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Přehled telefonu

1 Tlačítko napájení

2 Konektor pro nabíječku/kabel USB

3 Klávesnice

4 Zámek krytu baterie

5 Tlačítko pro uskutečnění hovoru

6 Tlačítko SlideView

7 Optický pákový ovladač/funkční tlačítko

8 Tlačítko OK

9 Tlačítko pro ukončení hovoru

10 Dotyková obrazovka

11 Fotoaparát pro videohovory

12 Reproduktor sluchátka

13 Světelný snímač

14 3,5 mm konektor pro náhlavní soupravu/televizní výstup

15 Snímací pero

16 Světlo fotoaparátu

17 Objektiv fotoaparátu
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18 Tlačítko ovládání hlasitosti

19 Hlasitý reproduktor

20 Tlačítko fotoaparátu

21 Držák řemínku
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Začínáme

Důležité informace
Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták Důležité informace .

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované jinými
výrobci. Použití těchto programů nebo služeb může vyžadovat samostatnou registraci
u jiného výrobce a mohou se na něj vztahovat další podmínky použití. Dříve, než použijete
aplikace získané na webové stránce jiného výrobce nebo jejím prostřednictvím, si
zkontrolujte podmínky používání dané webové stránky a související zásady ochrany
osobních údajů. Společnost Sony Ericsson nenese žádnou odpovědnost ani nedává žádné
záruky ve vztahu k dostupnosti nebo výkonnosti jakýchkoli webových stránek jiných
výrobců a jimi nabízených služeb.

Další nápověda

Uživatelská příručka k°telefonu
V°telefonu je k°dispozici rozšířená uživatelská příručka a°nápověda.

Zpřístupnění uživatelské příručky v telefonu
• Klepněte postupně na možnosti  > Nápověda > Nápověda Sony Ericsson.

Používání funkce nápovědy v telefonu
• Klepněte postupně na možnosti  > Nápověda.

Použití funkce Začínáme
• Klepněte postupně na možnosti  > Začínáme.

Karta SIM a baterie
Před použitím musíte do telefonu vložit kartu SIM a baterii.

Vložení karty SIM

1 Sejměte kryt baterie.
2 Zasuňte kartu SIM do držáku. Kontakty zlaté barvy musí směřovat dolů.

Vložení baterie
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1 Sejměte kryt baterie.
2 Vložte baterii hologramem Sony Ericsson nahoru a konektory přiložte proti sobě.

Nabíjení baterie
Nová baterie telefonu je částečně nabitá.

Nabíjení telefonu pomocí napájecího adaptéru
• Připojte telefon k elektrické zásuvce pomocí dodaného kabelu USB a napájecího

adaptéru.

Nabíjení telefonu pomocí počítače
• Připojte telefon k portu USB počítače pomocí dodaného kabelu USB.

paměťová karta

Vložení paměťové karty

1 Sejměte kryt baterie.
2 Vložte paměťovou kartu do telefonu. Kontakty zlaté barvy musí směřovat dolů.

Vyjmutí paměťové karty

1 Sejměte kryt baterie.
2 Zatlačte na hranu paměťové karty. Karta se uvolní a lze ji vyjmout.
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Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

1 Stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté, dokud se telefon nespustí.
2 Při prvním spuštění se zobrazí průvodce rychlým startem, který vás bude provázet

počátečními nastaveními.

Vypnutí telefonu
1 Stiskněte tlačítko napájení a držte jej stisknuté, dokud systém nezobrazí zprávu.
2 Klepněte na tlačítko Ano.

Zapnutí režimu spánku
• Stisknutím tlačítka napájení dočasně vypnete obrazovku a přepnete telefon do

režimu spánku.

Vypnutí režimu spánku
• Krátkým stisknutím tlačítka napájení aktivujete obrazovku. Telefon lze aktivovat také

otevřením telefonu nebo přijetím hovoru či zprávy.

Zapnutí režimu V letadle
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Communication Manager.
2 Klepněte na ikonu .

Zapnutí režimu telefonu
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Communication Manager.
2 Klepněte na ikonu .

Stereofonní přenosná souprava handsfree

Použití soupravy handsfree
• Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby bude zastaveno, když

máte hovor, a pokračuje po jeho ukončení.

Pokud s°telefonem nebyla dodána sluchátka, můžete si je zakoupit samostatně.

Kalibrace obrazovky
Při prvním zapnutí telefonu musíte kalibrovat obrazovku. V°případě potřeby můžete
kalibraci obrazovky opakovat.

Ke kalibraci obrazovky musíte použít pero.

Kalibrace obrazovky
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > Obrazovka > Kalibrovat

obrazovku.
2 Dotykovým perem silně a°přesně klepněte na každý terč.
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Procházení
K pohybu po obrazovce můžete použít následující prostředky:

• dotyky perem nebo prstem na dotykové obrazovce,
• šipky na klávesnici,
• optický pákový ovladač.

Použití dotykové obrazovky

• Chcete-li zvýraznit nebo otevřít nějakou položku, klepněte na ní.
• Chcete-li zkopírovat, přejmenovat nebo odeslat soubor, klepněte na soubor nebo složku

a přidržte pero nebo prst na místě. V dialogovém okně možností vyberte požadovanou akci.
• Chcete-li posunovat zobrazení, klepněte na obrazovku a posouvejte prstem nahoru nebo

dolů. Na některých stránkách můžete posunovat zobrazení také do strany.
• Posunování obrazovky zastavíte klepnutím na obrazovku.
• Chcete-li posunout zobrazení stránky, dotkněte se obrazovky a posouvejte po ní prstem.
• Chcete-li posunovat zobrazení nepřetržitě, posuňte prst až na okraj stránky a nechte jej na

místě. Uvolněním prstu posunování zastavíte.

Používání šipek

Používání šipek

• Stisknutím tlačítek se šipkami vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů se můžete pohybovat
po obrazovce. Stisknutím tlačítka  vyberete položku.

Použití optického pákového ovladače
Klouzáním prstem na navigačním tlačítku můžete posunovat značku zvýraznění
v libovolném směru. V aplikacích Microsoft® Internet Explorer®, Zprávy a°Kontakty můžete
k posunování použít optický pákový ovladač.
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Zapnutí simulace stisknutí tlačítek
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > Optical joystick.
2 Zaškrtněte políčko Zapnout simulaci stisknutí tlačítek nebo zaškrtnutí zrušte.

Zapnutí simulace myši
1 Klepněte na možnost  > Nastavení >Systém > Optical joystick.
2 Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Enable mouse simulation.

Zámek obrazovky

Zamknutí obrazovky
• Stiskněte a°podržte tlačítko .

Zamknutí displeje při otevřené výsuvné klávesnici
1 Stiskněte tlačítko  na výsuvné klávesnici.
2 Klepněte na tlačítko Zámek.

Odemknutí obrazovky
• Posuňte ikonu  na obrazovce doleva nebo doprava.

Práce se zamykacím kódem obrazovky
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Zámek.
2 Zaškrtněte políčko Dotázat se, není-li telefon používán po dobu , vyberte časový

interval a°zadejte kód pro odemknutí displeje.
3 Klepněte postupně na možnosti OK > Yes.

Ukončení aplikace

Ukončování aplikací
• Pokud v libovolném okně aplikace klepnete na tlačítko , bude aplikace ukončena.

ikony stavu
Klepnutím na ikonu na stavovém řádku získáte další informace nebo spustíte aplikaci.

Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony stavu:

K dispozici je služba 3G/UMTS. Funkce Wi-Fi je zapnutá.

K dispozici je služba HSDPA. Hledání dostupných připojení Wi-Fi

K dispozici je služba EDGE. Připojená síť Wi-Fi.
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K dispozici je služba 3G/UMTS. Síla signálu.

Používá se služba GPRS. Žádný signál.

Používá se služba HSDPA. Vysílač a°přijímač telefonu je vypnutý

Používá se služba 3G/UMTS. Probíhá hlasový hovor.

Používá se služba EDGE. Podržený hovor.

Připojení je aktivní. Zvuk je zapnutý.

Připojení není aktivní. Zvuk je vypnutý.

Zmeškaný hovor Nabíjení baterie.

Nová příchozí zpráva SMS nebo MMS. Zcela nabitá baterie.

Více upozornění. Klepnutím zobrazíte všechna. Bylo zjištěno stereofonní sluchátko s mikrofonem
Bluetooth.

Správce úloh. Probíhá synchronizace.

Je aktivní roaming. Funkce Bluetooth je zapnuta

Zastavení spuštěného programu. Je připojeno sluchátko s mikrofonem Bluetooth.

Programy
Jde o některé z programů, které lze nalézt v nabídce Start:

Popis

Office Mobile Úplná sada aplikací Microsoft® Office pro telefon.

 Microsoft® Excel® Mobile Vytváření nových sešitů nebo zobrazování a úpravy
sešitů aplikace Excel.

 Microsoft® OneNote® Mobile Vytváření poznámek a shromažďování informací na
jednom místě.

 Microsoft® PowerPoint®
Mobile

Zobrazování snímků a prezentací aplikace PowerPoint.

 Microsoft® Word Mobile Vytváření, prohlížení a úpravy dokumentů aplikace
Word.

Dnes Panel Dnes.

Text Odesílání a přijímání hlasových zpráv, zpráv MMS a zpráv SMS.

Panels Správa panelů.

Camera Pořizování fotografií a zaznamenávání videklipů.

Kalendář Sledování událostí a vytváření žádostí o schůzku.

Kontakty Sledování informací o přátelích a°spolupracovnících.

Internet Explorer
Mobile

Prohlížení webu a stránek WAP a stahování nových programů a souborů z Internetu.

E-mail Odesílání a přijímání e-mailů.

Telefon Uskutečňování a přijímání hovorů, přepínání mezi hovory a vytváření konferenčních hovorů.

Nápověda Zobrazení témat nápovědy pro aktuální obrazovku nebo program.

SlideView Rychlý přístup k často využívaným aktivitám telefonu.
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Media Správa mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie, videa a hry.

Sony Ericsson
Sync

Synchronizace kontaktů, kalendáře a dalších položek pomocí webové stránky
SonyEricsson.com.

YouTube Sdílení a zobrazování videí z celého světa.

Hry Hraní předinstalovaných her.

Microsoft®
Exchange
ActiveSync®

Synchronizace informací mezi telefonem a počítačem nebo serverem Exchange.

Adobe™
Reader™ LE

Zobrazování souborů PDF (Portable Document Format) v telefonu.

Kalkulačka Provádění základních výpočtů, například sčítání, odečítání, násobení a dělení.

Průzkumník Uspořádání a správa souborů v telefonu.

Začínáme Informace o práci se základními funkcemi jako je uskutečnění hovoru a nastavení data
a času, pozadí, hesla a°vyzvánění, přenos hudby a°nastavení náhlavní soupravy Bluetooth
a°e-mailu.

PlayNow Stahování různého zajímavého obsahu do telefonu.

Google Maps™ Zobrazení aktuální polohy, hledání dalších míst a výpočet tras.

Sdílení Internetu Připojení telefonu k Internetu pomocí datového připojení telefonu.

Messenger Mobilní verze služby Windows Live™ Messenger.

Poznámky Vytváření rukou nebo na klávesnici psaných poznámek, kreseb a hlasových záznamů.

Obrázky a°videa Zobrazování, uspořádávání a řazení obrázků, animovaných souborů GIF a videosouborů
v telefonu nebo na paměťové kartě.

Radio Poslouchání rádia v telefonu.

Hledání
v telefonu

Hledání kontaktů, dat a dalších informací v telefonu.

Settings Uživatelské přizpůsobení nastavení telefonu.

Mediální datový
proud

Živé datové proudy nebo video na požádání.

Úkoly Sledování úkolů.

Správce úloh Správa běžících aplikací.

Windows Live Mobilní verze služby Windows Live™, která slouží k hledání informací na webu. Po přihlášení
k účtu služby Windows Live získáte přístup ke zprávám pošty Live Mail a můžete posílat
a přijímat rychlé zprávy služby Live Messenger.

Některé programy popsané v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a
°poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení telefonu

Zobrazení všech dostupných nastavení
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení.
2 Klepnutím zobrazte jedno z°následujících nastavení:

• Složka Osobní
• Složka Systém
• Složka Připojení
• Bluetooth
• Hodiny a připomenutí
• Zámek
• Dnes
• Řízení spotřeby a°podsvícení
• Communication Manager
• Microsoft My Phone
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Osobní

Popis

Zadávání Nastavení možností jednotlivých metod zadávání znaků.

Informace
o vlastníkovi

Zadání osobních údajů do telefonu.

Telefon Vlastní nastavení telefonu, například vyzváněcího tónu nebo kódu PIN karty USIM nebo
SIM, a další operace.

Klávesnice Nastavení možností klávesnice na obrazovce a°přidávání nových slov do slovníku.

