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Čeština- CJB1KX0ALASA

Stručná příručka

www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje platný národní 
limit SAR hodnoty 2,0 W/kg.  
Konkrétní maximální hodnoty SAR 
najdete na straně 19 této uživatelské 
příručky. 

Při přenášení tohoto produktu 
nebo při jeho používání během 
nošení u těla používejte schválené 
příslušenství (jako například pouzdro) 
nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od 
těla, čímž zajistíte soulad s požadavky 
na ochranu před radiofrekvenčním 
zářením. Uvědomte si prosím, že 
tento produkt může generovat záření 
i během doby, kdy netelefonujete.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH
 Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte 
hudbu po delší dobu se zvýšenou hlasitostí. Zejména 
dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha 
a používáte reproduktor.

1 Váš mobilní telefon �������

1  Levé funkční tlačítko
2   Seznam hovorů (úvodní 

obrazovka) 
Zahájení hovoru

3   Hlasová schránka (dlouhé 
stisknutí)

4   Zamčení (dlouhé stisknutí 
tlačítka )

5   Pravé funkční tlačítko
6   Zapnutí/vypnutí telefonu  

Ukončení hovoru

7   Tichý režim 
8   Navigační tlačítko: 

Menu / potvrzení 
volby 

 Zvýšení hlasitosti 
 Snížení hlasitosti 
 Nová SMS 
 Budík 
9  Svítilna

1�1 Tlačítka 
 

Navigační tlačítko
Potvrzení výběru (stiskněte prostředek tlačítka)

Uskutečnění hovoru
Zobrazení seznamu hovorů (úvodní obrazovka)

Zapnutí/vypnutí telefonu (dlouhé stisknutí)
Ukončení hovoru
Návrat na úvodní obrazovku

Levé funkční tlačítko

Pravé funkční tlačítko

Volání do hlasové schránky (dlouhé stisknutí)

Na úvodní obrazovce
- stisknutí: zadání nuly
- Podržení:  zadání symbolu +. Symbol „+“ se používá při 

vytáčení čísel v mezinárodním formátu.
V režimu úprav:
-  Stisknutí:  otevření tabulky symbolů  

0 (přidání číslic) 

Na úvodní obrazovce
- Stisknutí: zadání symbolu *
– Dlouhé stisknutí: zamknutí klávesnice
V režimu úprav:
- stisknutí: změna způsobu zadávání textu

Na úvodní obrazovce
- Stisknutí: zadání symbolu #
- Dlouhé stisknutí: aktivace/deaktivace tichého režimu
V režimu úprav:
- Stisknutí: vložení mezery

Na úvodní obrazovce:
- stisknutí: zadání číslice „5“
- Dlouhé stisknutí: zapnutí/vypnutí svítilny

1�2 Ikony stavového řádku (1)

U modelu 1066G: 
Úroveň nabití baterie.

Úroveň síly signálu.

Tichý režim: Telefon nezvoní, nepípá ani nevibruje.

Režim Letadlo.

Jsou připojena sluchátka.

Je nastaven budík.

Zmeškané hovory.

Stav připojení GPRS. 

Roaming.

Nepřečtené zprávy SMS.

Úložiště zpráv je zaplněné.

Přesměrování hovorů.

Hudba aktivována.

U modelu 1066D: 

 
Úroveň síly signálu.

 
Přesměrování hovorů.

Stav připojení GPRS.

Roaming.

2 Začínáme �����������������������
2�1 Nastavení

Sejmutí a nasazení zadního krytu

Vyjmutí a vložení baterie

Vložení a vyjmutí karty TF

Vložení a vyjmutí karty SIM

1066G

1066D

Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů, a zasuňte 
ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li 
kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji.

 U modelů se dvěma kartami SIM (1) a jednou kartou 
SIM (2), které podporují jen kartu SIM mini. V žádném 
případě se do něj nepokoušejte vložit jiný typ karty 
SIM, například kartu micro či nano.Mohlo by dojít 
k poškození telefonu. Nepokoušejte se vložit jiné 
typy karet SIM, například kartu typu micro nebo 
nano, jinak by mohlo dojít k poškození telefonu.

Nabíjení baterie 

Nabíječku baterie připojte k telefonu a do elektrické zásuvky.
• Pokud je baterie zcela vybitá, může se nabíjení spustit až po 

20 minutách.
• Nezasunujte zástrčku do síťové zásuvky násilím. 
• Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně 

vložena.
• Pro nabíjení použijte síťovou zásuvku, která se nachází blízko 

telefonu a je snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací 
kabely).

