Užívateľský manuál telefónu dual SIM 6691
Hlavné funkcie:
Podpora naraz dvoch SIM kariet, príjem a volanie z obidvoch SIM, príjem SMS na obe
SIM, možnosť odoslania SMS z ľubovoľnej SIM
Odosielanie MMS je možné len zo SIM v slote 1
LCD dotykový displej 2,4“, 240 x 320 pixelov, 262 tis. farieb
Vyzváňacie tóny ( WAV, MIDI, MP3)
Pamäťová karta micro SD (nie je v balení)
FM rádio
Bezdrôtová technológia Bluetooth
Funkcia webovej kamery
Vstavaný fotoaparát
Videorekordér
Videoprehrávač (3gp, avi, mpeg4)
Zvukový rekordér
Možnost pripojenia a nabíjania cez USB
Vnútorná pamäť 32MB
Upozornenie:
S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením
podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím,
extrémnými teplotami, otvoreným ohňom a pod..

Technické parametre:
rozmery: 110mm x 50mm x 15mm
váha: 120g
frekvencia: 900/1800 MHz
Li-ion batéria:
napätie 3,7V
obmedzenie nabíjacieho napätia 4,2V
Nabíjačka:
vstup: 100-240V 50/60Hz 0,2A
výstup: 5.2V 500mA
Balenie obsahuje:
Telefón, USB prepojovací kábel, cestovný dobíjač, handsfree, batéria

Popis kláves:
Smerová klávesa:
Hore: pohyb v menu smerom hore alebo prednastaviteľná funkcia (fotoaparát)
Dolu: pohyb v menu smerom dole alebo prednastaviteľná funkcia (užívateľské profily)
Doľava: pohyb v menu smerom doľava alebo prednastaviteľná funkcia (doručené sms)
Doprava: pohyb v menu doprava alebo prednastaviteľná funkcia (napísať správu)
Stredová klávesa: potvrdzuje vybrané menu alebo inú voľbu v základnej obrazovke,umožňuje
vstup do hlavného menu
Číselná klávesnica: je určená na písanie čísel a písmen. Klávesy 2-9 je možné použiť na
rýchle vytáčanie.
Klávesa“*“- táto klávesa vypisuje všetky špeciálne znaky.
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Klávesa“#“- dlhým stlačením v hlavnom menu dôjde k aktivácii alebo
deaktivaácii tichého módu.
Ľavá horná funkčná klávesa: stlačením tejto klávesy v hlavnom menu sa dostanete do
základného menu. Pri práci v ďalších úrovniach menu sa
význam klávesy mení podľa situácie a je uvedený na LCD
nad klávesou.
Ľavá spodná funkčná klávesa: stlačením tejto klávesy dochádza k vymazaniu napísaného
znaku, napríklad pri písaní sms.
Pravá horná funkčná klávesa: stlačením tejto klávesy v hlavnom menu sa dostanete do
telefónneho zoznamu. Pri práci v ďalších úrovniach sa
význam klávesy mení podľa situácie a jeho uvedený na
LCD nad klávesou. Pre odblokovanie uzamknutej
klávesnice stlačte túto klávesu a tlačidlo “#“
Ľavá zelená klávesa: stlačením tejto klávesy v hlavnom menu sa dostanete do Registra
hovorov. Pri prichádzajúcom hovore je možné tlačítko použiť na príjem
hovoru.Klávesa má tiež funkciu pre uskutočnenie hovoru zo SIM 1. (A)
Pravá zelená klávesa: stlačením tejto klávesy v hlavnom menu sa dostanete do Registra
hovorov. Pri prichádzajúcom hovore je možné tlačítko použiť na príjem
hovoru.Klávesa má tiež funkciu pre uskutočnenie hovoru zo SIM 2.(B)
Červená klávesa: stlačením tejto klávesy sa z ktorejkoľvek úrovne menu dostanete do
základnej obrazovky telefónu. Dlhým stlačením vypnete alebo zaplnete
telefón.
Spúšť fotoaparátu: tlačítko sa nachádza na pravom boku telefónu, stlačením tohoto tlačítka
pri aktívnej funkcii fotoaparát dojde k vyfoteniu snímky.

Dotykový LCD displej
Telefón je možné ovládať aj pomocou dotykového LCD displeja. Pre rýchly prístup do
určitých aplikácií je možné použiť ikonky v spodnej časti LCD.

