
Mini telefon LE-887 
 

Vložte SIM kartu a baterii Dávejte pozor, SIM karta musí přesně sedět na kontaktech čipu a musí 
být vložena správně. Tak, jak ukazuje obrys. 

 

Nabíjení baterie  

 Zapojte nabíjecí kabel do telefonu 
 Zasuňte adaptér nabíječky do elektrické zásuvky 
 Mobilní telefon zahájí nabíjení a na jeho obrazovce se ukáže animace s baterií 
 Jakmile se animace zastaví a ukazuje se plná baterie, je telefon nabitý 
 Odpojte adaptér z elektrické sítě 

Popis kláves  

1. Navigační klávesy nahoru/dolů slouží pro: procházení jmen v adresáři, listování telefonními čísly, SMS 
zprávami a nabídkami: vyberte možnost v nastavení nebo nabídce mačkáním na klávesu dolů nebo 
nahoru 

2. Levé tlačítko pod displejem: stiskem se vstoupí do hlavní nabídky. Pokud listujete nabídkou nebo jste 
mimo hlavní obrazovku, slouží tlačítko pro potvrzení 

3. Pravé tlačítko pod displejem: stisknutím otevřete telefonní seznam. Mimo hlavní obrazovku slouží pro 
návrat do předchozí nabídky 

4. Tlačítko pro přijmutí hovoru: slouží pro přijmutí hovoru nebo vytočení čísla. Stisk z hlavní obrazovky 
ukáže seznam volání 

5. Tlačítko pro ukončení hovoru: tlačítko se symbolem červeného telefonu ukončí nebo odmítne hovor 
Také slouží pro zapnutí nebo vypnutí celého přístroje 

6. Numerické klávesy 0-9: číselná tlačítka pro zadávání znaků a čísel. Dlouhým stiskem tlačítka 1 
vstoupíte do hlasové schránky, když je funkce rychlé volby povolena 

7. Tlačítko se symbolem * nabízí různé funkce v nabídkách podle situace 
8. Tlačítko se symbolem # nabízí různé funkce v nabídkách podle situace 

 

Telefonní seznam  

 Je možné ukládat telefonní čísla a k nim přiřazená jména do paměti telefonu nebo na SIM kartu  
 Seznam kontaktů je možné procházet pomocí navigačních kláves nahoru/dolů. 

 

Funkce volání  

 Z hlavní obrazovky začněte pomocí číselné klávesnice zadávat telefonní číslo.  
 Pokud chcete vytočit číslo s mezinárodní předvolbou, stiskněte dvakrát tlačítko *, poté zadejte 

předvolbu a samotné číslo. 
 Po zadání čísla stiskněte tlačítko se symbolem telefonu na levé straně.  
 Stisknutím červeného tlačítka se symbolem telefonu hovor ukončíte nebo 

odmítnete.  
 Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka se symbolem telefonu na levé straně, pak 

ukončíte červeným tlačítkem se symbolem telefonu. 
 

 Pro využití HEADSETU stačí přijmout hovor a nasadit si telefon na ucho 

 



 

Nastavení  

 V nabídce Nastavení můžete nastavit datum a čas, jazyk systému, bezpečnostní heslo a obnovení do 
továrního nastavení. 

 

Napájení z baterie a nabíječka baterií  

 Když se nabíjení telefonu dokončí nebo se nenabíjí, odpojte zařízení od připojené nabíječky a 
vytáhněte nabíječku ze zásuvky.  

 Prosím, nespojujte oba póly baterie ani se nedotýkejte koncového bodu baterie kovovým předmětem.  
 Může dojít ke zkratu baterie a k poškození přehřátím.  
 Neumisťujte baterii ani zařízení kolem topného zařízení, jako je mikrovlnná trouba, trouba, chladič atd.  
 Přehřátá baterie může způsobit výbuch.  
 Nerozebírejte ani neopravujte baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení, přehřátí, požáru nebo vypálení.  
 Pokud baterie prosakuje, nevystavujte ji kůži ani očím; pokud se tak stalo, umyjte se na postiženém 

místě a jděte do nemocnice, abyste byli ošetřeni.  
 Pokud vykazuje baterie neobvyklé znaky, jako je změna barvy, transformace, neobvyklé zahřívání atd., 

Prosím, nepoužívejte ji a vyměňte ji. Pokud je elektrická zásuvka poškozená, nepoužívejte ji, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.  

 Nevhazujte baterii do ohně, může to vést k požáru a výbuchu baterie. 

 

 


