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1. Co je sou ástí balení? 

Sí ový adaptér 
Synchroniza ní kabel USB 
CD Getting Started (Za ínáme) 
Uživatelská p íru ka
Pr vodce: Rychlé seznámení 
Baterie 
Vá ek
Telefon s kapesním po íta em 
Náhlavní souprava 



2. Telefon s kapesním po íta em 

. Položka Funkce
1 Hardwarová klávesnice Podrobnosti viz uživatelskou p íru ku.
2 Tla ítko Zprávy Po stisknutí se spustí program Zprávy. 
3 Oznamovací kontrolka LED 1 Tato kontrolka LED bliká mod e, když je zapnutý systém 

Bluetooth a p ipravený k vysílání rádiofrekven ního
signálu; blikající zelená LED udává stav Wi-Fi. Když je 
aktivován systém Bluetooth i Wi-Fi sou asn , blikají 
jejich kontrolky st ídav .

4 Oznamovací kontrolka LED 2 Tato dvojbarevná kontrolka LED svítí zelen  a oranžov
p i oznamování pohotovostního režimu GSM, zpráv SMS, 
stavu sít  GSM a stavu nabití baterie. 

5 Tla ítko INTERNET 
EXPLORER 

Stisknutím se spustí Internet Explorer. 

6 Druhý fotoaparát Tento fotoaparát se používá pro video-hovory. 
7 Krokovací kole ko Na obrazovce Today (Dnes) nebo p i používání aplikací 

slouží toto kole ko k p etá ení nahoru nebo dol  p i
navigaci v nabídkách nebo programových instrukcích; 
stisknutím kole ka bude proveden výb r. B hem hovoru 
nebo p ehrávání hudby slouží k se ízení hlasitosti zvuku. 
P i p íjmu p íchozího hovoru m žete p eto ením dol
ztišit zvuková oznámení. 

8 Tla ítko OK Stisknutím potvrdíte zadání nebo ukon íte spušt ný
program.

9 HLASOVÝ P ÍKAZ Stisknutím se otev e program Hlasové vytá ení.
Stisknutím a p idržením se nahraje hlasová poznámka. 

10 Otvor na kartu Micro SD Tato zásuvka slouží k vložení pam ové karty Micro SD 
pro ukládání dat nebo vstupní/výstupní karty SD, nap .
sí ové karty. 

11 Dotykový displej ukáním stylusem na displej m žete psát, kreslit nebo 
provád t výb r.

12 Tla ítko VIDEO HOVOR Po zadání telefonního ísla v programu Telefon stiskn te
toto tla ítko pro zahájení video-hovoru. 

13 Levá FUNK NÍ KLÁVESA Po stisknutí provede p íkaz uvedený v ozna ení nad 
tla ítkem. 

14 Pravá FUNK NÍ KLÁVESA Po stisknutí provede p íkaz uvedený v ozna ení nad 



tla ítkem. 
15 Tla ítko HOVOR Stisknutím se p ijme p íchozí hovor nebo vyto í íslo. 
16 Tla ítko START Stisknutím se otev e nabídka Start. 
17 Naviga ní ovláda /ENTER Stisknutím vícesm rového ovláda e nahoru, dol , doleva 

nebo doprava m žete procházet nabídky a programové 
instrukce. St edovým tla ítkem provedete výb r.

18 Tla ítko OK Stisknutím potvrdíte vaše zadání nebo ukon íte spušt ný
program.

19 Tla ítko KONEC Po stisknutí dojde k ukon ení hovoru nebo návratu na 
obrazovku Today (Dnes). 

. Položka Funkce 
20 Konektor pro anténu 

automobilu 
Prost ednictvím tohoto konektoru m žete p ipojit telefon 
k automobilové anténn  pro lepší kvalitu p íjmu. 

21 Zrcátko na portréty Když si chcete po ídit vlastní portrét, dívejte se na zadní 
stranu p ístroje tak, aby se váš obli ej odrážel v zrcátku. 

22 Hlavní fotoaparát Tento fotoaparát po izuje statické fotografie a nahrává 
video-klipy. Poskytuje dva režimy snímání: Normální režim 
a režim Makro (detailní záb r).

