajících konkrétním tlačítkům a 

obsahujících informaci o tom, jestli je pod tlačítko přiřazen nějaký kontakt, nebo jestli je 

tlačítko nepřiřazeno 

 

• Nepřiřazeno - k číslu není přiřazen žádný kontakt pro rychlé vytočení, výběrem této 

položky k němu kontakt nebo číslo přiřadíte  

• Přiřazeno - k číslu je přiřazen kontakt Petr Novák pro rychlé vytočení, můžete jej buď 

vymazat nebo změnit a přiřadit k němu nové číslo nebo kontakt 

Nastavení kontaktů 

Zde si můžete nastavit preferované řazení a zobrazování kontaktů. Seznam kontaktů může být 

seřazen abecedně podle jména nebo příjmení  

 



Příslušenství 

Nabídka Příslušenství obsahuje následující položky: 

• Budík  

• Minutník  

• Stopky  

• Kalkulačka  

• Poznámky 

• Kalendář  

Budík 

Nástroj Budík umožňuje nastavit více buzení najednou. Pro každé z těchto buzení lze nastavit 

čas a také dny, v nichž by mělo být buzení aktivní. Pro zrušení aktivního buzení stiskněte 

tlačítko potvrzení nebo tlačítko zpět. 

Vytvoření budíku 

Pro vytvoření nového budíku vyberte položku Nový budík. 

 

• Čas budíku - vyplňte pole Čas tak, aby byly zadány čtyři číslice. První dvojice číslic 

značí hodiny a druhá dvojice značí minuty.  

• Opakování budíku - Po vybrání této položky se zobrazí seznam obsahující 7 položek 

se jmény dnů v týdnu. Pomocí tlačítka potvrzení vyberte dny, ve kterých bude budík 

zvonit a tlačítkem zpět nastavení ukončete. Pokud toto nastavení přeskočíte, či 

nevyberete žádný den, bude budík zvonit denně.  

• Uložit budík - uloží čas buzení a aktivuje budík.  

 

Upravit budík 

Po vybrání dříve vytvořeného budíku jej budete moci aktivovat či deaktivovat, upravit a 

smazat. Neaktivní budík bude stále v paměti telefonu ale nebude zvonit. Výběrem položky 

Změnit budík můžete upravit nastavení konkrétního budíku. Najdete zde následující 

možnosti: 

 

• Čas budíku - změna času buzení  

• Opakování budíku - nastavení dnů, v nichž bude budík zvonit  

• Uložit budík - uložení změn v budíku (změny zahodíte stiskem tlačítka zpět  

 

Minutník 

Umožní nastavit čas k odpočtu. Po uplynutí zadaného času se spustí zvonění, podobně jako u 

budíku. Odpočet poběží i na pozadí telefonu, během odpočítávání můžete telefon normálně 

používat. Zvonění minutníku přerušíte stiskem tlačítka potvrzení nebo tlačítka zpět. 



Nastavení a aktivace odpočtu 

Odpočet lze upravit pouze v případě, že právě není aktivní (nikoli však tehdy, když odpočet 

běží nebo je pozastaven). Hlavní obrazovka Minutníku obsahuje informaci o tom, zda je 

odpočet aktivní či nikoli. Tlačítkem potvrzení zobrazíte menu, kde můžete nastavit 

parametry odpočítávání: 

 

• Aktivovat odstartuje odpočítávání nastaveného času.  

• Nastavit čas umožní nastavit počet minut a sekund odpočtu, který lze následně 

potvrdit volbou Uložit. Odpočítávání nově zadaného času lze poté spustit volbou 

Aktivovat.  

 

Spuštění, pozastavení a zrušení odpočtu. 

 

• Položka Aktivovat spustí poslední nastavený čas.  

• Běžící odpočet lze pozastavit (odpočet se zastaví na vybraném čase) nebo zrušit 

(odpočet se vrátí na původní zadanou hodnotu)  

• U pozastaveného odpočítávání lze použít volbu pokračovat (odpočet bude pokračovat 

od pozastaveného času) nebo zrušit (odpočet se nastaví na původně zadanou 

hodnotu).  

 

Stopky 

Stopky umožňují provádět měření časového úseků. Po spuštění stopek se začíná s měřením 

času od 0, dokud nedojde uživatelem k pozastavení měření. V průběhu měření času je možné 

stopky pozastavit a poté opět spustit od přerušeného času. Měření času probíhá i na pozadí, 

takže během spuštěného měření lze používat ostatní funkce telefonu. 