SIM
Telefón je možné používať s jednou alebo dvoma SIM kartami. Karty zasuňte do
príslušných slotov. V Menu je možné zvoliť si spôsob používania telefónu – zapnutie
len jednej z kariet alebo oboch SIM kariet súčasne. Pokiaľ používate zabezpečenie SIM
pomocou PIN kódu budete musieť po zapnutí telefónu zadať príslušné PIN. Po
prihlásení SIM do siete sa zobrazí stav signálov daných SIM a na základnej obrazovke
sa objavia mená operátorov SIM.

Volanie a príjem hovoru
Hovor je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi. Telefónne číslo je možné vybrať zo
zoznamu alebo ho navoliť priamo na telefóne a potom potvrdiť volanie voľbou
príslušnej klávesy pre volanie zo SIM1 alebo SIM2. Ďalej je možné použiť klávesy 2-9
pre rýchlu voľbu. Dlhým stlačením niektorej z týchto kláves dôjde k vytočeniu
prednastaveného telefónneho čísla priradeného k danej klávese (viď MENU Výpis
hovorov – nastavenie hovorov). Pri tejto voľbe je k hovoru prioritne použitá SIM 1.
Príjem hovoru uskutočníte pomocou zelenej klávesy alebo stlačením a voľbou cez ľavú
hornú funkčnú klávesu. Při telefonovaní je možné zvuk z reproduktoru telefónu prepnúť
na hlasitý odposluch tzv. HANDSFREE pomocou pravej hornej funkčnej klávesy.
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HLAVNÉ MENU
Výpis hovorov
V tomto menu nájdete zmeškané hovory, volané čísla, prijaté hovory, čas volania,
cenu hovoru, počítadlo SMS, čítač dát GPRS.
Multimédiá
1 Audio prehrávač – prehráva audio súbory uložené v telefóne
2 Videoprehrávač – umožňuje prehrávať video
3 Videorekordér – po spustení videorekordéra je možné nahrávať video sekvenčne
alebo pomocou menu „volby“ nastavovať vlastnosti a hodnoty videorekordéra a videa,
ktoré chceme nahrávať
4 Záznam zvuku – pomocou tejto funkcie je možné zaznamenávať zvukové záznamy
5 FM rádio – je funkčné len po pripojení slúchadiel plniacich úlohu antény
6 Album – umožňuje jednoduché prehliadanie obrázkov a fotiek v telefóne
7 Hry
8 Hlasový modulátor – umožňuje nastavenie modulácie hlasu pri volaní
Telefónny zoznam
1 Rýchle vyhľadávanie - postupným zadávaním mena vyhľadajte požadované meno
2 Hľadať záznam - zadaním určitého počtu písmen sa zúži kategória hľadaného
kontaktu
3 Pridať nový kontakt (je možné ukladať na telefón alebo akúkoľvek SIM)
4 Skopírovať všetko - možnosť skopírovania kontaktu zo SIM na telefón
5 Zmazať - mazanie všetkých alebo jednotlivých kontaktov zo zoznamu v telefóne alebo
niektorej zo SIM
6 Skupina volajúcich (je možné si zvoliť z piatich skupín) - kontakty z telefónnych
zoznamov je možné zaradiť do určitej skupiny kontaktov
7 Číslo vlastníka - možnosť uloženia niektorých najdôležitejších čísel
8 Nastavenie - zobrazí obsadenosť telefónneho zoznamu. Nastavte si pamäť, do ktorej
chcete ukladať kontakty. Zvoľte si, ktoré data chcete pri kontaktoch zadávať a
uvádzať.Vytvorte si vlastnú vizitku a zvoľte jej verziu.
9 Obrázok volajúceho - priraďte si obrázok alebo portrét ku kontaktu alebo celej
skupine volajúcich, ktorý sa bude zobrazovať pri prichádzajúcom hovore
10 Video volajúceho - priraďte si video ku kontaktu alebo celej skupine volajúcich
11 Vyzváňací tón volajúceho - priraďte si vyzváňanie ku kontaktu alebo celej skupine
Správa súborov
Pomocou týchto funkcií môžete pracovať so súbormi na karte
Správy
1 SMS - príjem a posielanie SMS z ľubovoľnej SIM karty
2 MMS - príjem a odosielanie a ďalšie funkcie spojené s MMS, dosielanie MMS je
možné len zo SIM v slote 1, nastavenie nájdete v kapitole „Nastavenie MMS“.
Organizér
1 Kalendár - kalendár s mnohýmu funkciami na upozornenie zvolených udalostí
2 Budík – možnosť vytvoriť až 5 nastavení rôznych alarmov s možnosťou nastavenia
rôznych opakovaní
3 Zoznam úloh - uložte si úlohy, ktoré treba splniť a na ktoré chcete byť upozornení
4 Kalkulačka
5 Prevod jednotiek
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6 Prevodník mien
7 Stopky
8 Čítačka e-kníh
9 Bluetooth – možnosť bezdrôtového pripojenia
Nastavenie
1 Profily – pomocou týchto profilov je možné telefón prispôsobiť určitému prostrediu
2 Nastavenie duálnej karty – tu si môžete nastaviť, či chcete používať obe SIM súčasne
alebo iba jednu z nich
3 Kalibrácia pera - kalibruje dotykový LCD displej
4 Nastavenie telefónu
4.1 Čas a dátum
4.2 Svetový čas
4.3 Plánované zapnutie/vypnutie
4.4 Jazyk
4.5 Preferovené spôsoby vkladania
4.6 Zobraziť vlastnosti
4.7 Pozdrav
4.8 Vyhradená klávesa – nastavenie predvoľby smerovej klávesy
4.9 Rukopis
4.10 LED klávesnice
4.11 Snímka s pozadím
4.12 Misc Setting – zmiešané nastavenie
4 Nastavenie volaní
5 Nastavenie siete
6 Nastavenie zabezpečenia
7 Obnoviť východzie nastavenia - heslo pro obnovenie nastavenia je“1234“
Služby
1 WAP
2 Dátový účet - nastavenie nájdete v kapitole „Nastavenie WAP a dátových prenosov“