23 P epína  režim  snímání Horní poloha: Normální režim; dolní poloha: režim Makro. 
24 Blesk Když je zapnutý, osv tluje fotografovaný objekt a 

umož uje zachytit jasné fotografie nebo video-klipy i 
v tmavém prost edí. Rozsvítí se také p i po ízení 
fotografie. 

25 Tla ítko NAPÁJENÍ Stisknutím za ízení do asn  vypnete. Za ízení se p epne 
do spánkového režimu. Chcete-li za ízení vypnout úpln ,
stiskn te a p idržte toto tla ítko (cca na 5 sekund). Hovory 
a zprávy m žete p ijímat, i když je za ízení v režimu 
spánku. Když vypnete za ízení úpln , nebudou dostupné 
žádné funkce, ani telefon. 

26 COMM MANAGER  Stisknutím se spustí Comm Manager (Správce p íkaz ). 
27 Tla ítko FOTOAPARÁT Stisknutím spustíte fotoaparát. Dalším stisknutím po ídíte 

fotografii nebo video-klip, v závislosti na nastavení režimu 
snímání. 

28 Stylus Pomocí stylusu m žete psát, kreslit nebo provád t výb r
na dotykovém displeji. 

29 P íchytka emínku Slouží k p ipnutí emínku pro nošení na t le.
30 Infra ervený port Umož uje bezdrátovou vým nu soubor  nebo dat s jinými 

za ízeními. 



31 Zámek krytu baterie Posunutím tohoto zámku uvolníte kryt baterie. 
32 Synchroniza ní

konektor/Konektor na 
sluchátka 

Tento konektor slouží k synchronizaci dat p i p ipojení 
pomocí dodaného synchroniza ního kabelu USB nebo 
k dobití baterie p es dodaný sí ový adaptér. M žete také 
p ipojit dodanou náhlavní soupravu stereo pro konverzaci 
hands-free nebo poslouchání audio médií. 

33 Tla ítko RESET Chcete-li provést m kký reset za ízení, zatla te stylusem 
na tla ítko RESET. 

34 Mikrofon Hovo te do mikrofonu b hem telefonního hovoru nebo 
nahrávání hlasové zprávy. 

P íslušenství Funkce 
Sí ový adaptér P evádí st ídavý elektrický proud na stejnosm rný pro 

dobíjení baterie. 
Synchroniza ní kabel USB Slouží k propojení tohoto za ízení s osobním po íta em a 

synchronizaci dat. 
Stereo náhlavní souprava V etn  regulace hlasitosti a tla ítka Odeslat/Konec. 

Stiskn te tla ítko Odeslat/Konec, chcete-li p ijmout nebo 
odložit hovor; stiskn te a p idržte toto tla ítko, chcete-li 
ukon it hovor. 

3. P íprava 

Než za nete toto za ízení používat, je t eba instalovat USIM/SIM-kartu a nabít baterii. 
USIM/SIM-karta obsahuje vaše telefonní íslo a servisní údaje a slouží k ukládání záznam
telefonního seznamu a textových zpráv.

Instalace USIM/SIM-karty 
1. Ujist te se, že je za ízení vypnuté. 
2. Posu te zámek krytu a odklopte kryt baterie. Vyjm te baterii. Nadzvedn te baterii prstem 

vzh ru na levé horní stran  schránky na baterii. 

Zámek krytu baterie

3. Vložte USIM/SIM-kartu do l žka SIM-karty zlatými kontakty dol  (zkosený roh karty by m l
zapadnout do odpovídajícího tvaru v l žku). 

Zasu te USIM/SIM-kartu do l žka SIM-karty.

Chcete-li USIM/SIM-kartu vyjmout, p idržte ji prstem na jejím levém okraji, zatla te stylusem do 
otvoru v l žku SIM-karty, kartu jím jemn  nadzvedn te a vysu te ji ven. P i vysouvání 
USIM/SIM-karty ven jemn  zatla te. 



Mírným zatla ením vysu te USIM/SIM-kartu ven. 
Zatla te stylusem do otvoru v l žku SIM-karty.

