
První seznámení
Tato příručka První seznámení vám pomůže 
při zahájení používání zařízení MDA Vario III 
se systémem Windows Mobile® 6 Professional. 
Doporučujeme, abyste tento materiál měli 
při ruce, až zařízení MDA Vario III začnete 
používat.

Podrobnější informace naleznete v návodu k 
obsluze dodaném se zařízením MDA Vario III.

Obsah balení
Balení obsahuje následující položky:  

1. MDA Vario III
2.  Synchronizační kabel USB
3. Síťový adaptér
4.  Stereofonní sluchátka 

s mikrofonem
5. Pouzdro
6. Baterie
7.  Návod k obsluze, 

První seznámení
8.  Disk Začínáme
9.  Ochranná fólie na 

displej
10. Náhradní pero
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D. Dobití baterie
Baterie nebude po vybalení 
plně nabitá. Dobijte baterii 
připojením zástrčky síťového 
adaptéru do elektrické zásuvky 
a připojením konce USB do 
synchronizačního konektoru 
ve spodní části zařízení MDA 
Vario III. Baterie bude plně 
nabitá přibližně po 3 hodinách 
dobíjení. 

E. Zapnutí nebo vypnutí 
zařízení MDA Vario III 

 Zapněte nebo vypněte zařízení 
MDA Vario III stisknutím a 
přidržením tlačítka NAPÁJENÍ 
na pravé straně zařízení po 
dobu přibližně 3 až 5 sekund.  
Při vypínání se na displeji  
zobrazí zpráva. Vypněte zařízení 
MDA Vario III klepnutím na 
tlačítko Ano.  

Zavřete a zajistěte 
kryt karty SIM.
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Před zapnutím...
A. Instalace karty SIM

1 Vysuňte klávesnici.

LOCK Kryt karty SIM

Vložte kartu SIM.
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Nainstalujte 
baterii a 
nasaďte kryt. 

2
b

C. Instalace baterie

1
Vysuňte kryt 
nahoru a 
sejměte jej.

B. Instalace karty microSD™ (není 
součástí balení)

Vložte kartu microSD 
pozlacenými kontakty 
směrem dolů a zavřete kryt.
Chcete-li kartu microSD 
vyjmout, zatlačte na ni, aby 
se vysunula z patice.
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1 Otevřete 
gumový kryt

První hovor
Postupujte některým z následujících způsobů:

• Stiskněte . Na obrazovce telefonu klepněte 
na telefonní číslo, které chcete volat a poté 
klepněte znovu na položku  na zařízení 
MDA Vario III.

• Stiskněte . Na obrazovce telefonu zadejte 
první písmena jména kontaktu nebo první 
číslice jeho telefonního čísla. Na obrazovce 
se zobrazí odpovídající kontakty ze seznamu 
Kontakty a z karty SIM. Na obrazovce telefonu 
klepněte na kontakt, který chcete volat, a poté 
klepněte znovu na položku  na zařízení 
MDA Vario III.

• Chcete-li provést obrazový hovor, klepněte na 

položku  namísto položky . 

MDA Vario III
Napájení 

Hardwarová 
klávesnice

Sluchátko

Dotykový displej

Nabídka Start

Hovor

web’n’walk

OK

Softwarové 
klávesy

Navigační ovládací prvek / ENTER

Konec

Zprávy

Druhý 
fotoaparát

Indikátory 
LED

Přizpůsobení zařízení MDA Vario III
A. Změna obrazovky Dnes

Klepněte na položky Start  >  Nastavení  >  
karta Osobní > Dnes.

B. Nastavte datum a čas
Na obrazovce Dnes klepněte na 
digitální hodiny.

C. Správa nastavení napájení 
Klepněte na položky Start > Nastavení >  
karta Systém > Napájení > karta 
Upřesnit.

D. Změna nastavení vyzvánění a 
tónu klávesnice
Klepněte na položky Start > Nastavení >  
Telefon > karta Telefon.

E. Nastavení hlasitosti 
Klepněte na ikonu reproduktoru 
v horní části obrazovky Dnes a 
posuňte jezdec na požadovanou 
úroveň. 
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Zabezpečení zařízení MDA Vario III
Chraňte zařízení MDA Vario III před neoprávněným přístupem povolením kódu PIN karty SIM nebo zámku zařízení. 