Zvuky
a upozornění

Povolení zvuků pro události, upozornění a další funkce. Nastavení typu upozornění na
různé události.

Systém

Popis

O produktu Základní informace, jako je verze systému Windows® Mobile a typ procesoru použitého
v telefonu. Můžete také zadat název telefonu.

Certifikáty Zobrazí informace o certifikátech nainstalovaných v telefonu.

Vymazat paměť Na tuto ikonu klepněte jen tehdy, když potřebujete odstranit všechna data a soubory
z paměti a obnovit výchozí nastavení telefonu z výroby.

Řízení spotřeby a
°podsvícení

Nastavení úspor energie.

Názor zákazníka Pomozte nám zlepšit systém Windows® Mobile účastí v programu Customer Experience
Improvement Program.

Informace
o zařízení

Informace o verzi firmwaru, hardwaru a identitě.

Šifrování Šifrování souborů na paměťové kartě. Šifrované soubory lze přečíst pouze v tomto
telefonu.

Zasílání zpráv o
°chybách

Povolení nebo zakázání funkce zasílání zpráv o chybách telefonu. Když je tato funkce
povolená a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technická
data o stavu programu a telefonu. Budete-li souhlasit, budou tato data odeslána technické
podpoře společnosti Microsoft.

Externí systém
GPS

Nastavení vhodných komunikačních portů systému GPS (je-li to nutné). Toto nastavení
můžete potřebovat, pokud jsou v telefonu programy, které využívají data systému GPS,
nebo je k telefonu připojen přijímač systému GPS. Podrobnosti naleznete v nápovědě.

FastGPS Technologie FastGPS zlepšuje vyhledání polohy pomocí systému GPS stahováním
nejaktuálnějších dat ze satelitů prostřednictvím Internetu.

Java™ Stahování a instalace aplikací Java, například her a nástrojů, do telefonu.

Spravované
programy

Historie instalace programů spravovaných v telefonu.

Paměť Kontrola informací o obsazení paměti telefonu a paměťové karty. Můžete také ukončit
aktuálně spuštěné programy.

Automatická
kontrola zesílení
mikrofonu

Během záznamu automaticky upravuje hlasitost vašeho hlasu.

Optical joystick Zapnutí simulace stisknutí tlačítek a°práce s°myší a°nastavení citlivosti.

Místní nastavení Nastavení místní konfigurace použité v telefonu, včetně formátu zobrazení čísel, měny,
data a času.

Odebrat
programy

Odebrání programů nainstalovaných v telefonu.

Obrazovka Změna orientace obrazovky, nová kalibrace obrazovky a změna velikosti textu na
obrazovce.

Správce úloh Ukončování práce programů a nastavení tlačítka  pro okamžité ukončení programů při

klepnutí na toto tlačítko.
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Režim televizního
výstupu

Nastavení typu signálu a°režimu zobrazení.

Připojení

Popis

Přenést Nastavení telefonu pro přijímání příchozích přenosů Bluetooth.

Nastavení připojení Konfigurace datových připojení telefonu, například GPRS, WAP a MMS, podle
zjištěného nebo vybraného mobilního operátora.

Připojení Nastavení jednoho nebo více typů modemových připojení telefonu, například
telefonického připojení, připojení GPRS a dalších, pomocí kterých se telefon může
připojit k Internetu nebo privátní místní síti.

Připojení k°doméně Připojení telefonu k prostředkům společnosti prostřednictvím připojení k doméně.

Připojení k°PC pomocí
USB

Vytvoření sériového spojení mezi telefonem a počítačem přes port USB.

Wi-Fi Vyhledání dostupných bezdrátových sítí.

Mobilní data Nastavení služeb HSPA/HSUPA, GPRS, CSD a°SMS.

Communication
Manager

Zapnutí nebo vypnutí různých komunikačních kanálů.

Služba aktualizací
Chcete-li zvýšit výkon telefonu, můžete aktualizovat software. K°tomu slouží služba
aktualizací Sony Ericsson.

Používání služby aktualizací
K°této akci potřebujete kabel USB.

1 V°počítači připojeném k°Internetu přejděte na adresu
www.sonyericsson.com/updateservice.

2 Podle pokynů nainstalujte do telefonu nejnovější software.
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SlideView
Zobrazení SlideView nabízí rychlý přístup k°nejčastěji využívaným funkcím telefonu. Nabízí
také přehled o zmeškaných příchozích aktivitách a upozorňuje na zmeškané hovory, e-
maily a zprávy SMS.

ZobrazeníSlideView nabízí přístup k°následujícím funkcím:

• Seznam hovorů
• Zprávy
• Kalendář
• Média
• PlayNow
• Sony Ericsson Sync
• Správce panelů

Otevření obrazovky SlideView
• Stiskněte tlačítko .

Procházení zobrazením SlideView

1 Pro otevření aktivit telefonu klepněte na aktivity.
2 Pro návrat k předchozímu zobrazení klepněte na panel vlevo.
3 Pro přechod zpět k hlavnímu zobrazení SlideView klepejte na panel vlevo, až

přejdete k hlavnímu zobrazení, nebo stiskněte tlačítko .

Přepnutí mezi zobrazením SlideView a aplikacemi
1 Pokud některou aplikaci používáte v°zobrazení SlideView, stiskněte tlačítko .
2 Vyberte jinou aplikaci.
3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k aplikaci, kterou jste spustili v°zobrazení

SlideView.
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Psaní textu
K zadávání textu a znaků můžete použít:

• výsuvnou klávesnici,
• klávesnici na obrazovce,
• funkce rozpoznání rukopisu, jako jsou Block Recognizer, Letter Recognizer nebo

Transcriber.

Používání hardwarové klávesnice
• Chcete-li napsat malé písmeno, stiskněte příslušné tlačítko.
• Chcete-li napsat jedno velké písmeno, stiskněte tlačítko  a potom stiskněte požadované

tlačítko s písmenem.
• Chcete-li zadat všechna velká písmena, stiskněte tlačítko  dvakrát. Chcete-li přepnout

zpět na všechna malá písmena, znovu stiskněte tlačítko .
• Chcete-li zadat znaky se znaménky, stiskněte nejprve tlačítko s písmenem a potom tiskněte

tlačítko , až se zobrazí požadovaný znak.
• Pro zadání čísla nebo symbolu stiskněte tlačítko  a potom stiskněte příslušné tlačítko.
• Chcete-li zadat více číslic nebo symbolů, stiskněte dvakrát tlačítko  a°zadávejte

požadované číslice nebo symboly.
• Chcete-li zkontrolovat zadané znaky nebo ukončit používaný program, stiskněte tlačítko

.

Jazyk zadávání
Dříve, než začnete zadávat znaky, musíte zvolit jazyk, který se použije při psaní. Během
zadávání textu můžete na libovolný ze zvolených jazyků zadávání přepnout klepnutím na
tlačítko .

Výběr jazyka zadávání
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Keyboard > Languages.
2 Označte zaškrtávací políčka u jazyků, které chcete přidat na seznam.

Použití klávesnice na obrazovce
Text můžete psát na klávesnici na obrazovce. Klávesnice na obrazovce používá integrovaný
slovník.

Zadávání textu na klávesnici na obrazovce
1 V programu klepněte na ikonu zadávání textu  v dolní části obrazovky.
2 Klepněte na ikonu  a potom klepněte na možnost Keyboard.
3 Chcete-li psát, klepněte na písmena na klávesnici na obrazovce.
4 Chcete-li návrh vybrat, stiskněte mezerník.

Zadávání interpunkčních značek a symbolů pomocí klávesnice na obrazovce
1 V programu klepněte na ikonu  v dolní části obrazovky.
2 Klepněte na ikonu  a potom klepněte na možnost Keyboard.
3 Klepněte na ikonu .
4 Vyberte interpunkční značku nebo symbol.

Změna jazyka psaní pro klávesnici na obrazovce
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Keyboard > Languages.
2 Vyberte požadované jazyky.

Možnosti korekce textu
Funkce korekce textu pomáhá při zadávání textu navrhováním slov během zadávání
písmen. V nabídce korekce textu můžete nastavovat různé možnosti, například korekci
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pravopisu, odhad dalšího slova, automatické přidávání slov a automatické nahrazování
slov.

Nastavení možností korekce textu
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Keyboard > Text correction.
2 Vyberte požadované možnosti.

Pro získání více informací o různých možnostech v nabídce korekce textu jděte na  >
Nastavení > Osobní > Keyboard > Text correction > Nápověda.

Přidání slov do slovníku
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Keyboard > My words.
2 Klepněte na možnost .
3 Klepněte na možnost Add a zapište slovo.
4 Klepněte na tlačítko Hotovo.

Použití funkcí rozpoznávání rukopisu
• V programu klepněte na ikonu zadávání  v dolní části obrazovky, klepněte na ikonu 

a klepněte na některou metodu.
• Chcete-li zobrazit nápovědu k°psaní znaků pomocí funkcí Block Recognizer, Letter

Recognizer nebo Transcriber, klepněte na možnost .

Funkce pro rozpoznávání rukopisu nemusí být dostupné ve všech jazycích.

Použití aplikace Letter Recognizer
Pomocí aplikace Letter Recognizer můžete psát jednotlivá písmena, čísla a interpunkci.
Tyto zápisy jsou potom převáděny na textové znaky.

AplikaceLetter Recognizer je k dispozici vždy, když lze zadat text.

Použití aplikace Letter Recognizer
1 V programu klepněte na ikonu vstupu  v dolní části displeje, klepněte na ikonu

 a potom klepněte na možnost Letter Recognizer.
2 Zapište znaky, čísla a symboly do vyhrazené oblasti zápisu:

• Chcete-li zadat velká písmena, pište do oblasti ABC (vlevo) políčka.
• Chcete-li zadat malá písmena, pište do oblasti abc (uprostřed) políčka.
• Chcete-li zadat čísla, pište do oblasti 123 (vpravo) políčka.
• Chcete-li zadat symboly a interpunkci, pište do oblasti 123 (vpravo) políčka nebo

klepněte na možnost  a vyberte symbol na zobrazené klávesnici symbolů.

Klepnutím na ikonu  pod oblastí zápisu zobrazíte nápovědu a ukázky psaní.

Použití aplikace Block Recognizer
Pomocí aplikace Block Recognizer můžete psát jedním tahem písmena, čísla, symboly
a interpunkci. Tyto zápisy jsou potom převáděny na textové znaky.

AplikaceBlock Recognizer je k dispozici vždy, když lze zadat text.
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Použití aplikace Block Recognizer
1 V programu klepněte na ikonu vstupu v dolní části displeje, klepněte na ikonu 

a potom klepněte na možnost Block Recognizer.
2 Zapište znaky, čísla a symboly do vyhrazené oblasti zápisu:

• Chcete-li zadat písmena, pište do oblasti abc (vlevo) políčka.
• Chcete-li zadat čísla, pište do oblasti 123 (vpravo) políčka.
• Chcete-li zadat symboly a interpunkci, klepněte do jedné z oblastí políčka a

zapište požadovaný znak, nebo klepněte na ikonu  a vyberte symbol na
zobrazené klávesnici symbolů.

Klepnutím na ikonu  pod oblastí zápisu zobrazíte nápovědu a ukázky psaní.

Použití aplikace Transcriber
Pomocí aplikace Transcriber můžete psát kamkoliv na obrazovku rukou, tiskacím písmem
nebo kombinací obou způsobů. Rukou psaný text bude převeden na textové znaky. Další
informace o použití aplikace Transcriber získáte klepnutím na ikonu  na panelu nástrojů
aplikace Transcriber.

Použití aplikace Transcriber
1 V programu klepněte na ikonu vstupu v dolní části displeje, klepněte na ikonu 

a potom klepněte na možnost Transcriber.
2 Klepnutím na možnost OK zavřete úvodní obrazovku aplikace Transcriber.
3 Pomocí pera pište kamkoliv na obrazovku. Váš rukopis bude převeden na text krátce

poté, co zvednete pero z obrazovky.

Změna nastavení aplikace Transcriber
• Klepněte na ikonu  na panelu nástrojů aplikace Transcriber, vyberte požadované

možnosti na třech kartách v dolní části obrazovky a proveďte požadované změny.

Zobrazení ukázek psaní rukou pomocí aplikace Transcriber
1 Klepněte na ikonu  na panelu nástrojů aplikace Transcriber.
2 Chcete-li zobrazit ukázku, klepněte na písmeno a potom klepněte na jeden z tvarů

v horní části obrazovky.
3 Klepnutím na možnost OK obrazovku s tvary písmen zavřete.

Další informace o rozpoznávání rukopisu a gest v aplikaci Transcriber získáte klepnutím na ikonu
 na panelu nástrojů aplikace Transcriber.

Zadání interpunkce a symbolů pomocí aplikace Transcriber
1 Klepněte na ikonu  na panelu nástrojů aplikace Transcriber.
2 Vyberte požadovanou interpunkci nebo symboly.