4. Vra te baterii na místo (viz pokyny v následující ásti). 
5. Nasa te zp t kryt baterie. 

Instalace a nabití baterie 
Nové baterie se dodávají áste n  nabité. Než za nete toto za ízení používat, doporu ujeme, 
abyste instalovali a nabili baterii. Chcete-li instalovat baterii, sejm te nejprve kryt baterie a poté 
vložte baterii dovnit  tak, že vyrovnáte obnaženou m d nou ást bateriové jednotky 
s vystupujícím m d ným vodi em nacházejícím se na pravé stran  schránky baterie. Nejprve 
vložte dovnit  pravou stranu baterie, pak jemn  zatla te baterii na místo a nasa te zp t kryt. 
N které typy baterií lépe fungují po n kolika cyklech plného nabití a vybití. Baterii m žete nabít 
dv ma zp soby:

Prost ednictvím sí ového adaptéru zapojte za ízení p ímo do elektrické zásuvky. 

Pomocí synchroniza ního kabelu propojte port USB osobního po íta e a synchroniza ní
konektor vašeho za ízení. 

Když je za ízení vypnuté, je nabíjení indikováno nep erušovaným oranžovým sv tlem na 
kontrolce LED. 
Když je za ízení zapnuté, je nabíjení indikováno stálým oranžovým sv tlem na kontrolce LED a 
také ikonou nabíjení ( ) v pravé dolní ásti obrazovky Today (Dnes). 

Jakmile je baterie pln  nabitá, kontrolka LED zezelená a v pravé dolní ásti obrazovky Today 
(Dnes) se objeví ikonka pln  nabité baterie ( ).

Kontrola stavu baterie 
ukn te na ikonku stavu baterie ( ) na obrazovce Today (Dnes). Otev e se obrazovka 

Nastavení napájení, kde m žete vid t aktuální stav nabití baterie. 



Indikátor stavu baterie 

Když je baterie velmi slabá, objeví se varovná zpráva. V takovém p ípad  ihned uložte svá data 
prost ednictvím synchronizace s PC nebo uložte data na záložní pam ovou kartu a poté 
vypn te za ízení. Za ízení znovu nezapínejte, dokud jej nep ipojíte k sí ové nabíje ce.
Zapnutí telefonu s kapesním po íta em
Stiskn te tla ítko NAPÁJENÍ na za ízení. Když zapnete za ízení poprvé, budete požádáni o 
absolvování procesu kalibrace. 
Chcete-li za ízení vypnout, znovu stiskn te tla ítko NAPÁJENÍ. 

Tla ítko NAPÁJENÍ 

4. Uskute n ní hovoru 

Stejn  jako u standardního mobilu m žete toto za ízení používat k uskute ování a p ijímání 
telefonických hovor , vedení p ehledu o hovorech a posílání SMS-zpráv. Krom  toho m žete 
uskute ovat a p ijímat video-hovory.

Obrazovka Phone 
Z obrazovky Phone (Telefon) máte p ístup k historii hovor , rychlému vytá ení a k nastavením 
telefonu. Obrazovku Phone otev ete jedním z následujících zp sob :

ukn te stylusem na volbu Start > Phone (Start > Telefon). 
Stiskn te tla ítko HOVOR na za ízení.
Stiskn te tla ítko VIDEO HOVOR na za ízení. 

Tla ítko HOVOR 
Tla ítko VIDEO HOVOR 

Uskute n ní hlasového hovoru 
Na obrazovce Phone (Telefon) ukn te na telefonní íslo, které chcete vyto it a dále ukn te 
na tla ítko  nebo stiskn te tla ítko HOVOR. 

Uskute n ní video-hovoru 
Na obrazovce Phone (Telefon) ukn te na telefonní íslo, které chcete vyto it a dále ukn te 
na tla ítko  nebo stiskn te tla ítko VIDEO HOVOR. 



Obrazovka Phone (Telefon) Obrazovka Video Call (Video-hovor) 

Poznámka: Obraz druhé strany se objeví na obrazovce asi 3 až 5 sekund po navázání spojení, 
v závislosti na síle signálu. Na kvalitu p enášeného obrazu m že mít vliv i síla signálu.

