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1. Vložte kartu SIM a batériu (na batérii môže byť ochranná nálepka). Dávajte pozor na čip SIM
karty, kontakty musia byť správne umiestnené.

2. Nabíjanie batérie
Pripojte nabíjačku k telefónu a do zásuvky.
Mobilný telefón sa začne nabíjať. Na obrazovke sa zobrazí ikonka napájania
Keď sa ikonka už nehýbe (nenapĺňa) batéria je plne nabitá, odpojte nabíjačku.

3. Popis klávesnice
1. Navigačné tlačidlá nahor a nadol, posúvanie v menu.
2. Ľavé navigačné tlačidlo: pohotovostný režim a hlavná ponuka.
3. Pravé navigačné   tlačidlo: pohotovostný režim a telefónny zoznam.
4. Tlačidlo volať: zavolajte na telefónne číslo a prijmite hovor
5. Tlačidlo položiť: stlačte červené tlačidlo pre odmietnutie hovoru, ukončenie
aktívneho hovoru alebo vypnutie mobilu.
6. Numerické tlačidlá: 0-9 číselné tlačidlá na zadávanie čísel a písmen. Dlhým stlačením číselného
tlačidla 1 môžete prejsť do hlasovej pošty na SIM karte, keď je povolená funkcia rýchlej voľby.
7. Tlačidlo * (hviezdička): rôzne ponuky s rôznymi funkciami.
8. Tlačidlo # (mriežka): rôzne ponuky s rôznymi funkciami.
Poznámka: V tomto návode. „stlačiť kláves“ znamená stlačiť tlačidlo a potom uvoľniť: „dlhé stlačenie
klávesu“ znamená stlačiť kláves a podržať ho na 2 sekundy alebo dlhšie.

4. Telefónny zoznam
Môžete uložiť mená a telefónne čísla na SIM karte alebo v telefóne.
V zozname kontaktov stlačte navigačné tlačidlá nahor a nadol na prezeranie zoznamu.
5. Správy

- Na základnej obrazovke vyberte Ponuka/Správa/Napísať správu. (“Menu/Message/Write
message”)

- Zadajte správu, stlačte odoslať (“send”).
- Upravte príjemcov
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- Stlačením “send” správu odošlite.
6. Funkcia hovoru
Uskutočnenie hovoru

- V pohotovostnom režime, stlačením číselného tlačidla zadajte číslo.
- Ak chcete zadať medzinárodné číslo, stlačte dvakrát tlačidlo * (hviezdička), aby ste vložili „+“

(plus), potom zadajte predvoľbou krajiny alebo oblasti a telefónne číslo.
- Ak chcete zavolať na číslo klapky, rýchlo stlačte tlačidlo * (hviezdička) 3-4 krát a zadajte "p"

alebo "w"
- Stlačte tlačidlo volať.
- Stlačte tlačidlo položiť, ukončíte alebo zrušíte hovor.

Prijatie hovoru.
Keď prichádza hovor, stlačte tlačidlo volať.
Stlačte tlačidlo položiť na odmietnutie alebo ukončenie hovoru.

7. Audio prehrávač
V rozhraní prehrávača môžete pomocou tlačidla 5 ovládať prehrávanie/pozastavenie hudby, pomocou
navigačných tlačidiel nahor a nadol môžete prepínať na prehrávanie skladieb v zozname a môžete
upraviť hlasitosť pomocou tlačidiel * (hviezdička) a # (mriežka).

8. BlueTooth
Môžete skontrolovať údaje pripojeného zariadenia a vykonať na ňom nejaké operácie, ako je
vytočenie čísla, prehrávanie hudby, vyhľadávanie v telefónnom zozname, nájsť zariadenie atď.

- Vstúpte do ponuky BlueTooth, aktivujte Bluetooth a vyhľadajte nové zariadenia, to isté spravte
na vašom druhom zariadení (napr. smartfóne) a spárujte s  BM10, heslo pre párovanie 0000,
po úspešnom spárovaní sú zariadenia prepojené a môžete pomocou mini mobilu ovládať
niektoré funkcie vášho smartfónu.  Musíte povoliť prístup do adresára, kliknite na 'súhlas'
(“consent”).