Chcete-li změnit umístění klávesnice interpunkce a symbolů, klepněte na záhlaví okna, přidržte
jej prstem nebo perem a potom jej přesuňte na požadované místo.

Aplikace Poznámky
Aplikace Poznámky slouží k°zadávání různých typů informací. Můžete kreslit nebo psát
přímo na obrazovku a ukládat poznámky psané rukou. Můžete také vytvořit samostatný
záznam (hlasovou poznámku) nebo můžete záznam přidat k poznámce.
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Panely
Rozhraní Panely vám umožňuje přizpůsobit pohotovostní obrazovku. Vybrané panely
můžete zobrazit v°různých zobrazeních, můžete nastavit automatické přepínání panelů
nebo stahovat nové panely.

Některé panely popsané v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a
°poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Otevření a zavření zobrazení panelů

1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na možnost Panely.

Do zobrazení panelů můžete přejít přímo dvojitým stisknutím ikony .

Přepínání mezi panely a aplikacemi
• Chcete-li přejít k zobrazení Oblíbené položky, stiskněte na panelu nebo v aplikaci dvakrát

tlačítko .
• Chcete-li se vrátit k naposledy použitému panelu, stiskněte v zobrazení panelu tlačítko

.
• V aplikaci, kterou jste spustili z nabídky Start, stiskněte tlačítko . Tím se vrátíte

k naposledy použitému panelu.

Správce panelů
Správce panelů umožňuje zobrazovat panely v°jiných zobrazeních, upravovat nastavení
automatického přepínání panelů a°stahování nových panelů.

Zobrazení Oblíbené položky

Zobrazení Seznam

Automatické přepínání panelů

Nastavení

Zobrazení Oblíbené položky
V°tomto zobrazení vidíte devět oblíbených panelů. Panely můžete nastavit jako oblíbené v
°zobrazení Seznam.
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Otevření panelu ze zobrazení Oblíbené položky
• Klepněte na panel, který chcete otevřít.

Zobrazení Seznam
V režimu zobrazení seznamu můžete nastavovat zvolené panely jako oblíbené, stahovat
nové panely a číst informace o°některých panelech. Můžete také filtrovat seznam
zobrazených panelů.

Otevření panelu ze zobrazení Seznam
1 Posouvejte seznamem, dokud se nezvýrazní požadovaný panel.
2 Klepněte na ikonu Activate.

Přidání panelu do oblíbených
1 V zobrazení Seznam vyberte panel.
2 Klepněte na ikonu Favorite.

Filtrování panelů
1 V°zobrazení Seznam klepněte na možnost .
2 Vyberte filtr.

Stažení nových panelů v zobrazení Seznam
1 V°zobrazení Seznam klepněte na možnost .
2 Vyberte filtr Zdarma nebo Prémiové.
3 Klepněte na tlačítko Stáhnout.

Filtry Zdarma a Prémiové budou dostupné, jakmile budou podporovány službou PlayNow
Arena.
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Automatické přepínání panelů
Automatické přepínání panelů v°zadanou dobu automaticky změní aktuální panel.

1 Časová osa

2 Přidané panely na časové ose

3 Seznam dostupných panelů

Změna času na časové ose
• V°zobrazení automatického přepínání panelů klepněte na možnost  nebo .

Přidávání panelů na časovou osu
• Panely, které chcete přidat, přetáhněte ze seznamu dostupných panelů na časovou

osu.

Odebrání panelů z°časové osy
• Panely, které chcete odebrat, přetáhněte z°časové osy do seznamu dostupných

panelů.

Nastavení správce panelů

1 Auto panel switching zapnuto/vypnuto - Zapnutí a°vypnutí funkce Auto panel switching

2 Informace o verzi/Update - Stažení nejnovější verze aplikace Správce panelů. Pokud je aktuální aplikace
Správce panelů v°nejnovější verzi, je zakázána možnost Update.

3 Get more panels - Stažení nových panelů pro vaše zařízení

4 Use Data Connection - Povolení nebo zakázání použití datového připojení k aktualizaci informací o panelech
pomocí webové stránky PlayNow
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Panel Dlaždice
Tento panel nabízí přehled funkcí v°prostorovém rozhraní. K°funkcím můžete přistupovat
jediným klepnutím. Když vyberete město a°jste připojeni k°Internetu, jsou automaticky
aktualizovány údaje o°datu, času a°počasí. Zdroj informačních kanálů RSS můžete změnit,
a°můžete nastavit i°interval aktualizace kanálů RSS.

1 Město

2 Čas

3 Datum/Kalendář

4 Zprávy

5 Kalkulačka

6 Informační kanál RSS

7 Počasí

8 Kontakty

9 Nastavení

Změna města
1 Klepněte na možnost  a°klepněte na kartu Čas.
2 Klepněte na pole Vyberte město.
3 Zadejte název města a°klepněte na možnost Hledat.
4 Vyberte město a klepněte na příkaz OK.

Zobrazení informačních kanálů RSS
• Klepněte na ikonu .

Změna zdroje informačního kanálu RSS
1 Klepněte na možnost  a°klepněte na kartu RSS.
2 Klepněte u°prázdného zaškrtávacího políčka a°zadejte adresu zdroje informačního

kanálu RSS.
3 Klepnutím na zaškrtávací políčko nový informační kanál RSS zapněte.
4 Klepněte na možnost OK.

Změna intervalu aktualizace informačních kanálů RSS
1 Klepněte na možnost  a°klepněte na kartu RSS.
2 Zaškrtněte políčko Web feeds enabled.
3 V°rozevíracím seznamu vyberte interval aktualizace a klepněte na příkaz OK.

Panel CNN
Panel CNN obsahuje přehled nejnovějších zpráv ze světa.
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1 Čas a počasí

2 Nejnovější zprávy

3 Filtr

Čas a počasí
Když zadáte název města a°jste připojeni k°Internetu, jsou automaticky aktualizovány údaje
o°času a°počasí.

Změna času a°počasí
1 Klepněte na možnost Přidat město.
2 Zadejte název města a°stiskněte tlačítko .
3 V°seznamu vyberte město a klepněte na příkaz OK.

Nejnovější zprávy
Procházení nejnovějšími zprávami a°filtrování konkrétních zpráv.

Změna filtrů
1 Klepněte na možnost Všechna témata.
2 Vyberte filtr a klepněte na něj.

Panel Město
Panel Město nabízí přístup k°mnoha funkcím. Jednotlivým funkcím jsou přiřazeny různé
detaily a°vizuální efekty. Celé město můžete prozkoumat po klepnutí na postranní části
zobrazení.

1 Zprávy a°e-maily.

2 Události kalendáře. Pokud je na daný den plánována událost kalendáře, přijede vlak.
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3 Tichý režim. Když telefon není v°tichém režimu, hrají hudebníci v°hudebním pavilonu v°parku. Když je zapnut
tichý režim, zmizí hudebníci pod pavilonem.

4 Síla signálu. Sílu signálu označuje počet vlajek.

5 Funkce Bluetooth. Když je zapnuta funkce Bluetooth, stříká v°kašně vodotrysk. Při vypnutí funkce Bluetooth
vodotrysk v°kašně nestříká.

6 Nabití baterie. Stav nabití baterie znázorňují zaplněná místa na parkovišti.

7 Web společnosti Sony Ericsson.

8 Google Maps.

9 Stránka Google.

10 Volání. Při zmeškaném hovoru přiletí červené letadlo a°zůstane na dráze.

11 Wi-Fi: zapnuto/vypnuto. Při zapnutém spojení Wi-Fi vysílá letištní věž vlny signálu.

12 Čas a datum.

Panel Zahrada
Panel Zahrada upozorňuje na různé aktivity. Zobrazení panelu Zahrada se mění podle data
a času.

1 Čas a datum.

2 E-maily. Otevřená květina označuje nepřečtené e-mailové zprávy.

3 Zprávy. Otevřená květina označuje nepřečtené zprávy.

4 Nabití baterie. Břečťan znázorňuje úroveň nabití baterie.

5 Wi-Fi. Počet kopretin znázorňuje sílu signálu Wi-Fi.

6 Funkce Bluetooth. Při zapnutí funkce Bluetooth vyroste houba. Při vypnutí funkce Bluetooth houba uschne.

7 Síla signálu. Vyrostlý náprstník s°rozvitými květy označuje silný signál.

8 Události kalendáře. Čtyři hodiny před událostí kalendáře přiletí motýl. V°noci (18:00 - 06:00) létá místo
motýla světluška.

9 Volání. Otevřená květina označuje zmeškané hovory.

10 Tichý režim. Při vypnutém tichém režimu náhodně padají javorová semínka.

Panel Spb Mobile Shell
K dispozici jsou dva typy panelů Spb Mobile Shell, a to Profesionální a Životní styl.
Profesionální panel Spb Mobile Shell je orientovaný více pracovně a obsahuje jako hlavní
zobrazení kalendář a události. Panel Životní styl Spb Mobile Shell lze upravit v souladu
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s vlastními potřebami. Panel se rozšiřuje mimo displej, takže máte k dispozici více prostoru
pro přidávání zástupců a pomůcek.

Další informace naleznete na webové stránce www.spbsoftwarehouse.com.

Stažení nových panelů

Stahování nových panelů
• V°zobrazení nastavení panelů klepněte na možnostZískat další panely.

26

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

http://www.spbsoftwarehouse.com


Volání

Volání a°přijímání hovorů
Tento telefon můžete použít k uskutečňování, přijímání a uchovávání hovorů a zpráv. Čísla
můžete vytáčet také přímo z aplikace Kontakty nebo Seznam hovorů. Chcete-li uskutečnit
nebo přijmout telefonní hovor, musí být telefon v dosahu sítě.

Telefonování

Přehled obrazovky telefonu
Stisknutím tlačítka  spustíte program pro vytáčení.

1 Tlačítko pro uskutečnění hovoru. Po zadání čísla uskutečněte hovor klepnutím na toto tlačítko.

2 Obrazovka Rychlá volba, Kontakty nebo Seznam hovorů

3 Hlasová schránka. Klepnutím a přidržením zavoláte hlasovou schránku.

4 Klepnutím a přidržením zadáte znaménko +, symbol mezinárodní předvolby.

5 Klepnutím otevřete Kontakty.

6 Rychlá volba. Klepnutím zobrazíte položky rychlé volby.

7 Klávesnice. Klepnutím zobrazíte nebo skryjete klávesnici.

8 Historie hovorů. Klepnutím zobrazíte zaznamenané informace o hovorech.

9 Klávesnice. Klepnutím skryjete klávesnici.

10 Odstranit. Klepnutím vymažete následující číslici zadaného čísla. Klepnutím a přidržením vymažete celé
číslo.

Uskutečnění hovoru pomocí klávesnice
1 Stiskněte tlačítko .
2 Pokud není zobrazena klávesnice, klepněte na možnost .
3 Zadejte telefonní číslo společně s úvodním směrovým číslem oblasti klepnutím na

číselná tlačítka.
4 Klepněte na ikonu .

Ukončení hovoru
• Probíhající hovor ukončíte stisknutím tlačítka .
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Uskutečnění mezinárodního hovoru
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na tlačítko  a podržte ho, dokud telefon nezobrazí symbol mezinárodní

předvolby +.
3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
4 Klepněte na ikonu .

Volání z aplikace Kontakty
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na ikonu .
3 Podle přání skryjte klávesnici.
4 Přejděte na kontakt, který chcete volat.
5 Klepnutím na kontakt zobrazte všechna telefonní čísla kontaktu.
6 Klepněte na číslo, na které chcete volat.

Historie hovorů
Zde můžete zobrazit informace o°přijatých hovorech, volaných číslech a°zmeškaných
hovorech, například telefonní čísla, datum a°čas a°délku hovorů.

Otevření historie hovorů
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na ikonu .

Uskutečnění hovoru z Historie hovorů
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na ikonu .
3 Projděte všechny hovory nebo klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
4 Klepněte na číslo, na které chcete volat.

Přijímání hovorů

Přijetí hovoru
• Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru a°odeslání obsazovacího tónu
• Když máte příchozí hovor, stiskněte tlačítko .

Vypnutí vyzvánění bez přijetí hovoru
• Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odmítnutí hovoru zprávou SMS
Tato funkce umožňuje odmítnout hovor odesláním zprávy SMS s předem definovaným
obsahem volajícímu. Před použitím musíte tuto funkci povolit.

Povolení funkce odmítnutí hovoru zprávou SMS
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na možnost Menu > Options a°klepněte na kartu Advanced.
3 Zaškrtněte políčko Reject call with text message.
4 Zadejte zprávu SMS, která bude odeslána volajícímu, když odmítnete hovor.
5 Klepněte na ikonu ok.

Odmítnutí hovoru zprávou SMS
1 Když máte příchozí hovor, klepněte na tlačítko Send text message.
2 Podle potřeby změňte text.
3 Klepnutím na možnost Send odešlete zprávu SMS volajícímu.
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Tísňová volání
Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, například čísla 112 a 911. Pokud je
telefon v dosahu sítě, lze tato čísla používat pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou
kartou SIM i°bez ní.