5. Synchronizace informací programu Outlook 

Pomocí aplikace Microsoft® ActiveSync® m žete synchronizovat informace z vašeho za ízení 
s informacemi na osobním po íta i, nap . s aplikací Outlook. Aplikace ActiveSync je na vašem 
za ízení již nainstalovaná, ale je t eba ji nainstalovat na osobní po íta , pokud tam ješt  není. 
Vložte CD Getting Started do CD-mechaniky osobního po íta e. Podle pokyn  na obrazovce 
pr vodce instalací nainstalujte aplikaci ActiveSync. Po dokon ení instalace p ipojte k za ízení 
synchroniza ní kabel a druhý konec zapojte do portu USB po íta e. 
Zapn te za ízení a nastavte partnerství mezi za ízením a osobním po íta em. Jakmile po íta
zjistí p ipojení k portu USB, spustí ActiveSync Synchronization Setup Wizard (Pr vodce 
nastavením synchronizace pomocí ActiveSync). Podle pokyn  na obrazovce zvolte položky 
aplikace Outlook, které si p ejete synchronizovat. 

Pr vodce nastavením synchronizace 
(Volby synchronizace) 

Požadavky PC na fungování programu ActiveSync 4.x 

Chcete-li za ízení propojit s osobním po íta em, musí být na tomto po íta i nainstalován 
program Microsoft® ActiveSync®. Program ActiveSync 4.x je sou ástí CD Getting Started 
(Za ínáme), které je kompatibilní s následujícími opera ními systémy a aplikacemi:

Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4  
Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1 
Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1 
Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1 
Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 a 2 



Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 a 2 
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 
Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 
Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 a Microsoft® Outlook® XP a klienty pro 

práci s textovými zprávami a spolupráci Microsoft® Outlook® 2003 
Microsoft® Office 97, krom  aplikace Outlook 
Microsoft® Office 2000 
Microsoft® Office XP 
Microsoft® Office 2003 
Microsoft® Internet Explorer 4.01 nebo pozd jší (nutné) 
Microsoft® Systems Management Server 2.0 

6. Nastavení e-mailového ú tu

Váš ú et Outlook E-mail je p ipravený k použití. Chcete-li však posílat a p ijímat e-mailové 
zprávy, je t eba nastavit e-mailový ú et, který máte z ízený u vašeho poskytovatele 
internetových služeb, nebo ú et, do kterého vstupujete p es p ipojení pomocí serveru VPN 
(obvykle pracovní ú et).

Nastavení e-mailového ú tu 
1. ukn te na volbu Start > Messaging (Start > Zprávy). 
2. ukn te na volbu Menu > Tools > New Account (Nabídka > Nástroje > Nový ú et).
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a ukn te na tla ítko Next (Další). Automatická 

konfigurace (Auto configuration) vám pom že stáhnout pot ebná nastavení e-mailového 
serveru.

4. Po dokon ení automatické konfigurace ukn te na tla ítko Next (Další). 
5. Zadejte vaše jméno (jméno, které chcete, aby se zobrazovalo v odesílaných e-mailech) a 

heslo. 

Nastavení e-mailového ú tu
Tip: Chcete-li uložit svoje heslo, abyste je nemuseli zadávat vždy znovu, zaškrtn te polí ko Save 
password (Uložit heslo). 

7. Odeslání textové zprávy 

Toto za ízení je schopno posílat a p ijímat e-maily, SMS a MMS, pokud je p ipojeno k síti. I když 
textové zprávy (SMS) m žete posílat pouze na mobilní telefony, zprávy MMS m žete posílat jak 
na ísla mobilních telefon , tak i na e-mailové adresy. 



Sestavení a odeslání textové zprávy 
1. Na seznamu zpráv ukn te na volbu Menu > Switch Accounts (Nabídka > P epnout 

ú ty a vyberte ú et.
2. ukn te na volbu New (Nová). 
3. Zadejte e-mailovou adresu nebo adresu pro textové zprávy jednoho nebo více p íjemc .

Adresy odd lujte st edníkem. Chcete-li p evzít adresy a telefonní ísla z Kontakt ,
ukn te na volbu To (Komu).