Spuštění, pozastavení a vynulování měření 

• Spustit časomíru - zahájí měření času od 0 Spuštěná časomíra jde pozastavit 

tlačítkem potvrzení. Následně se tlačítkem potvrzení otevře menu s dalšími 

možnostmi: 

• Pokračovat v časomíře - spustí časomíru od pozastaveného času  

• Spustit novou časomíru - spustí novou časomíru od 0  

• Vynulovat časomíru pouze vynuluje počítadlo a nastaví čas na 0. Stiskem tlačítka 

potvrzení dojde k otevření menu, kde lze opět spustit časomíru.  

Kalkulačka 

Aplikace Kalkulačka nabízí základní matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a 

dělení. Můžete zadat libovolně dlouhý výraz s jakýmkoliv počtem čísel a operací. Po stisknutí 

tlačítka potvrzení bude vyhodnocen výsledek. Po vyhodnocení výsledku lze zadat další 

operaci a s výsledkem tak dále počítat. 

Symboly pro matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení lze zadat opakovaným 
stiskem hvězdičky. Desetinnou čárku lze zadat stisknutím křížku poté, co byla zadána alespoň 
jedna číslice. 



Poznámky 

Funkce Poznámky vám umožňuje přidávat, mazat a editovat poznámky. 

 

• Přidat poznámku otevře textové pole pro psaní nové poznámky. Napište požadovaný 

obsah a uložte jej tlačítkem pro potvrzení  

• Seznam poznámek otevře seznam již existujících poznámek.  

 

• Tlačítko potvrzení při zobrazení poznámky otevře následující možnosti: 

• Upravit - otevře režim zadávání textu, kde lze poznámku editovat Odeslat pomocí 

SMS - otevře dialog pro zvolení kontaktu nebo zadání čísla, kam poslat text 

poznámky.  

• Odeslat e-mailem - otevře Nový email a do pole Text doplní text z poznámky.  

• Smazat - smaže vybranou poznámku  

• Smazat vše - smazání všech poznámek v seznamu.  

Kalendář 

Kalendář je aplikace, díky které získáte jednoduchý přehled o dnech, týdnech a datech. Pro 

procházení jednotlivých dní v týdnu nejprve zvolte požadovaný rok a měsíc. 

Nastavení 

V této sekci hlavního menu lze nastavit chování telefonu.  

Zvuky 

Tato sekce obsahuje různá nastavení zvuku a zvukového výstupu telefonu.  

Profily 

Můžete si nastavit zvukový profil pro příchozí hovory a zprávy. Na toto nastavení lze také 

přejít z hlavní nabídky telefonu pomocí dlouhého stisku křížku. 

• Normální - při příchozím hovoru nebo zprávě bude telefon zvonit a vibrovat.  

• Vibrace - při příchozím hovoru nebo zprávě bude telefon pouze vibrovat.  

• Tichý - při příchozím hovoru nebo zprávě telefon nebude vibrovat ani zvonit  

 

 

Hlasitosti 

V nastavení hlasitosti můžete upravit hlasitost budíku, vyzvánění, upozornění, a další zvukové 

odezvy telefonu. 

Melodie 

Máte možnost nastavit si melodie vyzvánění příchozích hovorů, upozornění a budíků.  

 



Zpětná vazba 

Máte možnost nastavit způsob, kterým telefon poskytuje další zpětnou vazbu (kromě 

hlasového výstupu). Pro posouvání v menu, zadávání textu nebo zamykání/odemykání 

telefonu může být odezva telefonu zprostředkována pomocí pípání, vibrací nebo kombinací 

obojího. 

Hlasový výstup 

• Zde můžete nastavit atributy hlasové odezvy. Máte na výběr z několika možností a 

můžete si vybrat, která Vám bude nejvíce vyhovovat. 

 

• Rychlost řeči – nastavení rychlosti hlasové odezvy 

• Varianta hlasu – umožňuje vybrat z různých variant hlasové odezvy 

• Intonace – volba intonace hlasové odezvy 

Displej 

Zde můžete nastavit možnosti týkající se displeje jako je jas nebo časový limit obrazovky 

Nastavení jasu 

Tato možnost nabízí změnu jasu displeje. Displej je také možné zcela vypnout. 