V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš mobilní
operátor uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.

Uskutečnění tísňového volání
1 Stiskněte tlačítko .
2 Chcete-li zobrazit klávesnici telefonu (pokud ještě není zobrazena), klepněte na

možnost .
3 Vytočte místní tísňové číslo nebo jej vyhledejte na kartě SIM, je-li na ní uloženo.
4 Klepněte na ikonu .

rychlá volba
Pomocí rychlé volby můžete urychlit vytáčení čísel kontaktů, které voláte nejčastěji. Čísla
rychlé volby můžete uložit na pozice 2 až 99 (pozice 1 je vyhrazena pro hlasovou schránku).
Pokud chcete například volat kontakt, který je uložený na pozici 3, klepněte na klávesnici
telefonu na číselné tlačítko 3 a přidržte na něm prst. Chcete-li volat kontakt uložený na
některé z pozic 10 až 99, nejprve klepněte na první číslici a potom klepněte na druhou číslici
a přidržte na ní prst nebo pero. Před vytvořením položky rychlé volby musí kontakt
existovat v Kontaktech.

Vytvoření položky rychlé volby
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na ikonu .
3 Klepněte na kontakt, který chcete přiřadit k tlačítku rychlé volby, a podržte na něm

prst nebo pero.
4 Klepněte na ikonu Add to Favorites....
5 Vyberte telefonní číslo, které chcete přiřadit k tlačítku rychlé volby.
6 Vyberte dostupnou pozici, která bude použita jako číslo rychlé volby pro tento

kontakt.

Sítě
Můžete zobrazit, které mobilní telefonní sítě jsou k dispozici, a uspořádat je v pořadí, ve
kterém je má telefon používat. Pokud například není k dispozici první upřednostňovaná síť,
telefon se pokusí získat přístup ke druhé upřednostňované síti.

Pokrytí sítě
Chcete-li uskutečnit nebo přijmout telefonní hovor, musí být telefon v dosahu sítě.

Je aktivní roaming.
Po zapnutí telefon automaticky vybere domácí síť (pokud je v dosahu). Pokud síť není
v dosahu, můžete použít další síť, kterou přijal váš operátor. Tato funkce se nazývá roaming.

Nastavení sítě
Můžete nastavit způsob, jakým telefon vybere dostupnou síť, když se nacházíte mimo
oblast pokrytí vašeho operátora.

Zadání nastavení sítě
1 Stiskněte tlačítko  a°klepněte na možnost Menu > Options.
2 Klepněte na kartu Network a zadejte nastavení.
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Zobrazení dostupných sítí
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na možnost Menu > Options a°klepněte na kartu Network.
3 V části Výběr sítě vyberte možnost Manual. Zobrazí se seznam dostupných sítí.

Nastavení upřednostňovaných sítí
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na možnost Menu > Options a°klepněte na kartu Síť
3 Klepněte na možnost Nastavit sítě a podle pokynů na obrazovce seřaďte sítě podle

svých preferencí.
4 Po seřazení sítí v upřednostňovaném pořadí se klepnutím na příkaz OK vraťte na

kartu Síť.
5 V seznamu Výběr sítě vyberte možnost Automaticky.
6 Klepněte na ikonu OK.

Další funkce telefonu

Nastavení hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru
• Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Nastavení výchozí hlasitosti reproduktoru sluchátka
1 Klepněte na ikonu stavu .
2 Klepněte na jezdce hlasitosti na obrazovce, přidržte na něm prst nebo pero

a posuňte jej na požadovanou úroveň.
3 Klepněte na příkaz .

Telefonní služby
Telefon se může přímo propojit s mobilní telefonní sítí a umožňuje měnit nastavení různých
telefonních služeb. Mezi telefonní služby patří Přesměrování hovorů, Další hovor na lince,
Hlasová schránka a další. Další informace o dostupnosti telefonních služeb v telefonu
získáte od poskytovatele bezdrátových služeb.

chytré vytáčení
Telefon používá funkci inteligentního vytáčení, která usnadňuje vytáčení telefonních čísel.
Když začnete zadávat telefonní číslo nebo jméno kontaktu, telefon automaticky vyhledá
odpovídající záznam v Kontaktech, na kartě SIM nebo v Historii hovorů. Zobrazí se seznam
telefonních čísel nebo jmen kontaktů, ze kterého můžete vybrat číslo, které chcete vytočit.
Pro tuto funkci nelze zadat žádná nastavení.

Konferenční hovory
Konferenční hovory slouží ke společné konverzaci až pěti osob.

Nastavení konferenčního hovoru
1 Uskutečněte hovor.
2 Přidržte hovor a uskutečněte nový hovor, nebo přijměte nový příchozí hovor.
3 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Conference.

Přidání kontaktu do aplikace Kontakty po ukončení hovoru
Pomocí této funkce můžete po ukončení hovoru automaticky uložit nové telefonní číslo do
aplikace Kontakty. Před použitím musíte tuto funkci povolit.
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Povolení automatického ukládání telefonních čísel po skončení hovoru
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte postupně na možnosti Menu > Options.
3 Klepněte na kartu Advanced.
4 Zaškrtněte políčko Add new phone number to Contacts at end of call.
5 Klepněte na ikonu ok.

Videohovor
Videohovor umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory včetně obousměrného živého
datového proudu videa. Pro uskutečnění nebo přijetí videohovoru musíte mít přístup do sítě
3G (UMTS).

Uskutečnění videohovoru pomocí klávesnice
1 Stiskněte tlačítko .
2 Není-li klávesnice viditelná, klepněte na možnost  pro její zobrazení.
3 Klepnutím na tlačítka na klávesnici zadejte telefonní číslo, na které chcete zavolat.
4 Klepněte postupně na možnosti Menu > Video call.

Uskutečnění videohovoru z kontaktů
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na tlačítko .
3 Přejděte na kontakt, který chcete zavolat.
4 Klepněte na tlačítko Menu > Video call.

Uskutečnění videohovoru ze seznamu volání
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na tlačítko .
3 Procházením kontaktů vyberte požadovanou položku.
4 Klepněte na položku a klepněte na Menu > Video call.

Nastavení videohovoru
Nastavení videohovoru můžete změnit dvěma způsoby:

• Během videohovoru můžete klepnutím na ovládat tlačítka na obrazovce videohovoru
zapnout a vypnout mikrofon, ovládat obrazovou prezentaci a vybírat, který fotoaparát se
použije.

• Na obrazovce Telefon nebo během videohovoru můžete klepnout na Menu > Video Call
Settings pro zadání komplikovanějších nastavení. Tato nastavení je vhodné provést před
zahájením videohovoru.

Nastavení videohovoru
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte postupně na možnosti Menu > Video Call Settings.
3 V rozbalovacím menu Zobrazit fotografii vyberte obrázek, který se zobrazí při

zastavení fotoaparátu.
4 V rozbalovacím menu Video screen preference: vyberte, jakým způsobem chcete

zobrazovat na displeji video. Toto nastavení lze upravovat rovněž pomocí ovládacích
tlačítek na displeji.

5 V závislosti na tom, jak budete chtít používat fotoaparáty, označte nebo zrušte
označení zaškrtávacích políček Camera options:.

6 V závislosti na tom, jaké informace budete chtít zobrazovat během videohovoru,
označte nebo zrušte označení zaškrtávacích políček More options.
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Použití tlačítek ovládání videohovorů

1 Okno příchozího videohovoru

2 Okno odchozího videohovoru

3 Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu. Klepnutím vypnete
nebo zapnete mikrofon

4 Zapnutí nebo vypnutí kamery. Klepnutím vypnete nebo
zapnete odchozí video. Po vypnutí zůstane zobrazen
nehybný obraz

5 Zapnutí nebo vypnutí klávesnice

6 Výměna oken. Opakovaným klepnutím přecházejte
mezi dostupnými možnostmi zobrazení obrazu

7 Přepnutí kamery. Klepnutím přepnete mezi kamerou
videohovoru a hlavní kamerou
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Nastavení telefonu

Základní nastavení

Informace o vlastníkovi
Pokud jsou na obrazovce Dnes zobrazeny informace o vlastníkovi, lze v případě ztráty
snáze vrátit telefon majiteli.

Zadání informací o vlastníkovi
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Informace o vlastníkovi.
2 Na kartě Identifikace zadejte osobní informace.

Zobrazení informací o vlastníkovi na zapnutém telefonu
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Informace o vlastníkovi.
2 Klepněte na kartu Identifikace a zadejte potřebné informace.
3 Chcete-li zobrazit dodatečný text, klepněte na kartu Poznámky a zadejte text,

například Odměna nálezci.
4 Klepněte na tlačítko OK.

Čas a datum

Nastavení času a data
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Hodiny a připomenutí.
2 Klepněte na kartu Čas.

Nastavení času a data pro jiné umístění
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Hodiny a připomenutí.
2 Klepněte na kartu Čas.
3 Vyberte správné časové pásmo a změňte čas nebo datum.

Místní nastavení
Místní nastavení určují styl zobrazení čísel, měny, data a času.

Změna místního nastavení
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > Místní nastavení.
2 Na kartě Oblast vyberte oblast ze seznamu.
3 Chcete-li nastavení dále upravit, klepněte na příslušné karty a vyberte požadované

možnosti.

Změna oblasti nezpůsobí změnu jazyka operačního systému v telefonu.

Vybraná oblast určuje, které možnosti budou k dispozici na ostatních kartách.

Individuální nastavení

Vlastní nastavení obrazovky Dnes
Obrazovka Dnes zobrazuje nadcházející události, aktivní úkoly a informace o příchozích
zprávách. Obsah obrazovky Dnes můžete upravit.

Vlastní nastavení obrazovky Dnes
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Dnes.
2 Na kartě Vzhled vyberte požadovaný motiv pozadí obrazovky Dnes.
3 Na kartě Položky vyberte položky, které chcete zobrazit na obrazovce Dnes.

Výchozí obrazovka Dnes obsahuje vybrané položky. Pokud vyberete jiné položky, bude zrušeno
zaškrtnutí políčka Výchozí nastavení.
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Změna pořadí položek na obrazovce Dnes
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Dnes.
2 Klepněte na kartu Položky.
3 Klepněte na možnost Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Použití vlastního obrázku pozadí
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Dnes.
2 Zaškrtněte políčko Použít tento obrázek jako pozadí a klepnutím na příkaz

Procházet zobrazte seznam souborů obrázků.
3 Klepněte na název soboru obrázku, který chcete použít.
4 Klepněte na příkaz OK.

Nejlepších výsledků dosáhnete při uložení obrázku ve formátu 480x800.

Nastavení možností zobrazení událostí na obrazovce Dnes
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Dnes.
2 Klepněte na kartu Položky.
3 Klepněte na slovo Kalendář, ne na zaškrtávací políčko.
4 Klepněte na tlačítko Možnosti.
5 Použijte některý z těchto postupů:

• Chcete-li zobrazit pouze další událost ve vašem plánu, vyberte Další událost;
chcete-li zobrazit více událostí, vyberte Nadcházející události.

• Pokud nechcete zobrazit celodenní události, zrušte označení políčka Zobrazit
všechny události .

Nastavení možností zobrazení úkolů na obrazovce Dnes
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Dnes.
2 Klepněte na kartu Položky.
3 Klepněte na tlačítko Úkoly. Klepněte na slovo Úkoly, nikoli na zaškrtávací políčko.
4 Klepněte na tlačítko Možnosti.
5 Použijte některý z těchto postupů:

• V části Zobrazit počet úkolů označte zaškrtávací políčka u typů úkolů, které
chcete zobrazit na výchozí obrazovce.

• V seznamu Kategorie vyberte, zda chcete zobrazit pouze úkoly přiřazené k určité
kategorii nebo všechny úkoly.

Vlastní nastavení telefonu a služeb
Můžete provést vlastní nastavení telefonu, například typu vyzvánění a vyzváněcího tónu,
který bude použit pro příchozí hovory, a tónu klávesnice, který bude použit při zadávání
telefonních čísel. Můžete také nastavit použití telefonních služeb, jako jsou Další hovor na
lince, Přesměrování hovorů a další.

Zobrazení nastavení telefonu a služeb
• Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Telefon.

Nastavení vyzvánění

Změna typu vyzvánění a vyzváněcího tónu příchozího hovoru
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Zvuky a upozornění > karta

Příchozí hovor.
2 Vyberte Typ vyzvánění.
3 Vyberte možnost Vyzváněcí tón.

