
 

Nastavení telefonu Siemens A70 
Telefon Siemens A70, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné 
parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení provést, postupujte podle 
následujících instrukcí.  

Některé položky v menu nemusí odpovídat položkám v menu Vašeho telefonu. Může se lišit jejich název, 
pořadí, ojediněle i umístění - je to závislé na verzi firmware telefonu. Popisy nastavení vytváříme zpravidla 
podle telefonů s první verzí firmware, v tomto případě verze V13.   

Nastavení SMS 
Služba Krátkých textových zpráv (SMS) Vám umožní na mobilním telefonu přijímat a odesílat SMS zprávy. 
Více informací o službě SMS najdete na http://t-mobile.cz/sms.  

Postup nastavení v telefonu: 

Menu > Zprávy > Vybrat > Zprávy-nastavení > SMS profily > Vybrat > SMS (nevyplněný profil je 
pojmenován profil jedna) > Možnosti > Změnit nastavení > Vybrat  

Centr. služ. +420603052000  
Příjemce  nevyplňujte  
Typ zprávy Standard.text  
Doba platnosti  Maximum  
Doruč. zprávy dle vašeho uvážení 
Přímá odp. nezaškrtávejte  
Ulož.po odesl dle vašeho uvážení  

Krátce stiskněte červené sluchátko > zvolte nastavený profil > potvrďte tlačítkem Aktivov. 

Nastavení pevné volby 
Chcete-li omezit volání pouze na některá čísla, použijte tzv. pevnou volbu. Tato funkce se hodí zejména v 
případě, kdy chcete telefon někomu půjčit (např. dětem), nechcete mu však umožnit volání na libovolná čísla, 
ale pouze na předem určená (např. domů). Tato vybraná čísla umístěte do speciálního seznamu pevné volby. 

K nastavení pevné volby budete potřebovat kód PIN2. Postup nastavení: 

Menu > Nastavení > vybrat > Zabezpečení > vybrat > Jen "ikonka klíčku" > vybrat > PIN2 > ok > Změnit 
> ok 

Nastavení zamezení identifikace 
Pokud chcete, aby se volajícímu nezobrazovalo na displeji Vaše telefonní číslo, aktivujte si službu Zamezení 
identifikace. Zapnout  ji můžete snadno a rychle např. prostřednictvím hlasového systému infolinky T-Mobile. 

Pomocí telefonu pak tuto službu můžete pohodlně ovládat. Postup nastavení: 

Menu > Nastavení > vybrat > Nastav.volání > vybrat > Inkognito > vybrat > Pro ostatní volání? > 
ANO/NE > Pro příští volání? > ANO/NE 

Kód přístroje 
Nastavuje si uživatel při prvním použití. 

Tipy  
Zjištění verze SW 

Menu > Nastavení > Zabezpečení > Čís.přístroje > Vybrat > Info > SW-Version: 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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