- Podpora čítania telefónneho zoznamu v spárovanom zariadení. Môžete synchronizovať
adresár medzi spárovanými zariadeniami.

- Podpora kontroly histórie hovorov na spárovanom zariadení.
- Môže na diaľku prehrať skladbu uloženú v spárovanom zariadení.
- Podpora funkcie BT proti strate, funkcia alarmu je predvolene vypnutá.

9. Správa súborov
Môžete ukladať a používať rôzne súbory a mediá  (napr. zvuk, fotografie, video atď.).
Ponuka/správa súborov, podporuje nasledujúce hlavné funkcie.
- Vytvoriť hlavný priečinok, ktorý je prispôsobený predvolenému ukladaciemu umiestneniu ostatných
aplikácií.
- Podpora vytvárania nového priečinka so súbormi.
- Podpora základných operácií so súbormi, napr. kopírovať, odstrániť, premenovať.
- Podpora T-flash

10. Nastavenia
Pomocou tohto menu môžete nastaviť systémový dátum a čas, jazyk, bezpečnostné heslo a
parametre súvisiace s telefónom (obnoviť výrobné nastavenia).
Poznámka: Predvolené výrobné heslo mini mobilného telefónu je 0000.

11. Možnosť klávesnice (režim zadávania)
Pri písaní stlačením klávesu * (hviezdička) vložíte interpunkciu. Stlačením klávesu # (mriežka)
prepnete režim zadávania.
En
Využíva sa pre automatické zadávanie anglických slov.
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Abc
Stlačte číselné tlačidlá na zadanie jednotlivých písmen. Kliknite raz, pre zadanie prvého písmeno
tohto klávesu; Kliknite dvakrát pre zadanie druhého písmena toho klávesu. Ak potrebujete zadať dve
rôzne písmená toho istého klávesu, počkajte kým sa znova objaví kurzor po zadaní prvého písmena.
123
V režime 123 môžete stlačením číselných tlačidiel priamo zadať čísla.
V režime zadávania „Abc” nepretržite stláčajte príslušné digitálne tlačidlo, kým sa nezobrazí
požadované číslo na obrazovke.
V režime „En“ stlačte príslušné tlačidlo, keď sa číslo objaví v možnosti, vyberte ho.
Interpunkcia
V ľubovoľnom režime zadávania stlačením klávesu * (hviezdička) vyberte požadovaný znak.

12. Upozornenie
Pred použitím tohto mobilného telefónu si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce nariadenia, aby ste sa
vyhli nebezpečným alebo nezákonným podmienkam a zaručili, že toto zariadenie bude fungovať
správne.

