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Nastavenie a prvé  
kroky s vašim telefónom  
Orange Zuco
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tlačidláváš Orange Zuco

1  Ľavé kontextové tlačidlo

2   Výpis volania (úvodná 
obrazovka) Volanie.

3  Hlasová schránka  
(stlačte a podržte)

4   Zámok klávesnice  
(stlačte a dlho podržte  )

5  Pravé kontextové tlačidlo

6  Zapnutie/vypnutie 
Ukončiť hovor

7 Tichý režim

8     Navigačné tlačidlo 

Ponuka/Potvrdenie voľby

  Klávesové skratky  

 Budík 

 Užívateľské profily  

 Pridať nový kontakt 

1

2

3

4 7

6

5

8

- navigačné tlačidlo
- potvrdenie voľby (stlačte klávesu)
- odoslanie hovoru

-  prístup do výpisu volania  
úvodná obrazovka)

-     zapnutie/vypnutie telefónu  
(stlačte a podržte tlačidlo)

-     ukončiť hovor
-     návrat na úvodnú obrazovku

- ľavé kontextové tlačidlo

- pravé kontextové tlačidlo

-     voľte číslo odkazovej schránky 
(stlačte a podržte tlačidlo)
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Z úvodnej obrazovky
- zadajte nulu (stlačte tlačidlo)
-  zadajte + pre vytáčanie medzinárodného 

hovoru (stlačte a podržte tlačidlo)

V režime úpravy 
- zadajte medzeru alebo „0“

Z úvodnej obrazovky 
- zadajte  (stlačte tlačidlo) 
-  zadajte  pre vytáčanie medzinárodného 

hovoru (stlačte a podržte tlačidlo)

V režime úpravy
-  prístup k tabuľke symbolov (stlačte tlačidlo)
-  stlačte  potom : 

zamknutie/odomknutie klávesnice

Z úvodnej obrazovky

- zadajte  (stlačte tlačidlo)

-  aktivácia/deaktivácia tichého režimu  
(stlačte a podržte tlačidlo)

V režime úpravy
-  zmena spôsobu zadávania (stlačte klávesu)

ikony na úvodnej obrazovke 

Stav nabitia batérie

Režim Stretnutie:
Váš telefón len vibruje

Headset pripojený

Všeobecný režim:
Váš telefón zvoní

Tichý režim:
Váš telefón ani nezvoní, nepípa, ani nevibruje

Budík naprogramovaný

Zmeškané hovory

Roaming

Sieťové pripojenie

Neprečítané správy

Presmerovanie hovoru

Správy plné



76

začíname  

vybratie a vloženie batérie 
Ak chcete vybrať batériu, držte telefón pevne v jednej ruke. 
Druhou rukou nechtom odstráňte kryt.

Vložte batériu tak, aby zlaté kontakty v telefóne a na batérii boli 
proti sebe, a potom zatlačte, kým batéria nebude na mieste.

vybratie a vloženie SIM karty 
Vložte SIM kartu zlatými kontakty smerom nadol a zasuňte ju.

Ak chcete SIM kartu vybrať, zatlačte a vysuňte ju von. 

vybratie a vloženie SD karty 
Vložte pamäťovú kartu SD zlatými kontaktmi smerom nadol  
a zatlačte ju. 

Ak chcete pamäťovú kartu SD vybrať,  
zatlačte a vysuňte ju von.

nabíjanie batérie 
Pripojte nabíjačku k telefónu a do siete. 
n	  Nabíjanie môže trvať okolo 20 minút.
n	  Pred pripojením nabíjačky sa uistite, že je batéria správne 

vložená.
n	  Ak používate telefón prvý raz, batériu plne nabite   

(približne 3 hodiny)
n	  Pre zníženie spotreby energie a plytvanie energiou nabíjačku 

odpojte od konektora, keď je batéria plne nabitá.

zapnutie telefónu 
Stlačte a podržte tlačidlo  pokým sa displej telefónu nerozsvieti.

vypnutie telefónu 
Stlačte a podržte .

Poznámka: Keď je nabíjanie skončené, animácia sa zastaví.
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volania

volanie čísla 
Vytočte požadované číslo, stlačte  tlačidlo pre volanie. Stlačte 

 pre odstránenie znakov. Ak chcete volanie ukončiť, stlačte .

núdzové volanie  
Pre núdzové volanie zadajte číslo núdzového volania a stlačte  

 , Tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez SIM karty,  
nie je potrebné zadávať PIN kód alebo odomknúť klávesnicu

volanie do hlasovej schránky 
V tejto ponuke môžete skontrolovať hlasovú poštu na SIM.

prijatie hovoru 
Keď prijímate prichádzajúci hovor, stlačte  ak chcete hovoriť,  
a potom zaveste pomocou tlačidla .

funkcie dostupné počas hovoru 
Počas hovoru môžete použiť súčasne telefónny zoznam,  
SMS správy atď.

telefónny zoznam

prehľadávanie kontaktov 
Ak chcete otvoriť adresár z úvodnej obrazovky, stlačte   
a vyberte z ponuky ikonu .

pridanie kontaktu 
Ak chcete otvoriť adresár a vybrať alebo pridať nový kontakt,  
stlačte  , potom vyberte „na SIM kartu“ alebo „telefón“.