Telefonní služby
Telefon se může přímo propojit s mobilní telefonní sítí a umožňuje měnit nastavení různých
telefonních služeb. Mezi telefonní služby patří Přesměrování hovorů, Další hovor na lince,
Hlasová schránka a další. Další informace o dostupnosti telefonních služeb v telefonu
získáte od poskytovatele bezdrátových služeb.
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Zobrazení a změna nastavení telefonních služeb
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Osobní > Telefon > karta Služby.
2 Vyberte službu, kterou chcete použít, a klepněte na příkaz Zobrazit nastavení....
3 Vyberte požadované možnosti a klepněte na příkaz OK.

Ochrana telefonu
Telefon můžete chránit před neoprávněným nebo náhodným použitím aktivací zámků.

Ochrana karty SIM
Tento zámek chrání pouze objednané služby. Telefon bude s°novou kartou SIM pracovat.
Pokud je zámek zamknut, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number).

Pokud zadáte kód PIN třikrát po sobě nesprávně, bude karta SIM zablokována a°budete
potřebovat kód PUK (Personal Unblocking Key). Kódy PIN a°PUK vám poskytne mobilní
operátor.

Aktivace ochrany karty SIM
1 Stiskněte tlačítko .
2 Klepněte na možnost Menu > Options > karta Security.
3 Zaškrtněte políčko Require PIN when phone is used.
4 Klepněte na ikonu ok.

Kód PIN vám poskytne mobilní operátor.

Ochrana telefonu
Díky této funkci můžete zabránit neoprávněnému používání telefonu. Změňte kód zámku
telefonu (0000) na libovolný kód o°čtyřech až osmi číslicích.

Nový kód si musíte zapamatovat. Pokud ho zapomenete, musíte telefon přinést k°místnímu
prodejci telefonů Sony Ericsson.

Aktivace ochrany telefonu
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Zámek.
2 Zaškrtněte políčko Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu a klepněte na čas.
3 Vyberte možnost Typ hesla, potvrďte heslo a klepněte na příkaz OK.

Úpravy kódu PIN
1 Stiskněte tlačítko .
2 Vyberte možnost Menu > Tools > Options > karta Security.
3 Zaškrtněte políčko Vyžadovat kód PIN při použití telefonu.
4 Klepněte na ikonu Change PIN.
5 Zadejte kód PIN a vyberte možnost Zadat.
6 Zadejte nový kód PIN o°délce čtyři až osm číslic a°vyberte možnost Zadat.
7 Zadejte nový kód PIN znovu a°vyberte možnost Zadat.

Pokud systém zobrazí zprávu Nový kód PIN nesouhlasí , zadali jste nový kód PIN nesprávně.
Pokud systém zobrazí zprávu Incorrect PIN, zadali jste nesprávně starý kód PIN.

Číslo IMEI
Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – mezinárodní
identifikace mobilního zařízení) pro případ krádeže telefonu.
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Zobrazení čísla IMEI

• Kód IMEI je uveden pod baterií.

Šifrování dat na paměťové kartě
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > karta Systém > Šifrování.
2 Zaškrtněte políčko Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu.

• Šifrované soubory lze přečíst pouze v telefonu, ve kterém byly zašifrovány.
• Šifrované soubory se otevírají stejně jako jiné soubory. Musíte však použít telefon, ve kterém

byly zašifrovány. Čtení těchto souborů nevyžaduje žádný zvláštní postup.

Pokud je nebo bylo zaškrtnuto políčko Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty, zálohujte
před vymazáním paměťové karty, hardwarovým obnovením nebo aktualizací softwaru ROM
všechny soubory z paměťové karty. V opačném případě ztratíte přístup k šifrovaným souborům
na paměťové kartě. K přenosu souborů mezi paměťovou kartou a počítačem použijte program
Exchange ActiveSync® nebo Centrum zařízení Windows Mobile. Po dokončení zkopírujte
soubory zpět na paměťovou kartu.

Další nastavení

Název telefonu
Název telefonu slouží k identifikaci telefonu v těchto situacích:

• při synchronizaci s počítačem,
• při připojení k síti,
• při obnovení informací ze zálohy.

Pokud synchronizujete více telefonů se stejným počítačem, musí mít každý telefon jednoznačný
název.

Změna názvu telefonu
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > O produktu.
2 Klepněte na kartu ID zařízení.
3 Zadejte nový název.

Název telefonu musí začínat písmenem, skládat se z písmen od A do Z, čísel od 0 do 9 a nesmí
obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítko.

Nastavení displeje

Zvýšení nebo snížení velikosti textu na obrazovce
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > Obrazovka > karta Velikost

textu.
2 Zvyšte nebo snižte velikost textu posunutím jezdce.
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Připomenutí a upozornění

Nastavení připomenutí
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Hodiny a připomenutí > karta

Připomenutí.
2 Klepněte na možnost Popis a zadejte název připomenutí.
3 Klepněte na den v týdnu pro připomenutí. Klepnutím na požadované dny můžete

vybrat více dní.
4 Klepněte na čas. Otevřou se hodiny, ve kterých nastavte čas připomenutí.
5 Klepněte na ikonu připomenutí a určete typ požadovaného připomenutí. Chcete-li

vybrat zvuk, klepněte na seznam vedle zaškrtávacího políčka Přehrát zvuk a vyberte
zvuk. Potvrďte klepnutím na možnost OK.

Při vypnutém telefonu připomenutí neuslyšíte.

Výběr způsobu upozorňování na události nebo akce
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Zvuky a upozornění.
2 Na kartě Zvuky vyberte zaškrtnutím příslušných políček způsob upozorňování.
3 Na kartě Upozornění klepněte na název události a zaškrtnutím příslušných políček

vyberte způsob upozorňování. K dispozici je několik možností, jako je speciální zvuk,
zpráva nebo blikající světlo.
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Synchronizace
Pravidelnou synchronizací dat můžete udržovat aktuálnost informací v°telefonu, ať jste
kdekoli. Mezi telefonem a počítačem můžete synchronizovat několik typů informací:

• Informace aplikace Microsoft® Outlook®, jako jsou e-maily, kontakty, události kalendáře,
úkoly a poznámky.

• Média – fotografie, videa a°hudbu.
• Oblíbené položky – záložky webových stránek ve složce Mobilní oblíbené položky.
• Soubory – například dokumenty sady Microsoft® Office, soubory PDF a další.

Příprava na synchronizaci
Před synchronizací musíte v počítači nainstalovat a nastavit synchronizační software.

• Používáte-li systém Windows XP, musíte před nastavením synchronizace nejprve
nainstalovat aplikaci Exchange ActiveSync®. Další informace najdete v části Instalace
aplikace Exchange ActiveSync® na straně 38 a°v°části Nastavení synchronizace
v systému Windows XP na straně 38.

• Používáte-li systém Windows Vista, nemusíte instalovat žádný software, ale musíte nastavit
synchronizaci. Další informace najdete v části Nastavení synchronizace v systému
Windows Vista na stránce 39.

Instalace aplikace Exchange ActiveSync®
1 Ze stránky www.sonyericsson.com/X2support si do počítače stáhněte nejnovější verzi

aplikace Exchange ActiveSync®.
2 Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Metody synchronizace
Po instalaci synchronizačního softwaru můžete telefon synchronizovat s počítačem
některou z těchto metod:

• Připojení USB – po připojení kabelu USB mezi telefon a počítač se proces synchronizace
spustí automaticky.

• Připojení Bluetooth – před synchronizací informací musíte nejprve mezi telefonem
a počítačem vytvořit partnerství Bluetooth. Další informace najdete v°části Partnerství
Bluetooth™ na straně 59.

• Bezdrátové připojení – synchronizace se serverem Exchange pomocí programu Exchange
ActiveSync® nebo Centrum zařízení Windows Mobile.

Chcete-li udržovat informace v telefonu a počítači v aktuálním stavu, synchronizujte často.

Nastavení synchronizace
• Je-li v počítači systém Windows XP® nebo jiný kompatibilní operační systém Windows,

použijte aplikaci Microsoft® Exchange ActiveSync® 4.5 nebo novější.
• Je-li v počítači systém Windows Vista®, použijte aplikaci Centrum zařízení Windows®

Mobile, která je součástí operačního systému.

Nastavení synchronizace v systému Windows XP
1 Nainstalujte do počítače program Microsoft Exchange ActiveSync®. Další informace

najdete v části Instalace aplikace Exchange ActiveSync® na straně 38.
2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB dodaného s telefonem. Systém

automaticky spustí průvodce nastavením synchronizace, který vás provede
vytvořením synchronizačního partnerství.

3 V počítači: Klepněte na možnost Další.
4 Chcete-li synchronizovat telefon s počítačem, zaškrtněte políčko Synchronizovat

přímo se serverem, na kterém je spuštěn server Microsoft Exchange a klepněte
na tlačítko Další.

5 Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko Další.
6 Klepněte na tlačítko Dokončit.
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Nastavení synchronizace v systému Windows Vista
1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 V počítači: Automaticky se spustí aplikace Centrum zařízení Windows® Mobile.

Klepněte na příkaz Nastavit zařízení.
3 Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat.
4 Zadejte název telefonu a klepněte na příkaz Nastavit.

Zahájení synchronizace

Zahájení synchronizace z programu Exchange ActiveSync® v°počítači
• Kabelem USB připojte telefon k počítači. Systém automaticky spustí program

Exchange ActiveSync® a zahájí synchronizaci.

Zahájení synchronizace z programu Exchange ActiveSync® v°telefonu
1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 V telefonu: Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
3 Klepněte na tlačítko Synchronizace.

Zahájení synchronizace pomocí aplikace Centrum zařízení Windows® Mobile
v počítači

1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 V počítači: Klepněte postupně na možnosti Start > Všechny programy > Centrum

zařízení Windows Mobile.
3 V levé dolní části okna aplikace Centrum zařízení Windows® Mobile klepněte na

ikonu .

Synchronizace pomocí připojení Bluetooth
Pomocí připojení Bluetooth můžete připojit telefon k počítači a synchronizovat s ním
informace.

Počítač musí být vybaven funkcí Bluetooth, případně musíte s počítačem použít adaptér
Bluetooth nebo hardwarový klíč.

Synchronizace pomocí propojení Bluetooth

Pokud se k tomuto počítači připojujete pomocí propojení Bluetooth poprvé, musíte nejprve
v telefonu dokončit průvodce připojením Bluetooth a nastavit partnerství Bluetooth mezi
telefonem a počítačem. Další informace najdete v části Partnerství Bluetooth™> na straně 59.

1 Nastavte v počítači program Centrum zařízení Windows® Mobile nebo Exchange
ActiveSync®. Pokyny naleznete v nápovědě telefonu.

2 V telefonu: Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
3 Zkontrolujte, zda je v telefonu i v počítači zapnuta funkce Bluetooth a že je nastavena

viditelnost zařízení. Další informace najdete v části Zapnutí funkce Bluetooth™
a nastavení telefonu do viditelného režimu na straně 59.

4 V telefonu: Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Připojit portem
Bluetooth.

Chcete-li šetřit energii baterie, vypněte funkci Bluetooth, když se nepoužívá.

Plánovaná synchronizace
Plánovaná synchronizace umožňuje nastavit konkrétní časy, ve kterých by se měl telefon
připojit k serveru Exchange a synchronizovat s ním informace. Tato funkce je alternativou
k funkci Direct Push, která všechny změny a nové položky okamžitě bez vyžádání doručuje
z°telefonu do počítače a z počítače do telefonu.

Plánovaná synchronizace umožňuje nastavit plán pravidelné synchronizace e-mailů
a dalších informací aplikace Outlook. Můžete nastavit frekvenci synchronizace v době
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špičky (která obvykle označuje pracovní hodiny), kdy je objem e-mailů vysoký, a v době
mimo špičku, kdy je objem e-mailů nízký.

Nastavení plánované synchronizace
1 Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Plán.
3 V°poli Ve špičce vyberte časový interval, který udává, jak často chcete přijímat e-

maily.
4 Vyberte časový interval v poli Mimo špičku.
5 Zaškrtněte políčko Odeslat/přijmout po klepnutí na Odeslat.
6 Chcete-li nastavit dny a hodiny, které tvoří dobu špičky a dobu mimo špičku,

klepněte na možnost Upravit časy ve špičce podle plánu.

Chcete-li zakázat veškerou plánovanou synchronizaci, nastavte v polích Ve špičce a Mimo
špičku hodnotu Ručně.

Změna informací k synchronizaci
Typy a množství synchronizovaných informací pro každý typ informace můžete v telefonu
nebo v počítači změnit.

Před změnou nastavení synchronizace v telefonu musí být telefon odpojen od počítače.

Změna informací k synchronizaci
1 Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Možnosti.
3 Zaškrtněte políčka u položek, které chcete synchronizovat.
4 Chcete-li změnit nastavení synchronizace pro určitý typ informace, vyberte typ

informace a klepněte na možnost Nastavení. Zde můžete nastavit maximální velikost
pro stažení, určit časové období informací pro stažení nebo nastavit jiné možnosti.