4. Napište zprávu. 
Chcete-li rychle zadat b žnou zprávu, ukn te na volbu Menu > My Text (Nabídka > 

M j text) a pak ukn te na požadovanou zprávu. 
Chcete-li zkontrolovat pravopis, ukn te na volbu Menu > Spell Check (Nabídka > 

Kontrola pravopisu). 
5. ukn te na volbu Send (Odeslat). 

Sestavení zprávy 

Poznámka: Zprávy SMS a MMS lze odeslat pouze v p ípad , že je za ízení p ipojeno k síti GSM/WCDMA. 
E-mailové zprávy lze odeslat, jestliže je za ízení p ipojeno k internetu (nap . prost ednictvím sít
GSM/WCDMA, p ipojení p es USB/Bluetooth k po íta i atd.). 

8. Procházení internetu 

Na svém za ízení si m žete nastavit p ipojení k internetu nebo firemní síti a získat tak p ístup na 
internet. P edem instalovaný prohlíže , Internet Explorer Mobile, je plnohodnotný 
internetový prohlíže  optimalizovaný pro použití na tomto za ízení.

Použití prohlíže e Internet Explorer Mobile 
1. ukn te na volbu Start > Internet Explorer (Start > Internetový prohlíže ).
2. Chcete-li zobrazit n jakou webovou stránku, zadejte požadovanou adresu URL do 

adresového pruhu, který se objeví v horní ásti obrazovky. Zadáváte-li adresu, kterou jste již 
n kdy zadávali, m žete pomocí šipky ( ) vybrat webovou stránku ze seznamu adres.

3. Pro vstup na webovou stránku, kterou jste zadali, ukn te na ikonu Go (Jdi) ( ). 
4. Chcete-li se vrátit zp t na p edchozí stránku, ukn te na tla ítko Back (Zp t).
5. Chcete-li obnovit obsah zobrazené webové stránky, ukn te na volbu Menu > Refresh 

(Nabídka > Obnovit). 
6. Chcete-li se vrátit na domovskou stránku, ukn te na volbu Menu > Home (Nabídka > 

Dom ). 
7. ukn te na volbu Menu > Favorites (Nabídka > Oblíbené) a vyberte oblíbenou webovou 

stránku, kterou chcete navštívit. Chcete-li p idat oblíbený odkaz p i procházení internetu, 
vstupte na stránku, kterou chcete p idat. Pak ukn te na volbu Menu > Add to Favorites
(Nabídka > P idat k oblíbeným) nebo ukn te na stránku a p idržte stylus a v zobrazené 
místní nabídce zvolte položku Add to Favorites.



Internet Explorer Mobile 

9. Použití fotoaparátu 

Díky vestav nému fotoaparátu m žete na tomto za ízení po izovat fotografie a nahrávat video-
klipy i se zvukem. P ed fotografováním nebo natá ením nastavte o ku, která se nachází na 
zadní stran  za ízení, do jednoho z následujících režim :

Normální režim – pro fotografování v normálním rozsahu 

Režim makro – pro fotografování v detailním záb ru 

Zapnutí fotoaparátu 
ukn te na volbu Start > Programs > Camera (Start > Programy > Fotoaparát). 
ukn te na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy > Foto a 

video) a dále na ikonu Camera (Fotoaparát). 
Stiskn te tla ítko FOTOAPARÁT na za ízení.

Chcete-li ukon it aplikaci fotoaparát, ukn te na ikonu Exit (Konec – ) na obrazovce. 

 Obrazovka Camera (Fotoaparát) 

Zachycení statického obrazu 
1. Po spušt ní aplikace fotoaparát zvolte režim snímání Photo pomocí šipek  nebo  v levé 

horní ásti obrazovky nebo pomocí tla ítek naviga ního ovláda e doleva nebo doprava. 
2. Pro zachycení statického obrazu stiskn te tla ítko FOTOAPARÁT nebo tla ítko ENTER na 

naviga ním ovláda i.

Zachycení video-klipu 
1. Po spušt ní aplikace fotoaparát zvolte režim snímání Video pomocí šipek  nebo  v levé 

horní ásti obrazovky nebo pomocí tla ítek naviga ního ovláda e doleva nebo doprava. 
2. Pro nahrání video-klipu stiskn te tla ítko FOTOAPARÁT nebo tla ítko ENTER na naviga ním 

ovláda i. Chcete-li nahrávání zastavit, znovu stiskn te tla ítko ENTER nebo FOTOAPARÁT. 