Ochrana sluchu
Pri počúvaní hudby alebo vytáčaní používajte minimálnu hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu sluchu.
Riziko požiaru
Nezabudnite, že by ste mali dodržiavať pravidlá a predpisy, v mieste, kde je zákaz používania
telefónu. Mali by ste telefón vypnúť na akomkoľvek rizikovom mieste (napr. čerpacia stanica,
chemická továreň), kde hrozí riziko vzniku požiaru jeho používaním.
Bezpečnosť pri šoférovaní
Počas šoférovania nedržte telefón a dodržujte miestne alebo národné pravidlá.
Neumiestňujte telefón nad airbagy alebo oblasť, do ktorej sa airbagy môžu dostať, keď sa otvoria,
pretože vám môžu spôsobiť zranenie zatlačením mobilu do tela.
Telefón môže rušiť letový systém
Prosím dodržujte pravidlá leteckých spoločností, mobil vypnite, ak sa nachádzate v oblasti, kde je
používanie bezdrôtového zariadenia zakázané.
Používanie
Udržujte telefón v suchu, kvapalina môže korodovať kovový obvod.
Udržujte telefón mimo dosahu vysokej teploty, môže skrátiť životnosť, roztaviť plast a poškodiť
batériu.
Mobil nerozoberajte, neodborné obrábanie ho môže poškodiť.
Na čistenie telefónu nepoužívajte silné kyseliny ani silné alkalické čistiace prostriedky.
Používajte originálne príslušenstvo, v rozpore s pravidlami môže dôjsť k strate účinnosti záruky.
Zdravie detí
Tento telefón a príslušenstvo obsahujú niekoľko malých častí, udržujte ho mimo dosahu detí.
Ochrana životného prostredia
Dodržiavajte miestne zákony a nariadenia o batériách a príslušenstve. Prosím, nevyhadzujte ich ako
bežný odpad.
Originálne príslušenstvo
Používajte iba originálne príslušenstvo, ak dôjde k poškodeniu zariadenia v dôsledku používania
iného príslušenstva, záruka nebude platná.
Napájanie batérie a nabíjanie
Keď sa nabíjanie telefónu dokončí alebo sa nenabíja, odpojte zariadenie a vytiahnite nabíjačku zo
zásuvky.
Batériu vložte do mobilu správne a nedotýkajte sa koncového bodu batérie kovovým predmetom, aby
ste sa vyhli skratu a poškodeniu prehriatím batérie.
Prosím, neskladujte batériu okolo tepelných zariadení, ako je mikrovlnná rúra, rúra, ohrievač, atď.
Prehrievajúca sa batéria môže spôsobiť výbuch.
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Batériu nerozoberajte ani neupravujte, aby nedošlo k vytečeniu, prehriatiu alebo výbuchu.
Ak batéria presakuje, nevystavujte jej pokožku alebo oči. Ak s ňou prídete do kontaktu, rýchlo sa
umyte a kontaktujte lekára.
Ak dôjde k abnormálnemu stavu batérie, ako je zmena farby, transformácia, zahrievanie atď., batériu
nepoužívajte a vymeňte.
Ak je elektrické vedenie poškodené, nepoužívajte ho, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo
nebezpečenstvu požiaru.
Batériu nedávajte do ohňa, mohlo by to viesť k vyhoreniu a vybuchnutiu batérie.
Servis a údržba
Mobil a príslušenstvo udržujte v suchu. Na sušenie nepoužívajte mikrovlnnú rúru a iné vykurovacie
zariadenia.
Nehádžte mobil a príslušenstvo, aby ste predišli poškodeniu, prípadne vznieteniu alebo výbuchu
batérie.
Mobil a príslušenstvo neumiestňujte do oblasti s nadmernou alebo príliš nízkou teplotou, inak sa
môžu pokaziť, vypáliť alebo explodovať. Keď je teplota pod nulou, výkon batérie je obmedzený.
Nedávajte kovové predmety, ako sú špendlíky a iné ostré predmety, okolo slúchadla telefónu, telefón
by ich mohol uchopiť a spôsobiť vám zranenie.
Prosím, nepoužívajte silné chemické produkty alebo silné čistiace prostriedky na údržbu mobilu alebo
príslušenstva. Pred čistením ho vypnite a vždy odpojte od elektriny.
Prosím, nerozoberajte mobil a príslušenstvo, inak záruka stratí platnosť.

Pohotovosť
V núdzovej situácii, keď je mobilný telefón zapnutý a je v prevádzke, môžete použiť zariadenie na
núdzové volania. Pretože nemôžeme zaručiť všetky sieťové pripojenia v núdzovej situácii,
nepoužívajte tento telefón ako jediný spôsob kontaktovania.
Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za používateľov, ktorí nedodržiavajú vyššie uvedené
odporúčania alebo nesprávne používanie mobilného telefónu.
Vyhlásenie o jedovatých a škodlivých materiáloch

0 označuje, že jedovaté a škodlivé látky homogénnych materiálov sú v SJ/T 11363-2006 v
štandardnom množstve stanovených limitov. X označuje, že jedovaté a škodlivé látky homogénnych
materiálov sú nad obsah normy SJ/T 11363-2006 stanovených limitov.
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