 A. Povolení kódu PIN karty SIM
Pokud povolíte kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo) karty SIM, 
bude před použitím funkcí telefonu zařízení MDA Vario III nutné nejprve zadat heslo.
Kód PIN karty SIM povolíte klepnutím na položky Start > Nastavení > karta Osobní > Telefon a 
zaškrtnutím políčka Při použití telefonu vyžadovat PIN.

B. Povolení zámku zařízení
Pokud povolíte zámek zařízení, bude nutné zařízení MDA Vario III po určité době nečinnosti 
odemknout zadáním hesla. 
1. Klepněte na položky Start > Nastavení > karta Osobní > Zámek.
2. Zaškrtněte políčko Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu a zadejte požadovanou dobu.
3. Vyberte typ hesla. 
4. Zadejte a potvrďte heslo a potom klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li zařízení MDA Vario III zamknout, stiskněte a přidržte tlačítko  po dobu přibližně 2 sekund.

C. Povolení zámku kláves
Povolením zámku kláves zabráníte náhodnému stisknutí kláves, pokud zařízení MDA Vario III 
nesete v kapse nebo v tašce.
Klávesy se zamykají klepnutím na kartu Spuštění (  ) v modulu HTC Home a klepnutím na 
ikonu .
Chcete-li je odemknout, klepněte na položku Odemknout a poté na položku .
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Posuňte zámek krytu 
karty SIM doleva a 
vyklopte kryt.
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K uložení kontaktů na kartě SIM do zařízení MDA 
Vario III použijte program Správce SIM. Program 
Správce SIM spustíte klepnutím na položky Start > 
Kontakty > Správce SIM. 
V programu Správce SIM vyberte kontakt na kartě 
SIM, který chcete uložit do zařízení MDA Vario III, a 
klepněte na položky Nabídka > Uložit do kontaktů. 

Než otevřete dvířka karty SIM, 
zkontrolujte, zda je zařízení 
vypnuté. V případě otevření 
dvířek karty SIM při zapnutém 
zařízení může dojít k jeho 
poškození.

HTC Home
HTC Home je modul plug-in obrazovky Dnes, který poskytuje 
přehledné aktuální místní informace, jako například čas, datum 
a informace o počasí, a zobrazuje nové zprávy a zmeškané 
hovory. Modul HTC Home obsahuje rovněž 3 další karty, které 
umožňují rychlý přístup k často volaným kontaktům, často 
používaným programům nebo nastavením zařízení a zvuku.
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*  K odesílání a příjmu obrazových zpráv je vyžadováno připojení GPRS.

3 Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu (u obrazových zpráv můžete také zadat  
e-mailovou adresu) a napište nebo vytvořte zprávu. Klepněte na tlačítko Odeslat*. 

2 Klepnutím na položky Nabídka > Nový > SMS vytvořte zprávu SMS nebo klepnutím na položku >  
MMS vytvořte obrazovou zprávu.  

1 Klepněte na položky Start > Zprávy > Zprávy > SMS \ MMS.

Odeslání zprávy SMS nebo obrazové zprávy
Odešlete zprávu SMS nebo obrazovou zprávu na jiný mobilní telefon.

Pokud používáte metodu 
zadávání znaků pomocí 
displeje, klepnutím na 
šipku vedle ikony metody 
zadávání znaků otevřete 
nabídku, ve které můžete 
vybrat požadovanou 
metodu zadávání znaků.

Zadávání informací
Zařízení MDA Vario III poskytuje různé metody zadávání znaků pomocí displeje a je také vybaveno 
výsuvnou klávesnicí QWERTY. 
Použijte upřednostňovanou metodu zadávání znaků k zadávání informací a psaní zpráv na zařízení 
MDA Vario III. 

Procházení webu pomocí programu web’n’walk
Pomocí programu web’n’walk v zařízení MDA Vario III můžete procházet web. Na webu Oblíbené 
položky T-Mobile vyhledávejte informace, zajímavé odkazy a hry. Můžete také přejít na adresu  
http://www.t-mobile.co.uk/ a získat další informace o službách společnosti T-Mobile.

Pořízení fotografie a odeslání prostřednictvím obrazové zprávy nebo e-mailu
Fotografie bude po pořízení automaticky uložena v zařízení MDA Vario III, pokud ji neodstraníte  

 na obrazovce Kontrola. Další informace o fotoaparátu naleznete v návodu k obsluze. 

Nastavení programu Windows Mobile 
Device Center v systému Windows Vista™ 

1 Připojte zařízení MDA Vario III k počítači. 
Spustí se program Windows Mobile 
Device Center. Na obrazovce klepněte 
na tlačítko Nastavit zařízení.