10. Použití programu Pictures & Videos 

Aplikace Pictures & Videos (Foto a video) slouží ke shromaž ování, organizování a t íd ní všech 
po ízených fotografií a video-klip  na vašem za ízení.
Tento program m žete použít k prohlížení, resp. p ehrávání snímk , animací GIF a video-klip .
Fotografie m žete dokonce prohlížet jako prezentaci, p enášet je p es infra-port, posílat je e-
mailem, upravovat je nebo je nastavit jako pozadí na obrazovce Today (Dnes).

 Šipka dol
Ikona Média 

Pro zobrazení zvoleného snímku ukn te sem 

Prohlížení fotografií 
1. ukn te na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy  > Foto a 

video). P i výchozím nastavení se soubory ve složce My Pictures objevují jako náhledy.
2. Zvolte snímek a ukn te na volbu View (Zobrazit). 

P ehrávání soubor  s animacemi GIF 
1. ukn te na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy  > Foto a 

video). 
2. Zvolte soubor s animací GIF a ukn te na p íkaz View (Zobrazit). V programu pro animace 

GIF se pak otev e a p ehraje animace.

P ehrávání videa 
1. ukn te na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy  > Foto a 

video). P i výchozím nastavení se zobrazí obsah složky My Pictures.
2. Chcete-li vyhledat zaznamenané video-klipy, ukn te na šipku dol  ( ) vedle složky My 

Pictures a ukn te na složku My Documents. Dále ukn te na složku My Videos. P i výchozím 
nastavení se video-klipy zobrazí jako náhledy ozna ené ikonou médií ( ).

3. ukn te na požadovaný náhled. P íslušný video-klip se spustí ve vestav ném p ehráva i
Windows Media Player. 



11. Zadávání informací 

Když spustíte aplikaci nebo zvolíte pole, které vyžaduje zadání textu nebo ísel, automaticky se 
zp ístupní Vstupní panel. Vstupní panel poskytuje p ístup k r zným zp sob m zadání, jako jsou 
Block Recognizer (Rozpoznáva  blok ), Keyboard (Klávesnice), Letter Recognizer
(Rozpoznáva  písma), Symbol Pad (Klávesnice pro symboly) a Transcriber (P episova ). P i
výchozím nastavení se na panelu nabídek objeví ikona Input Panel (Vstupní panel), která 
ozna uje, který zp sob zadání je práv  zvolený. Pomocí šipky Input Selector (Voli  zadání) 
(napravo od ikony vstupního panelu) otev ete seznam dostupných zp sob  zadání.

Vstupní panel (klávesnice)   Nabídka Zp soby zadání 
Šipka voli e zadání 
Ikona vstupního panelu 

Ikona Zp sob zadání 
Obrazovková klávesnice 

rozpoznáva  dopis  nebo Rozpoznáva  blok

Klávesnice pro symboly 

P episova

Zobrazení nebo skrytí Vstupního panelu 
Chcete-li zobrazit nebo skrýt Vstupní panel, ukn te na ikonu Input Panel na panelu nabídek. 



12. Indikátory stavu 

Na obrazovce Today (Dnes) se zobrazují d ležité informace, nap . nadcházející sch zky a 
indikátory stavu. Zde je p ehled n kterých stavových ikon, které se mohou objevit na obrazovce 
za ízení: 

Ikona Popis Ikona Popis 
Nové e-mailové nebo textové zprávy; 
upozorn ní SMS na hlasovou poštu 

Roaming

Další oznámení uknutím na tuto 
ikonu zobrazíte všechny. 