Práce s°aplikací Centrum zařízení Windows Mobile
V°aplikaci Centrum zařízení Windows Mobile můžete provádět následující činnosti:

• Zobrazit a změnit nastavení synchronizace.
• Označit a přenést fotografie z telefonu do galerie fotografií v počítači se systémem Windows

Vista.
• Synchronizovat hudební soubory a videosoubory pomocí programu Windows Media®

Player.
• Zobrazit dokumenty a jiné soubory v telefonu.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Centrum zařízení Windows Mobile.

Přístup k nastavením synchronizace v systému Windows Vista
1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 V počítači: Klepněte postupně na možnosti Start > Všechny programy > Centrum

zařízení Windows Mobile.
3 Klepněte na možnost Nastavení mobilního zařízení > Nastavení připojení.

Označení a přenos fotografií z telefonu v°operačním systému Windows Vista
1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 V počítači: Klepněte postupně na možnosti Start > Všechny programy > Centrum

zařízení Windows Mobile.
3 Klepněte postupně na možnosti Obrázky, Hudba a Video > Počet nových obrázků

a videoklipů dostupných pro import: X. Průvodce vás bude provázet celým
postupem.
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Synchronizace hudebních souborů a videosouborů pomocí programu Windows
Media Player

1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 V počítači: V počítači se systémem Windows Vista klepněte postupně na možnosti

Start > Všechny programy > Centrum zařízení Windows Mobile.
3 Klepněte postupně na možnosti Obrázky, Hudba a Video > Přidat do zařízení média

z přehrávače Windows Media Player.

Zobrazení dokumentů a souborů v telefonu v°systému Windows Vista
1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 V počítači: Klepněte postupně na možnosti Start > Všechny programy > Centrum

zařízení Windows Mobile.
3 Klepněte postupně na možnosti Správa souborů > Procházet obsah zařízení.
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Správa osobních informací
Správa osobních informací zahrnuje práci s kontakty, úkoly, kalendářem a dalšími
položkami.

Kontakty
Aplikace Kontakty je adresář a úložiště informací o osobách a firmách, se kterými
komunikujete. V telefonu lze vytvořit tři typy kontaktů:

• Kontakty aplikace Microsoft® Office Outlook®. Tyto kontakty jsou uloženy v telefonu
a lze je vytvořit v telefonu nebo synchronizovat s počítačem nebo serverem Exchange. Pro
každý kontakt lze uložit telefonní čísla, e-mailové adresy, jména pro rychlé zasílání zpráv,
adresy společnosti nebo domácí adresy a informace, jako je název pracovní funkce,
narozeniny a mnoho dalších. Ke kontaktu aplikace Outlook můžete také přidat obrázek
a přiřadit vyzváněcí tón.

• Kontakty na kartě SIM. Tyto kontakty jsou uloženy na kartě SIM. Pro každou položku lze
uložit pouze jméno a telefonní číslo.

• Kontakty služby Windows Live™. S těmito kontakty komunikujete pomocí služeb
Windows Live™ Messenger nebo MSN. Podobně jako u kontaktů aplikace Outlook můžete
do kontaktu služby Windows Live zadat úplné informace. Další informace naleznete v části
Windows Live Messenger.

Kontakty služby Windows Live™ můžete také přidat po nastavení služby Windows Live™
v telefonu.

Správa kontaktů
Pomocí možnosti Kontakty můžete vytvářet a°ukládat kontakty v paměti telefonu nebo na
kartě SIM.

Přidání kontaktu aplikace Outlook
1 Klepněte na možnost  > Kontakty.
2 Klepněte na příkaz Nový, vyberte možnost Kontakt aplikace Outlook a zadejte

kontaktní informace.
3 V poli Uložit jako vyberte způsob zobrazení názvu kontaktu v seznamu kontaktů.
4 Chcete-li ke kontaktu přidat fotografii, klepněte na příkaz Vybrat obrázek... a vyberte

soubor obrázku nebo klepněte na možnost Fotoaparát a pořiďte fotografii kontaktu.
Fotografie se zobrazí na obrazovce telefonu, když vám kontakt zavolá.

5 Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, klepněte na pole Vyzváněcí tón, projděte
seznam tónů a vyberte z něj požadovaný vyzváněcí tón.

6 Dokončete akci klepnutím na příkaz OK.

Pokud vám zavolá osoba, která není v seznamu kontaktů, můžete vytvořit kontakt pomocí funkce
Historie hovorů tím, že klepnete na telefonní číslo, přidržíte na něm prst nebo pero a potom
klepnete na příkaz Uložit do kontaktů v seznamu zástupců.

Uložení kontaktu na kartu SIM
1 Klepněte na možnost  > Kontakty.
2 Klepněte na kontakt.
3 Vyberte možnost Nabídka > Uložit na kartu SIM.

Kopírování kontaktů z°karty SIM

Kontakty na kartě SIM jsou označeny ikonou .

1 Klepněte na možnost  > Kontakty.
2 Klepněte na kontakt.
3 Vyberte možnost Nabídka > Uložit do kontaktů.
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Zasílání zpráv
Do telefonu můžete přijímat textové zprávy (SMS), multimediální zprávy (MMS) a e-maily.
Nově přijaté zprávy můžete otevřít z obrazovky Dnes. Stačí klepnout na typ zprávy, kterou
chcete otevřít.

Výběr účtu pro zprávy
1 Klepnutím na možnost  > Textové zobrazíte zprávy SMS a MMS, klepnutím na

možnost  > E-mail zobrazíte e-maily.
2 V okně pro výběr účtu vyberte účet.

Výběr účtu pro zprávy ze seznamu zpráv
• Při zobrazeném seznamu zpráv můžete klepnutím na možnost Nabídka > Přejít

přepínat na jiné typy účtů zpráv.

Otevření zprávy SMS nebo MMS
1 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
2 Klepněte na požadovanou konverzaci.
3 Klepněte na zprávu SMS nebo MMS.

Procházení složek
1 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
2 Klepněte na možnost Nabídka > Přejít > Složky....
3 Klepněte na složku, kterou chcete otevřít.

Konfigurace nastavení účtu pro zprávy
• Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Možnosti na obrazovce pro výběr účtu.

Konfigurace nastavení účtu pro zprávy ze seznamu zpráv
• Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Nástroje > Možnosti.

SMS
Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat krátké textové zprávy o délce až
160 znaků do jiných mobilních telefonů.

Před zahájením práce se zprávami SMS musíte mít číslo střediska služeb. Toto číslo vám
poskytne poskytovatel služeb a obvykle je uloženo na kartu SIM při prvním spuštění přístroje
se vloženou kartou SIM. V opačném případě se obraťte na poskytovatele služeb.

Vytvoření a odeslání zprávy SMS
1 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Nová > Zpráva SMS.
3 Zadejte telefonní číslo ručně nebo klepněte na možnost Komu: a přidejte číslo ze

seznamu Kontakty.
4 Klepněte na oblast textu a°napište text.
5 Klepněte na příkaz Odeslat.

Vyžádání oznámení o doručení při vytváření nové zprávy
1 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Možnosti zprávy....
2 Zaškrtněte políčko Vyžádat oznámení o doručení.

Aktivace příjmu oznámení o doručení
1 V seznamu zpráv SMS klepněte postupně na možnosti Nabídka > Nástroje >

Možnosti.
2 Klepněte na možnost Zprávy.
3 Zaškrtněte políčko Vyžadovat potvrzení o°doručení.

43

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.



Přijímání zpráv SMS
Zprávy SMS jsou přijímány automaticky, když je zapnutá funkce telefonu. Když je telefon
vypnutý, jsou zprávy SMS zadržovány poskytovatelem bezdrátových služeb do příštího
zapnutí telefonu.

Zobrazení zprávy
1 Když obdržíte novou zprávu SMS nebo MMS, zobrazí telefon na obrazovce ikonu

.
2 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
3 Klepněte na seznam konverzací.
4 V seznamu konverzací klepněte na zprávu.

Kopírování zpráv SMS na kartu SIM
1 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
2 V seznamu konverzací vyberte konverzaci.
3 V seznamu zpráv vyberte zprávu SMS, kterou chcete kopírovat.
4 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Kopírovat na kartu SIM.

Kopírování zpráv SMS z karty SIM
1 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
2 V seznamu zpráv klepněte na zprávu, kterou chcete kopírovat.
3 Vyberte možnost Nabídka > Kopírovat do telefonu.

Zprávy SMS uložené na kartě SIM se automaticky zobrazí ve složce Doručená pošta. Jejích
zkopírování do telefonu bude mít za následek výskyt duplicitních zpráv ve složce Doručená pošta,
když bude použita karta SIM.

Zprávy MMS
Do multimediální zprávy (MMS) lze vložit obrázky, videoklip nebo zvukové klipy.

Upozorňujeme, že služba MMS je placená a musí být poskytována v mobilním účtu. Další
informace získáte od poskytovatele služeb. Dbejte na to, aby byla velikost odesílaných
multimediálních zpráv MMS v rámci limitů povolených poskytovatelem služeb.

Vytváření a odesílání

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy
1 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
2 Klepněte na možnost Nabídka > Nová > Zpráva MMS.
3 Klepněte na šablonu nebo klepnutím na příkaz  otevřete prázdnou zprávu MMS.
4 Do pole Komu: zadejte ručně telefonní číslo nebo klepněte na pole Komu: a°přidejte

číslo z°aplikace Kontakty.
5 Zadejte předmět zprávy.
6 Chcete-li vložit fotografii nebo videoklip, klepněte na oblast obrázku.
7 Chcete-li zadat text, klepněte na příkaz Vložit text.
8 Chcete-li vložit zvuk, klepněte na příkaz Vložit zvuk.
9 Klepněte na příkaz Odeslat.

Přidání dalších snímků
• Klepněte na možnost Nabídka > Snímek > Přidat.

Ve snímku máte tyto možnosti:
• Klepnutím na tlačítko Nabídka > Náhled zobrazíte náhled snímku.
• Klepnutím na tlačítko  přejdete na předchozí snímek.
• Klepnutím na tlačítko  přejdete na následující snímek.

Přidání textu
Při psaní multimediální zprávy klepněte na možnost Vložit text a°začněte psát text. Můžete
vkládat i°speciální textové položky, například tyto:
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Nabídka > Text Vybrat běžná slova nebo výrazy ze seznamu Text.

Nabídka > Vložit > Text > Záložka Vložit odkaz na oblíbené položky.

Nabídka > Vložit > Text > Smajlík Přidat emotikonu.

Nabídka > Vložit > Text > Kontakt Vložit kontaktní informace.

Chcete-li upravit nebo odstranit výraz v seznamu Text, klepněte na možnost Nabídka > Text >
Upravit zprávy seznamu Text....

Přidávání fotografií a°videoklipů při psaní multimediální zprávy
Při psaní multimediální zprávy můžete použít tyto možnosti vkládání fotografie nebo
videoklipu:

Příkaz Funkce

Klepněte na možnost Nabídka > Vložit > Obrázek nebo video Vložení uložené fotografie nebo videoklipu

Klepněte na možnost Nabídka > Vložit > Vyfotografovat Spuštění aplikace Fotoaparát, ve které
vyfotografujete snímek

Klepněte na možnost Nabídka > Vložit > Nahrát video Spuštění videokamery, kterou nahrajete
videoklip

Klepněte na oblast obrázků a°přejděte na obrázek nebo
videoklip a°vyberte ho

Vložení uloženého obrázku nebo videoklipu

Přidání zvukového klipu
Do každého snímku multimediální zprávy můžete přidat jeden zvukový klip.

Přidávání zvukových klipů při psaní multimediální zprávy
1 Klepněte na možnost Vložit zvuk.
2 Klepněte na zvukový klip.
3 Klepněte na možnost Nabídka. Nabídka obsahuje možnosti Ukázka, Zaznamenat

zvuk (nahrání nového klipu) nebo procházení zvukových klipů ve složce Hudba nebo
kterékoli jiné složce v°telefonu nebo na paměťové kartě.

Možnosti dostupné během vytváření
Během vytváření multimediální zprávy můžete použít tyto možnosti:

Příkaz Funkce

Klepněte na možnost Nabídka > Snímek > Nastavení
snímku > Nabídka > Barva pozadí.

Umožňuje vybrat barvu pozadí.

Klepněte na možnost Nabídka > Snímek > Nastavení
snímku > Nabídka > Přepnout rozložení.

Umožňuje vybrat umístění textu nad fotografií
nebo videoklipem nebo pod nimi.

Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Možnosti
odesílání.

Nastavení priority multimediální zprávy

Klepněte na možnost Nabídka > Vložit >Příloha. Umožňuje vložit vizitku, událost kalendáře nebo
libovolný soubor jako přílohu.

Zobrazení a odpověď

Zobrazování multimediálních zpráv
Při zobrazení multimediální zprávy můžete použít tyto možnosti:

• Pokud zpráva obsahuje více než jeden snímek, použijte ovládací prvky přehrávání  a .
• Chcete-li prohlížení zprávy pozastavit, klepněte na možnost Pozastavit. Chcete-li

pokračovat, klepněte na možnost Pokračovat.
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• Chcete-li uložit soubory obsažené ve zprávě MMS, například obrázky, přílohy a°zvuky,
klepněte na možnost Nabídka > Zobrazit objekty.