• Před prvním použitím telefonu doporučujeme baterii plně nabít 
(nabíjení potrvá přibližně 3 hodiny) (  ).

• Pro snížení spotřeby elektrické energie a zamezení plýtvání 
energií po nabití baterie na plnou kapacitu odpojte nabíječku ze 
zásuvky, zkraťte dobu podsvícení apod.

Nabíjení je dokončeno, když se zastaví animovaná 
indikace.

2�2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko , dokud se telefon nezapne.

2�3 Vypnutí telefonu

Když je zobrazena úvodní obrazovka, podržte klávesu .

3 Hovory ���������������������������
3�1 Volání

Zadejte požadované číslo a stisknutím tlačítka  zahajte hovor. 
Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslice smazat stisknutím 
tlačítka . Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko . 

Uskutečnění tísňového volání

Pokud je telefon v oblasti pokryté signálem, zadejte číslo 
tísňového volání a stiskněte tlačítko  pro uskutečnění 
tísňového volání. Tísňové volání lze provést i tehdy, jestliže 
nedošlo k vložení karty SIM, zadání kódu PIN nebo odemknutí 
klávesnice. 

3�2 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce (1)

Pro přístup do vaší hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko 
.

3�3 Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru přijměte hovor stisknutím tlačítka  a 
potom jej ukončete stisknutím tlačítka . 

(1) Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

3�4 Funkce dostupné během hovoru

Během hovoru můžete používat adresář, kalendář, textové zprávy 
atd., a to bez přerušení probíhajícího volání.

4 Rádio ��������������������������
Telefon je vybaven rádiem. Aplikace slouží k používání jako tradiční 
rádio s uloženými stanicemi. V rozhraní rádia FM můžete stisknutím 
tlačítka  spustit/pozastavit přehrávání aktuálního kanálu. 
Stisknutím tlačítek  a  můžete nastavit hlasitost. Rádio lze 
poslouchat i při současném používání jiných aplikací. 

Chcete-li používat tuto funkci, připojte náhlavní soupravu, která při 
připojení k telefonu funguje jako anténa.

5 Historie hovorů �������
Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony  na úvodní 
obrazovce.

6 Hudba ������������������������
Tato funkce slouží k přehrávání zvukových souborů. Stisknutím 
tlačítka  můžete zahájit/pozastavit přehrávání ve zvukovém 
přehrávači. Krátkým stisknutím tlačítka  nebo  lze přejít na 
předchozí nebo další zvukový soubor. Stisknutím tlačítek  a  
lze nastavit hlasitost.

7 Nástroje ���������������������
7�1 Budík

Váš telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí odloženého 
buzení.

7�2 Kalkulačka

Stisknutím tlačítek nahoru, dolů, doleva, doprava či prostředního 
tlačítka můžete vybrat znaménka +, –, ×, ÷ a =.

Stisknutím tlačítka  odstraníte číslici.

7�3 Kalendář

V této nabídce najdete měsíční kalendář. Můžete si zobrazit aktuální 
datum nebo se podívat na jiné dny.

Pomocí možnosti „Přidat novou událost“ v nabídce Možnosti 
můžete vytvořit novou poznámku v textovém formátu.

7�4 Převést ����������������������������������������������������������������������������������

Umožňuje převádět jednotky hmotnosti a vzdálenosti.

7�5 Falešný hovor

Pomocí této funkce můžete nastavit falešný hovor. Můžete ji využít 
například k tomu, abyste v libovolnou dobu mohli zdvořile opustit 
určitou společenskou událost. 

7�6 Filtr hovorů

Pomocí této funkce můžete vytvořit seznam zakázaných a 
povolených kontaktů.

7�7 Svítilna

Svítilnu můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Chcete-li aktivovat 
svítilnu z úvodní obrazovky, dlouze stiskněte klávesu 5.

7�8 Světový čas

První hodiny zobrazují čas založený na vaší poloze určené při 
nastavování telefonu. Chcete-li zobrazit čas v dalších místech/
časových pásmech, můžete přidat další města.

7�9 Prohlížeč

Tato funkce umožňuje prohlížet internet pomocí mobilního telefonu.

Poznámka: Informace o souvisejících poplatcích a potřebných 
nastaveních vám poskytne mobilní operátor.