3 Zadejte název telefonu PDA a klepněte 
na tlačítko Nastavit.

Synchronizace zařízení MDA Vario III a počítače
Synchronizací počítače se zařízením MDA Vario III uchováte informace, jako například kontaky, úkoly 
a události, aktuální v zařízení MDA Vario III. 

Nastavení synchronizačního softwaru v počítači 
K synchronizaci zařízení MDA Vario III s počítačem budete v závislosti na operačním systému počítače 
potřebovat program Microsoft ActiveSync® 4.5 (nebo vyšší) nebo Windows Mobile® Device Center. 

Nastavení programu ActiveSync v systému Windows XP

5 Klepněte na tlačítko Dokončit.

3 Chcete-li synchronizovat zařízení MDA Vario 
III s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka 
Synchronizovat přímo se serverem 
Microsoft Exchange a klepněte na tlačítko 
Další.

1 Nainstalujte do počítače program ActiveSync 
4.5 z disku Začínáme. 

2 Připojte zařízení MDA Vario III k počítači. 
Automaticky se spustí Průvodce nastavením 
synchronizace a provede vás vytvořením 
synchronizačního partnerství.  
Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

4 Vyberte typy informací, které chcete 
synchronizovat, a klepněte na tlačítko Další.

Vyplňte pole Vaše 
jméno a Zobrazovaný 
název účtu. Klepněte 
na tlačítko Další. 

4 Vyberte frekvenci odesílání a 
příjmu e-mailu.  
Klepněte na tlačítko 
Dokončit. 

6Zadejte Uživatelské  jméno 
a Heslo e-mailového účtu. 
Klepněte na tlačítko Další. 
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Zařízení MDA Vario III můžete synchronizovat se serverem Microsoft Exchange vaší společnosti a 

stahovat tak pracovní e-maily do zařízení MDA Vario III.

Další informace o stahování pracovních e-mailů do zařízení MDA Vario III naleznete v návodu k 

obsluze.

Používání e-mailu v zařízení MDA Vario III
V zařízení MDA Vario III můžete používat e-mail. Nastavte v zařízení MDA Vario III odesílání a příjem 
e-mailů pomocí vaší oblíbené e-mailové služby.

Fotoaparát nabízí funkci automatického ostření, která zajišťuje ostré a živé fotografie a videa 
snímaných předmětů. Chcete-li pořídit snímek, v závislosti na možnosti vybrané v nabídce Možnosti 
snímání je třeba buď namáčknout tlačítko FOTOAPARÁT do poloviny, nebo stisknout úplně. 

1 Domáčkněte tlačítko FOTOAPARÁT.  
Při použití fotoaparátu se orientace 
displeje automaticky přepne do režimu 
na šířku. 

2 Pořiďte snímek stisknutím tlačítka ENTER.

Vyberte tuto 
možnost  

3 Klepněte na tlačítko Další.  
V případě neúspěchu 
bude nutné zadat 
nastavení ručně na 
následujících obrazovkách. 

Klepněte na položky Start > 
Zprávy > Zprávy > Nový 
e-mailový účet. 

1 2 Zadejte svou e-mailovou 
adresu a klepněte na 
tlačítko Další. 

Vyberte informace, které chcete 
synchronizovat, a klepněte na tlačítko 
Další.
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Poznámka  Zjistěte u společnosti T-Mobile sazby datových tarifů. Nastavení připojení je již v zařízení MDA 
Vario III předkonfigurováno a zařízení je připraveno k použití datových služeb společnosti T-Mobile.  
Toto nastavení neměňte, jinak mohou služby přestat pracovat.

Zpráva SMS Obrazová zpráva

3 Klepnutím odešlete fotografii 
prostřednictvím obrazové zprávy 
nebo e-mailu. 

Chcete-li zadat číslici nebo 
symbol (jsou vyznačeny 
v levém horním rohu každé 
klávesy), stiskněte klávesu 
Fn a potom stiskněte 
požadovanou klávesu. 
Pokud chcete zadávat 
jen číslice nebo symboly, 
stiskněte klávesu Fn 
dvakrát.

1 Stiskněte tlačítko 
web’n’walk na zařízení MDA 
Vario III. Zobrazí se dotaz, 
zda se chcete připojit online; 
klepněte na tlačítko Ano.

Chcete-li přejít na 
jiný web, zadejte jeho 
adresu do pole Adresa a 
klepněte na tlačítko      .

3Automaticky se 
zobrazí domovská 
stránka webu 
Oblíbené položky 
T-Mobile.
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