Zobrazení zprávy
1 Když obdržíte novou zprávu SMS nebo MMS, zobrazí telefon na obrazovce ikonu

.
2 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
3 Klepněte na seznam konverzací.
4 V seznamu konverzací klepněte na zprávu.

Nastavení přijaté fotografie jako pozadí obrazovky Dnes
1 Otevřete multimediální zprávu.
2 Klepněte na možnost Nabídka > Zobrazit objekty.
3 Klepněte na fotografii.
4 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Nast. jako pozadí Dnes.
5 Klepněte na příkaz Hotovo.

Odpověď na zprávu
1 Když zprávu prohlížíte, klepněte na možnost Nabídka > Odpovědět/Předat.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Když použijete možnost Odpovědět všem, pošlete odpověď všem osobám
uvedeným v polích Od:, Komu:, Kopie: a°Skrytá:. Výchozí odpovědí je zpráva MMS.
Chcete-li odpovědět zprávou SMS, vyberte možnost Nabídka > Poslat SMS.

Změna nastavení zpráv MMS
Po prvním spuštění telefon automaticky načte nastavení MMS poskytovatele bezdrátových
služeb. Pokud tato výchozí nastavení náhodou ztratíte nebo chcete přidat dalšího
poskytovatele bezdrátových služeb, můžete nastavení načíst automaticky nebo nastavit
ručně. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Automatická instalace nastavení zpráv MMS
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Připojení > Nastavení připojení.
2 Klepněte na možnost OK.

Ruční konfigurace nastavení zpráv MMS
1 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Nastavení MMS.
3 Vyberte požadované možnosti na kartě Předvolby.
4 Vyberte požadované možnosti na kartě Možnosti přijímání.
5 Vyberte požadované možnosti na kartě Možnosti odesílání.
6 Na kartě Profily MMS zkontrolujte, zda je v zařízení nastaven server zpráv MMS.
7 Pokud nastavení nejsou k dispozici, klepněte na příkaz Nová a zadejte následující

informace, které získáte od svého poskytovatele služeb:

• Název profilu: Popisný název, například název poskytovatele služeb.
• Adresa střediska zpráv MMS: Umístění serveru MMS, který má obvykle podobu adresy

IP.
• Datové připojení: Vyberte připojení, které telefon používá pro multimediální zprávy.
• Brána: Vyberte protokol WAP 1.x nebo WAP 2.0 (v závislosti na tom, který protokol používá

poskytovatel bezdrátových služeb).
• Adresa brány: Adresa URL serveru, na kterém jsou uloženy multimediální zprávy.
• Port: Číslo portu HTTP použitého k připojení na server zpráv MMS a přenosu souborů.

Můžete zvolit, aby se multimediální zprávy stahovali ve vaší domácí i roamingové síti, uchovávat
multimediální zprávy, požadovat oznámení o doručení nebo přečtení, nastavit rozlišení
odesílaných obrázků atd. Pokud telefon již obsahuje nastavení pro zprávy MMS, doporučujeme
tato nastavení neměnit. Pokud na obrazovce Profily zadáte nastavení pro více poskytovatelů
služeb zpráv MMS, můžete jednoho poskytovatele vybrat jako výchozího.
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Nastavení výchozího poskytovatele služeb MMS
1 Klepněte na možnost  > Text > Nabídka > Nastavení MMS > karta Profily

MMS.
2 Klepněte na poskytovatele služeb, kterého chcete nastavit jako výchozího, a

°klepněte na možnost Vybrat.
3 Klepněte na možnost OK.

e-mail
Do telefonu můžete načítat e-maily a°pracovat s°nimi pomocí všech standardních funkcí.

E-maily můžete synchronizovat pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Příprava na použití e-mailu
Dříve než můžete odeslat nebo přijmout e-mail, musíte v telefonu nastavit alespoň jeden e-
mailový účet. Můžete nastavit tyto typy e-mailových účtů:

• E-mail Outlook, který umožňuje synchronizaci s počítačem nebo serverem Microsoft®
Exchange Server vaší společnosti.

• E-mailový účet poskytovatele internetových služeb.
• Webové e-mailové účty.
• Pracovní účet, ke kterému máte přístup prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN).

Než začnete pracovat s°e-mailem, musí v°telefonu být platné nastavení Internetu. Viz část
Připojení k Internetu na straně 56.

Nastavení e-mailu programu Microsoft® Outlook® prostřednictvím serveru
Microsoft® Exchange

1 Klepněte postupně na možnosti  > E-mail > Nastavení e-mailu.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, vyberte možnost Uložit heslo a klepněte na

příkaz Další.
3 Zaškrtněte políčko Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu a klepněte

na tlačítko Další.
4 Pokud automatické nastavení nelze najít, vyberte v seznamu Poskytovatel e-

mailu: možnost Server Exchange a°klepněte na možnost Další.
5 Znovu klepněte na příkaz Další.
6 Zaškrtněte políčko Pokusit se automaticky zjistit nastavení serveru Exchange

Server a°klepněte na možnost Další.
7 Pokud se nepodaří zjistit nastavení serveru, zadejte je ručně a klepněte na příkaz

Další.
8 Zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu a  klepněte na příkaz Další.
9 Pokud se zobrazí požadavek na zadání adresy serveru, zadejte ji a°klepněte na

příkaz Další.
10 Vyberte data, která chcete synchronizovat, a°klepněte na příkaz Dokončit.

Některé funkce e-mailu závisí na verzi serveru Microsoft® Exchange použitého ve vaší
společnosti. Informace o dostupnosti těchto funkcí získáte od správce sítě.
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Ruční nastavení e-mailového účtu běžného typu
1 Klepněte postupně na možnosti  > E-mail > Nastavení e-mailu.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Vyberte možnost Uložit heslo a klepněte na

možnost Další.
3 Zaškrtněte políčko Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu a klepněte

na tlačítko Další.
4 Pokud automatické nastavení nelze najít, vyberte možnost ze seznamu

Poskytovatel e-mailu: a klepněte na možnost Další.
5 Zadejte své jméno a zobrazovaný název účtu a klepněte na příkaz Další.
6 Na výzvu zadejte adresu serveru příchozí pošty a typ účtu a klepněte na příkaz

Další.
7 Zadejte uživatelské jméno a heslo e-mailového účtu, zaškrtněte políčko Uložit

heslo a klepněte na možnost Další.
8 Klepněte na možnost Upřesnit nastavení serveru, vyberte možnost Síťové

připojení a°klepněte na možnost Hotovo.
9 Zadejte adresu serveru odchozí pošty a klepněte na příkaz Další.

10 Vyberte časový interval funkce Automatické odesílání/příjem:.
11 Klepněte na příkaz Dokončit.

Použití e-mailových zpráv

Kontrola nových e-mailů
1 Klepněte na možnost  > E-mail.
2 Klepněte na svůj e-mailový účet.
3 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Odeslat a přijmout.

Zobrazení přílohy
1 Klepněte na možnost  > E-mail.
2 Klepněte na e-mailový účet a složku, kterou chcete otevřít.
3 Klepněte na e-mailovou zprávu, která obsahuje přílohu, kterou chcete zobrazit.
4 Klepněte na přílohu a počkejte na její stažení a zobrazení na obrazovce.

Napsání nové e-mailové zprávy
1 Klepněte na možnost  > E-mail.
2 Klepněte na požadovaný e-mailový účet.
3 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Nová.
4 Zadejte e-mailovou adresu ručně nebo klepněte na pole Komu: a°přidejte adresu

ze seznamu Kontakty.
5 Zadejte předmět.
6 Klepněte na oblast textu a°napište text zprávy.
7 Chcete-li přidat přílohu, klepněte na možnost Nabídka > Vložit a°vyberte

požadovanou možnost.
8 Klepněte na příkaz Odeslat.

Odstranění e-mailové zprávy
1 Klepněte postupně na možnosti  > Text.
2 Klepněte na e-mailový účet a složku, kterou chcete otevřít.
3 Přejděte na e-mailovou zprávu, kterou chcete odstranit.
4 Klepněte na příkaz Odstranit.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu
1 Klepněte na možnost  > E-mail.
2 Klepněte na e-mailový účet a složku, kterou chcete otevřít.
3 Klepněte na e-mailovou zprávu, na kterou chcete odpovědět.
4 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Odpovědět/Předat > Odpovědět.
5 Zadejte text.
6 Klepněte na příkaz Odeslat.
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Předání e-mailové zprávy
1 Klepněte na možnost  > E-mail.
2 Klepněte na e-mailový účet a složku, kterou chcete otevřít.
3 Přejděte na e-mailovou zprávu, kterou chcete předat.
4 Klepněte na možnost Nabídka > Odpovědět/Předat > Předat.
5 Zadejte adresu v poli Komu: nebo klepněte na možnost Komu: a vyberte adresu

kontaktu z°aplikace Kontakty.
6 Klepněte na příkaz Odeslat.

Hledání e-mailové zprávy
1 Klepněte na možnost  > E-mail.
2 Klepněte na e-mailový účet a složku, kterou chcete otevřít.
3 Zadejte první znaky jména odesílatele nebo předmětu zprávy, kterou hledáte.
4 Pokud je hledaná zpráva ve vybrané složce, zobrazí se ve filtrovaném seznamu na

obrazovce.

Direct Push
Technologie Direct Push umožňuje přijímat nové e-mailové zprávy do telefonu okamžitě po
jejich doručení do složky Doručená pošta na serveru Microsoft® Exchange Server. Tato
funkce funguje také pro položky, jako jsou kontakty, události kalendáře a úkoly.

Zapnutí a vypnutí funkce MS Direct Push
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Communication Manager.
2 Vyberte příslušnou možnost funkce MS Direct Push.

Časté aktualizace mohou být nákladné a jejich dostupnost závisí na operátorovi.
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E-maily a události společnosti

Synchronizace telefonu se serverem Exchange
Chcete-li zůstat v kontaktu s firemními e-maily a plánem schůzek i°v°době, kdy jste mimo
kancelář, můžete telefon bezdrátově připojit k Internetu a synchronizovat tyto informace s
°firemním serverem Exchange. Kdykoliv můžete také použít adresář společnosti. Vaše
společnost musí mít e-mailový server, na kterém je spuštěn server Microsoft® Exchange
Server s aplikací Exchange ActiveSync.

Nastavení připojení k serveru Exchange
Před zahájením synchronizace se serverem Exchange a přístupem k informacím na něm
musíte v telefonu nastavit připojení k serveru Exchange. Od správce sítě budete potřebovat
tyto informace:

• název serveru Exchange (musí být názvem serveru Outlook Web Access),
• název domény,
• uživatelské jméno a heslo, které používáte v práci.

Nastavení připojení k serveru Exchange
1 Klepněte na možnost  > E-mail > Nastavení e-mailu.
2 Zadejte e-mailovou adresu a klepněte na příkaz Další.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu

a klepněte na možnost Další.
4 V seznamu Poskytovatel e-mailu vyberte možnost Server Exchange a klepněte

na příkaz Další.
5 Znovu klepněte na příkaz Další.
6 Zkontrolujte správnost e-mailové adresy a klepněte na příkaz Další.
7 V okně Adresa serveru zadejte název serveru Exchange a klepněte na příkaz

Další.
8 Zadejte uživatelské jméno, heslo a doménu a  klepněte na příkaz Další.
9 Zaškrtněte políčka u typů informací, které chcete synchronizovat se serverem

Exchange.
10 Klepněte na příkaz Dokončit. Telefon automaticky zahájí synchronizaci.

Pokud jste již synchronizovali e-maily s počítačem, spusťte v telefonu aplikaci Exchange
ActiveSync®, klepněte na možnosti Nabídka > Přidat zdroj serveru a nastavte připojení k serveru
Exchange. Když se zobrazí výzva k výběru typů informací k synchronizaci, musíte nejprve zrušit
zaškrtnutí políčka E-mail v části Počítač se systémem Windows a až potom můžete zaškrtnout
políčko E-mail v části Server Exchange.

Změna nastavení serveru Exchange
1 Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Konfigurovat server....

Zahájení synchronizace
Před synchronizací se serverem Exchange musí být v telefonu nastaveno připojení
k Internetu, které umožňuje bezdrátovou synchronizaci. Telefon zahájí synchronizaci
automaticky, jakmile je dokončeno nastavení připojení k serveru Exchange.

Pokud telefon připojujete k počítači v kanceláři pomocí připojení USB nebo Bluetooth, můžete
pomocí tohoto připojení k počítači získat přístup k síti a stahovat e-maily a další informace
aplikace Outlook do telefonu.