USB pripojenie
Súčasťou balenia je USB prepojovací kábel s funkciou nabíjania. Pri pripojení USB
káblu k telefónu a následne do PC dôjde k vzájomnej detekcii zariadenia (platí len u PC
s OS WIN XP a novších). Na displeji telefónu preblikne hláška „USB nabíjačka
pripojená“. Telefón sa začne automaticky nabíjať. Na LCD telefónu sa zobrazí
„Konfigurácia USB“. Pokiaľ chcete telefón len dobíjať, stlačte červené tlačítko. Pokiaľ
chcete s telefónom ďalej pracovať zvoľte niektorú z položiek MENU:
Pamäť – PC detekuje pamäťovú kartu umiestnenú v telefóne ako Vymeniteľný disk“
Webcam - PC detekuje telefón ako zobrazovacie zariadenie (digitálny fotoaparát).
Automaticky se začne do PC prenášať obraz snímaný fotoaparátom
telefónu.
COM port – PC detekuje telefon ako nový HW spolupracujúci na COM(USB)
rozhraní. Po odpojení USB káblu od telefónu alebo PC sa na LCD
objaví hláška „USB odobraté“.
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Nastavenie MMS
Najprv je potrebné nastaviť Dátový účet. Menu – Služby – Data account – GPRS – tu
je 10 profilov – je možné upraviť starý alebo prázdny. Vyberte si profil a zvoľte
upraviť. Zobrazí sa vám ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora
(operátorov) SIM.
O2

Orange

T-Mobile

Domáca stránka

http://mms.o2world.sk:8002

http://imms.orange.sk

http://mms

APN

o2mms

mms

mms

Režim pripojenia

permanentné

permanentné

permanentné

Nosič dát

GPRS

GPRS

GPRS

IP adresa

10.97.1.11

213.151.208.145

192.168.001.001

Port

9201 alebo 8080*

9201

9201 alebo 8080*

Autentifikácia

normálna

normálna

normálna

Meno

(prázdne)

wap

mms

Heslo

(prázdne)

wap

mms

Nastavenie GPRS WAP
Najprv je potrebné nastaviť Dátový účet. Menu – Služby – Data account – GPRS – tu
je 10 profilov – je možné upraviť starý alebo prázdny. Vyberte si profil a zvoľte
upraviť. Zobrazí sa vám ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora
(operátorov) SIM.

O2

Orange

T-Mobile

Domáca stránka

http://wap.o2world.sk

http://wap.orange.sk

http://wap

APN

o2wap

orangewap

wap

Režim pripojenia

permanentné

permanentné

permanentné

Nosič dát

GPRS

GPRS

GPRS

IP adresa

10.97.1.11

213.151.208.156

192.168.001.001

Port

9201 alebo 8080*

9201

9201 alebo 8080*

Autentifikácia

normálna

normálna

normálna

Meno

(nevyžadované)

wap

wap

Heslo

(nevyžadované)

wap

wap
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