Spojení je aktivní 

Reproduktor zapnutý Spojení není aktivní 

Vytá ení, když není vložená žádná 
USIM/SIM-karta 

Probíhá synchronizace 

Probíhá hlasový hovor Chyba synchronizace 

Hovory jsou p esm rovány Funkce Wi-Fi aktivována, ale za ízení
ješt  není p ipojeno k bezdrátové síti 

Hovor odložen Zjišt na bezdrátová sí  (sít )

Zmeškaný hovor Probíhá p ipojování k bezdrátové síti 
(šipka se pohybuje); P ipojeno
k bezdrátové síti 

Maximální síla signálu Probíhá synchronizace p es Wi-Fi 

Není signál Vibra ní zvon ní 

Funkce telefonu jsou vypnuté a je 
aktivován režim Let 

Zvuk zapnutý 

Žádná telefonní služba Zvuk vypnutý 

Vyhledává telefonní službu Alarm

Ikona Popis Ikona Popis 
Dostupná sí  3G UMTS Není vložena USIM/SIM-karta 

Probíhá p ipojování k síti UMTS Comm Manager 

Je používána sí  UMTS Baterie je pln  nabitá 

Dostupná sí  GPRS (General Packet 
Radio Services) 

Baterie je velmi slabá 

Probíhá p ipojování k síti GPRS Baterie se dobíjí 

Používá se GPRS Za ízení je zamknuté    Za ízení je 
odemknuté 



13. P izp sobení telefonu s kapesním po íta em

M žete si p izp sobit celkový dojem vašeho za ízení a nastavit datum a as podle vaší aktuální 
asové zóny. 

P izp sobení obrazovky Today 
1. ukn te na volbu Start > Settings > Personal (Start > Nastavení > Osobní) a dále na 

kartu > Today (Dnes). 
2. Na kart Appearance (Vzhled) si vyberte požadovaný motiv pro pozadí obrazovky Today. 
3. Na kart Items (Položky) si vyberte položky, které chcete mít na obrazovce Today. 

P izp sobení nabídky Start 
1. ukn te na volbu Start > Settings > Personal (Start > Nastavení > Osobní) a dále na 

kartu > Menus (Nabídky). 
2. Zaškrtn te polí ka u položek, které chcete, aby byly zobrazeny v nabídce Start. M žete zvolit 

max. sedm položek.

Nastavení data a asu
1. ukn te na volbu Start > Settings > System (Start >Nastavení > Systém) a dále na 

kartu > Clock & Alarms (Hodiny a alarmy). 
2. Zvolte aktuální asovou zónu a zm te datum nebo as.

   

Nastavení obrazovky Today  Nastavení obrazovky Menu 

14. Zabezpe ení telefonu s kapesním po íta em 

Toto za ízení obsahuje dva druhy zabezpe ení. USIM/SIM-kartu m žete chránit p ed
nepovolaným p ístupem pomocí kódu PIN (osobní identifika ní íslo). Krom  toho m žete 
zabránit nepovolanému p ístupu do jakékoliv ásti za ízení pomocí ochrany heslem. 

Ochrana USIM/SIM-karty pomocí kódu PIN 
1. ukn te na volbu Start > Phone (Start > Telefon). 
2. Na obrazovce Phone ukn te na kartu Menu > Options > Phone (Nabídka > Možnosti > 

Telefon). 
3. ukn te na volbu Require PIN when phone is used (Použití telefonu vyžaduje PIN). PIN 

m žete kdykoli zm nit, když uknete na volbu Change PIN (Zm nit PIN).



Ochrana za ízení heslem 
1. ukn te na volbu Start > Settings > Personal > Lock (Start > Nastavení > karta Osobní 

> Zámek). 
2. Zaškrtn te polí ko Prompt if device unused for (Výzva p i nepoužívání po dobu) a v poli 

vpravo zvolte, jak dlouho musí být za ízení vypnuté, aby bylo vyžadováno heslo. V poli 
Password type (Typ hesla) zvolte typ hesla, který chcete použít. Zadejte heslo a potvr te
je.

3. Na kart Hint (Fráze) zadejte frázi, která vám pom že zapamatovat si heslo, ale neumožní 
jiným osobám heslo uhádnout. Fráze se zobrazí po tvrtém chybném zadání hesla.

4. ukn te na tla ítko OK. P i p íštím zapnutí za ízení budete vyzváni k zadání hesla. 

   

Nastavení kódu PIN   Nastavení hesla 

15. Další informace 

Další pokyny naleznete v Uživatelské p íru ce, pop . se obra te na místního prodejce t chto 
za ízení. 