Barevné schéma 

Máte možnost upravit barvu textu a také barvu pozadí, na němž se bude text zobrazovat. Na 

výběr máte z následujících schémat: 

• Bílý text na černém pozadí  

• Černý text na bílém pozadí  

• Bílý text na modrém pozadí  

• Černý text na žlutém pozadí  

Velikost textu 

Touto volbou můžete zvětšit velikost textu u položek v menu. Zvětšením velikosti textu se 

může stát, že jednotlivá slova budou přesahovat na více řádků.  

Nastavení času a data 

Po vložení SIM karty do telefonu se čas obvykle nastaví automaticky ze sítě. Pokud chcete 

nastavit jiný čas, nebo nedošlo k automatickému nastavení, můžete využít tohoto návodu.  

 

• Pro vložení vlastního data a času nejprve vypněte automatické nastavení času a data. 

Tato položka se nemusí zobrazit v případě, že ze sítě čas a datum nebylo možné získat.  

 



• Nastavit čas je třeba pomocí čtyřmístného čísla. První dvojice čísel slouží pro zadání 

hodiny a druhá dvojice pak pro zadání minut.  

 

• Pro nastavení data nejprve vyberte položku Nastavit datum a poté zadejte den, měsíc 

a rok a potvrďte položkou Uložit datum.  

 

• Vždy můžete zpět nastavit automatické nastavení času ze sítě položkou Zapnout 

automatické nastavení data a času.  

Zamykání klávesnice 

Výběrem této položky budete moci povolit nebo zakázat zamykání telefonu. Zámek 

klávesnice je určen především pro zamezení nechtěného stisku tlačítek.  

• Pokud je zámek klávesnice povolen, Telefon se bude automaticky zamykat po 

uplynutí 1 minuty neaktivity. Telefon opět odemknete dlouhým stiskem hvězdičky. 

Klávesnici můžete zamknout a přepnout tak telefon do režimu spánku i před 

uplynutím časového limitu a to dlouhým stiskem hvězdičky.  

• Pokud je zámek klávesnice zakázán, telefon po uplynutí 1 minuty neaktivity rovněž 

přejde do režimu spánku a vypne displej, ale klávesnice se nezamkne. Telefon 

"probudíte" stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Stisk tohoto tlačítka telefon pouze 

probudí, ale neprovede žádnou akci.  

Směr pohybu v menu 

Tato položka umožňuje změnit směr pohybu v menu. Výchozí nastavení je vertikální pohyb 

nahoru/dolů. Toto nastavení lze změnit na horizontální pohyb doleva/doprava.  

PIN kód 
 

V menu PIN kód lze zapnout či vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu. 

Pro změnu PIN kódu je nutné zadat aktuální PIN kód.  

  

Změna PIN kódu 

Pro změnu PIN kódu je nutné jej mít aktivní. Nejprve je nutné zadat aktuální PIN kód, 

následně budete vyzváni k zadání nového PIN kódu a jeho následné konfirmaci opětovným 

zadáním. 

Kód PUK 

Pokud zadáte PIN kód třikrát po sobě špatně, SIM karta bude zablokována a bude nutné zadat 

kód PUK. Po správném zadání kódu PUK bude PIN kód nastaven na 1234. 

 



O telefonu 

V této nabídce se zobrazí informace o Vašem telefonu: softwarová verze a výrobní číslo 

telefonu (IMEI).  

Vypnutí telefonu 

Volbou této položky menu a následným potvrzením své volby telefon vypnete.  

 

Technické specifikace  

• Připojení:  

o GSM: 900/1800/1900MHz 

o WCDMA: 2100MHz 

• CPU: dvoujádrový 1.2GHz 

• Paměť: RAM: 512 MB 

• Vnitřní kapacita: 4 GB 

• Displej: 2.8 palcová QVGA TFT barevná obrazovka 

• SIM karty: mikro SIM 

• Baterie: 1800mAh 

• SOS nouzové tlačítko 

Tento výrobek je certifikován Evropskou unií a zcela vyhovuje všem platným právním 

předpisům EU.  

Po skončení životnosti výrobku jej můžete bezplatně vrátit dodavateli nebo výrobci. Tímto je 

dodržena Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).  

v1.0.x, Matapo s.r.o. 2019 
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