7�10 STK

Služba STK slouží jako sada nástrojů karty SIM. Tento telefon 
podporuje funkci služeb karty SIM. Dostupné služby závisí na kartě 
SIM a síti. Nabídka služeb se automaticky přidá do nabídky telefonu, 
pokud jsou dané služby podporovány sítí a kartou SIM.

8 Zprávy ������������������������
8�1 Vytvoření zprávy

Pro vytvoření textové/multimediální zprávy vyberte v hlavní nabídce 
položku „Zprávy“. Zadejte zprávu a odešlete ji příjemci v adresáři 
karty SIM. Zprávu můžete buď napsat, nebo můžete vložit některý 
z přednastavených textů z nabídky „Šablony“. Chcete-li během 
psaní zprávy získat přístup ke všem možnostem zpráv, zvolte 
položku „Volby“. 

U modelu se dvěma kartami SIM můžete napsat zprávu a odeslat 
ji příjemci uloženému v seznamu kontaktů na kartě SIM1 nebo 
SIM2 (1). 

Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne určitý počet znaků 
(tento počet závisí na konkrétním jazyku), bude účtována 
jako několika zpráv SMS. Některé znaky (s diakritikou) 
mohou zvýšit velikost zprávy SMS. Výsledkem může být 
odeslání několika zpráv SMS.

9 Multimédia �����������
9�1 Fotoaparát

Tato funkce umožňuje pořizovat snímky. Stisknutím ikony  
pořídíte snímek. Poté ho můžete nastavit jako tapetu nebo použít 
jako obrázek příchozího hovoru u osoby ve vašich Kontaktech.

9�2 Galerie

Pomocí této funkce lze prohlížet obrázky.

9�3 Záznam zvuku

Pomocí této funkce lze nahrávat zvukové soubory. Telefon 
podporuje formáty WAV a AMR. Vámi pořízená zvuková nahrávka 
se automaticky uloží jako zvukový soubor.

9�4 Video

Tato funkce slouží k přehrávání videosouborů. Stisknutím tlačítka 
 můžete spustit/pozastavit přehrávání v přehrávači videa. 

Krátkým stisknutím směrového tlačítka nahoru nebo dolů můžete 
nastavit hlasitost a stisknutím směrového tlačítka doleva nebo 
doprava můžete vybrat předchozí či další video.

10 Mé soubory ����������������

Telefon nabízí úložiště pro soubory uživatele a podporuje paměťové 
karty. Můžete zvolit paměťové karty o různé kapacitě. Pomocí 
funkce Správce souborů můžete v telefonu a na paměťové kartě 
spravovat různé adresáře a soubory.

11 Kontakty ���������������
11�1 Správa kontaktů

Seznam hovorů můžete otevřít stisknutím ikony  na úvodní 
obrazovce.

11�2 Přidání kontaktu

Vyberte nabídku „Nový kontakt“ a poté kontakt uložte do telefonu 
nebo na kartu SIM.

12 Nastavení��������������
V hlavní nabídce vyberte nabídku  a potom výběrem požadované 
funkce proveďte vlastní nastavení telefonu: Profily, Nastavení 
telefonu, Nastavení hovorů, Síť, Regulace a bezpečnost, 
Zabezpečení, Obnovit tovární nastavení (1) atd.

Alcatel je ochranná známka společnosti  
Alcatel-Lucent a je používána společností  

TCL Communication Ltd. na základě licence.
© Copyright 2017 TCL Communication Ltd. 

Všechna práva vyhrazena.
Společnost TCL Communication Ltd.  
si vyhrazuje právo provádět změny  
dokumentů nebo technických údajů  

bez předchozího upozornění.

Další informace o používání telefonu naleznete v kompletní 
uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na stránkách 
www.alcatel-mobile.com. Na těchto webových stránkách rovněž 
najdete odpovědi na často kladené otázky.

(1)
 Ikony a vyobrazení uvedená v této příručce slouží pouze pro 

informační účely.

(1) pouze 1066D.
(2) 1066G

(1) Nastavení telefonu můžete obnovit na výchozí hodnoty. Data 
uživatele budou vymazána. Obnovení a resetování telefonu potvrďte 
zadáním výchozího hesla 0000.(1) pouze 1066D.

13 Režim zadávání 
textu
Tento režim umožňuje zadávat text výběrem písmena nebo 
sekvence znaků přiřazených určité klávese. Opakovaným 
stisknutím tlačítka zvýrazněte požadovaný znak. Po uvolnění 
tlačítka bude zvýrazněný znak vložen do textu.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