Váš Orange Zuco je dodávaný s dvoma hrami. Viac informácií 
nájdete v „nápovede“ k hre.

zábava a hry

história volania
Môžete pristupovať k pamäti hovoru stlačením tl  na úvodnej 
obrazovke, alebo stlačením  a výberom ikony  z ponuky.

V tejto ponuke uvidíte volané čísla, prijaté hovory, zmeškané 
hovory, odmietnuté hovory, atď.

nastavenie volania
Táto funkcia umožňuje konfigurovať nastavenia hovorov.

call center
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Správca súborov umožňuje pohodlne spravovať rôzne adresáre  
a súbory v telefóne a na pamäťovej karte.

správca súborov

vytvorenie SMS 
Ak chcete vytvoriť textovú správu, vyberte v hlavnej ponuke 
položku „Správy“. Môžete napísať správu a odoslať ju príjemcovi  
z adresára SIM karty. Tiež môžete vložiť preddefinovaný text 
správy zo „šablón“.

Pri písaní správy vyberte „Možnosti“ pre otvorenie všetkých 
možností správ.

vytvorenie MMS 
Váš telefón môže odosielať a prijímať správy MMS, ktoré vám 
umožňujú posielať obrazové správy, zvonenia a text. 

správy

multimédiá

videoprehrávač 
Použite túto funkciu pre prehrávanie video súborov. Stlačte  
pre spustenie/zastavenie prehrávania videa. stlačte  a  pre 
rýchle prevíjanie vpred alebo späť.

foto editor 
Táto funkcia umožňuje upravovať fotografie.

audioprehrávač 
Použite túto funkciu pre prehrávanie audio súborov. Stlačte   
pre spustenie/zastavenie prehrávania skladby.  alebo   
pre prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. 
Stlačte  a  pre nastavenie hlasitosti.

záznam zvuku 
Použite túto funkciu pre nahrávanie audio súborov. Telefón 
podporuje WAV, AWB a AMR. Súbor bude automaticky uložený 
do zoznamu nahrávok.

FM rádio 
Váš telefón má FM rádio. Pred použitím rádia je potrebné  
zasunúť konektor slúchadiel do slotu pre slúchadlá.  
Slúchadlá slúžia ako anténa rádia. V aplikácii rádia stlačte  

 pre prehrávania/prerušenie aktuálnej stanice, stlačte   
a  pre nastavenie hlasitosti.

Poznámka: Špecifické písmená (diakritika) zvýši veľkosť 
SMS, čo môže spôsobiť, že príjemca správy dostane 
niekoľko správ.
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organizér

kalendár 
Mesačný kalendár vám umožňuje sledovať stretnutia a podujatia.

úlohy 
Vytvorte nové poznámky a priraďte ich ako úlohy.

budík 
Váš mobilný telefón je vybavený vstavaným budíkom s funkciou 
opakovaného budenia.

svetový čas 
Túto ponuku otvorte pre kontrolu času v hlavných mestách sveta.

kalkulačka 
n	   Stlačte tlačidlá nahor, nadol, vľavo, vpravo a OK pre výber  

+, -, ×, ÷ y =
n	 Stlačte  pre odstránenie

prevodník mien 
Zadajte výmenný kurz a môžete previesť peniaze do cudzej meny.

stopky 
Prostredníctvom aplikácie Stopky na vašom Orange Zuco,  
si môžete svoje aktivity presne načasovať.

internetový prehliadač 
Použite svoj Orange Zuco na prehliadanie Internetu. V zariadení  
je označený ako „Služby Internetu“.

správca licencií 
Prostredníctvom tejto funkcie si môžete pozrieť zoznam licencií  
a stav.

STK 
Servis STK je súprava nástrojov pre SIM kartu, ktorú tento  
telefón podporuje. Servisná ponuka bude automaticky pridaná  
do ponuky vášho telefónu po vložení SIM karty a pripojení k sieti.

služby

Poznámka: Informujte sa u svojho mobilného operátora na 
náklady a zriadenie.
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poznámky

nastavenia

V hlavnej ponuke vyberte ikonu  a prispôsobte si telefón 
podľa svojich predstáv:
n	 Nastavenia telefónu n	 Nastavenia siete 
n	 	Pripojenie a obnovenie  n	 Nastavenie zabezpečenia 

továrenského nastavenia 

Pôvodné heslo zámku telefónu a pre obnovenie továrenského 
nastavenia je „1234“.

videokamera

Táto funkcia umožňuje fotografovať a nahrávať video.  
Stlačte  pre zachytenie snímky alebo natočenie videá.

fotografie

Prostredníctvom tejto aplikácie si môžete prezerať všetky 
fotografie vo vašom zariadení.

užívateľské profily

V tejto ponuke si môžete prispôsobiť vyzváňacie tóny pre rôzne 
udalosti a prostredia.
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