Ruční zahájení synchronizace
1 Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
2 Klepněte na příkaz Synchronizovat.
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Práce s e-maily společnosti
Pomocí telefonu můžete získat okamžitý přístup k e-mailům vaší společnosti. Se zprávami
můžete snadno pracovat. Můžete použít řadu nástrojů, například Direct Push, načtení
pošty, vzdálené hledání e-mailů a příznaky e-mailů, pomocí kterých můžete spravovat e-
maily v telefonu.

Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange použitého ve vaší společnosti.
Informace o dostupnosti těchto funkcí získáte od správce sítě.

Automatická synchronizace pomocí technologie Direct Push
Technologie Direct Push umožňuje přijímat nové e-maily do telefonu okamžitě po jejich
doručení do složky Doručená pošta na serveru Exchange (funkce doručení bez vyžádání).
Tato funkce pracuje také s°jinými položkami, například kontakty, událostmi kalendáře
a úkoly.

K použití funkce Direct Push je v telefonu zapotřebí připojení GPRS. Před povolením funkce
Direct Push budete také muset provést úplnou synchronizaci mezi telefonem a serverem
Exchange.

Když jsou ve stejném okamžiku zapnutá připojení GPRS i Wi-Fi, zvolí funkce Direct Push vždy
připojení Wi-Fi.

Funkce Direct Push bude v telefonu fungovat pouze tehdy, pokud vaše společnost používá server
Microsoft Exchange Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 (SP2) s aplikací Exchange
ActiveSync.

Povolení funkce Direct Push pomocí aplikace Exchange ActiveSync®
1 Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Plán.
3 V°polích Ve špičce a°Mimo špičku vyberte možnost Při doručení položek.

Časté aktualizace mohou být nákladné.

Povolení funkce Direct Push pomocí aplikace Správce komunikace
1 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Communication Manager.
2 Nastavte možnost Microsoft Direct Push na hodnotu Zapnuto.

Časté aktualizace mohou být nákladné.

Plánovaná synchronizace
Pokud nechcete použít funkci Direct Push, můžete nastavit plán pravidelné synchronizace
e-mailů a informací aplikace Outlook. Nastavte frekvenci synchronizace pro dobu Ve
špičce (která obvykle označuje pracovní hodiny), kdy je objem e-mailů vysoký, a pro dobu
Mimo špičku, kdy je objem e-mailů nízký.

Nastavení plánu synchronizace
1 Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Plán.
3 V°polích Ve špičce a Mimo špičku nastavte požadované intervaly.
4 Klepněte na příkaz OK.

Chcete-li nastavit dny a hodiny, které tvoří dobu špičky a dobu mimo špičku, klepněte na slova
Ve špičce ve větě v dolní části obrazovky.

Okamžité stažení pomocí funkce Načtení pošty
Funkce Načtení pošty umožňuje okamžitě stáhnout celý e-mail bez provedení celé akce
Odeslat a přijmout. Tím se stažení omezí pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete,
což pomáhá šetřit náklady na přenos dat.

Funkce Načtení pošty funguje v telefonu pouze tehdy, pokud vaše společnost používá server
Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.
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Okamžité stažení pomocí funkce Načtení pošty
1 Klepněte na možnost  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou chcete otevřít.
3 Je-li e-mailová zpráva stažena pouze částečně, přejděte na konec zprávy a klepněte

na možnost Získat zbytek zprávy.
4 Počkejte na stažení zbytku těla zprávy.

Výchozí maximální velikost e-mailu pro stažení při synchronizaci e-mailů lze změnit.

Změna výchozí maximální velikosti e-mailu pro stažení
1 Klepněte na možnost  > ActiveSync > Nabídka > Možnosti.
2 Klepněte na možnost E-mail a potom na položku Nastavení.
3 V okně Maximální velikost pro stažení vyberte požadovanou možnost.
4 Klepněte na možnost OK.

Hledání e-mailů na serveru Exchange
Zprávy, které nejsou k dispozici v telefonu, můžete vyhledat v poštovní schránce serveru
Microsoft Exchange. Výsledky hledání se stáhnou a zobrazí ve složce Výsledky hledání.

Vaše společnost musí používat server Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.

Hledání e-mailů na serveru Exchange
1 Klepněte na možnost  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Klepněte na možnost Nabídka > Nástroje > Vyhledat server....
3 Do pole Hledat: zadejte hledané klíčové slovo.
4 Vyberte rozsah dat zpráv, ve kterých chcete hledat.
5 V°seznamu Oblast hledání: vyberte, zda chcete hledat pouze ve složce Doručená

pošta nebo složce K odeslání nebo chcete hledat ve všech složkách.
6 Klepněte na příkaz Hledat.

Nastavování příznaků zpráv
Příznaky slouží jako připomenutí důležitých záležitostí nebo žádostí obsažených ve
zprávách. Nastavování příznaků zpráv, které se stalo úspěšnou funkcí aplikace Outlook pro
e-maily v počítačích, nabízí také aplikace Outlook Mobile v telefonu. Můžete nastavit příznak
přijatých zpráv v telefonu.

Příznaky jsou povoleny pouze tehdy, pokud jsou e-maily synchronizovány se serverem Microsoft
Exchange Server 2007 nebo novějším. Příznaky jsou zakázány nebo skryty, pokud jsou e-maily
synchronizovány se staršími verzemi serveru Microsoft Exchange Server.

Nastavení nebo zrušení příznaků zprávy
1 Klepněte na možnost  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Klepněte na zprávu.
3 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Pro zpracování a vyberte jednu z těchto

možností:
• Nastavit příznak – označí zprávu červeným příznakem, který označuje nutnost

dalšího zpracování.
• Příznak dokončení – označí zprávu značkou zaškrtnutí, která označuje, že

problém nebo požadavek v e-mailu je již vyřešen.
• Vymazat příznak – odebere příznak ze zprávy.

Připomenutí e-mailových zpráv se zobrazují v telefonu tehdy, jsou-li zprávy označeny příznaky
připomenutí a synchronizovány se serverem Exchange.

Automatická odpověď v nepřítomnosti
Aplikace Microsoft® Office Outlook® Mobile umožňuje zjistit a změnit váš stav
nepřítomnosti. Podobně jako u e-mailů aplikace Outlook v počítači i aplikace Outlook
Mobile automaticky odešle automatickou odpověď, pokud nejste přítomni.
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Odeslání automatických odpovědí v nepřítomnosti
1 Klepněte postupně na možnosti  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář....
3 V seznamu Právě jsem ve stavu vyberte možnost Mimo kancelář.
4 Zadejte zprávu automatické odpovědi.
5 Potvrďte klepnutím na možnost Hotovo.

Zobrazení dokumentu propojeného s e-mailovou zprávou
Při přijetí e-mailu, který obsahuje odkaz na dokument, jako je dokument PDF nebo
dokument Microsoft® Office umístěný na serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém
serveru, můžete tento dokument zobrazit v telefonu.

Dokument lze zobrazit pouze tehdy, máte-li účet aplikace Microsoft Outlook, který se
synchronizuje se serverem Exchange Server 2007 nebo novějším. Kromě toho musí být server
Exchange nastaven tak, aby povoloval přístup ke knihovnám dokumentů SharePoint nebo
vnitřním souborovým serverům.

Zobrazení dokumentu propojeného s e-mailovou zprávou
1 Klepněte na možnost  > E-mail.
2 Vyberte e-mailový účet a potom otevřete zprávu s odkazem na dokument

SharePoint.
3 Klepnutím na odkaz otevřete a zobrazte dokument.

Správa složek
V telefonu můžete vybrat složky, které chcete synchronizovat se serverem Exchange.
Složky můžete také snadno vytvořit, přejmenovat nebo odstranit.

Synchronizace složek
1 Klepněte postupně na možnosti  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Nástroje > Správa složek.
3 Zaškrtněte políčka u složek, které chcete synchronizovat.
4 Klepněte na příkaz OK.

Chcete-li zobrazit podsložky, krátce klepněte na složku.

Správa žádostí o schůzku
Pokud naplánujete a odešlete žádosti o schůzku z telefonu, můžete pozvat účastníky na
schůzku a zkontrolovat, zda mají na schůzku čas. Po přijetí žádosti o schůzku můžete
odpovědět přijetím nebo odmítnutím žádosti. Žádost o schůzku také jasně ukazuje, zda se
schůzky nepřekrývají nebo nejdou těsně po sobě.

Odpověď na žádost o schůzku
1 Klepněte postupně na možnosti  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Klepněte na žádost o°schůzku.
3 Chcete-li zkontrolovat svou dostupnost v době konání požadované schůzky,

klepněte na příkaz Zobrazit kalendář. Po prohlédnutí klepněte na možnost .
4 Chcete-li odpovědět a přijmout žádost o schůzku, klepněte na příkaz Přijmout.

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, klepněte na možnosti Nabídka >
Odmítnout.

5 Zvolte, zda chcete před odesláním upravit e-mail s odpovědí, a klepněte na příkaz
OK.

6 Přijatá žádost o schůzku bude automaticky přidána jako událost v Kalendáři
v telefonu.

Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými vašimi plánovanými událostmi, zobrazí se na začátku e-
mailu stav Konflikt při plánování.
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Zobrazení seznamu účastníků schůzky
1 Klepněte postupně na možnosti  > Kalendář.
2 Klepněte na položku s událostí, kterou chcete otevřít, a potom klepněte na možnost

Účastníci.

Když je zobrazena schůzka, kterou jste uspořádali, a vaše společnost používá server Microsoft
Exchange Server 2007 nebo novější, zobrazuje se v seznamu informace o tom, kdo účast na
schůzce potvrdil a kdo zamítnul.

Zobrazení kontaktních informací účastníků
1 V seznamu účastníků schůzky klepněte na jméno účastníka.
2 Pokud účastník není v seznamu kontaktů, klepnutím na možnost Adresář

společnosti zobrazte kontaktní informace.

Hledání kontaktů v adresáři společnosti
Kromě kontaktů v telefonu můžete mít přístup ke kontaktním informacím v adresáři vaší
organizace. Pokud jsou v adresáři společnosti potřebné informace, můžete hledat podle
následujících kritérií: jméno, příjmení, e-mailové jméno, zobrazované jméno, e-mailová
adresa nebo umístění kanceláře.

Přístup do adresáře společnosti je k dispozici pouze tehdy, pokud vaše organizace používá
server Microsoft Exchange Server 2003 SP2 nebo novější a byla provedena první synchronizace
se serverem Exchange.

Hledání kontaktů v adresáři společnosti
1 Pokud jste tak ještě neučinili, proveďte synchronizaci se serverem Exchange.
2 Použijte některý z těchto postupů:

• Klepněte postupně na možnosti 　> Kontakty > Nabídka > Adresář
společnosti.

• V nové zprávě klepněte na možnost Komu: nebo klepněte postupně na možnosti
Nabídka > Přidat příjemce a potom klepněte na možnost Adresář
společnosti.

• V nové žádosti o schůzku klepněte na možnost Účastníci, vyberte možnost
Přidat povinného účastníka nebo Přidat dobrovolného účastníka a klepněte
na možnost Adresář společnosti.

3 Zadejte část jména kontaktu nebo celé jeho jméno a klepněte na příkaz Hledat.
4 V seznamu výsledků hledání klepněte na kontakt, který chcete vybrat.

Chcete-li uložit kontakt z adresáře společnosti do telefonu, přejděte na kontakt a potom klepněte
postupně na možnosti Nabídka > Uložit do kontaktů.

Zabezpečení e-mailu

Digitální podepisování a šifrování zpráv
Systém Windows Mobile™ v telefonu chrání e-maily aplikace Outlook prostřednictvím
rozšíření S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension). Toto rozšíření umožňuje
digitálně podepisovat a šifrovat zprávy.

Digitální podpis zprávy vloží do zprávy váš certifikát s autorizačním klíčem. Tím se prokáže
příjemci, že zpráva pochází od vás a nikoliv od podvodníka či hackera a že zpráva nebyla
pozměněna.

Šifrování chrání osobní informace ve zprávě tím, že zprávu převede z obyčejného, čitelného
textu na šifrovaný (kódovaný) text. Zprávu může dešifrovat pouze příjemce, který má
autorizační klíč.

Šifrování a digitální popisy rozšíření S/MIME v zařízeních se systémem Windows Mobile® jsou
k dispozici pouze se serverem Exchange Server 2003 SP2 nebo novější verzí, která podporuje
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rozšíření S/MIME. Pokud nepoužíváte žádný z těchto produktů nebo jste ještě neprovedli
synchronizaci, nebudou tyto možnosti k dispozici.

Zprávu můžete šifrovat s certifikátem nebo bez certifikátu. Abyste však mohli šifrovanou zprávu
přečíst, musíte je dešifrovat pomocí platného certifikátu.

Podepsání a šifrování jednotlivé nové zprávy
1 Klepněte na možnost  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Vytvořte novou zprávu klepnutím na možnosti Nabídka > Nová.
3 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Možnosti zprávy.
4 V seznamu Zabezpečení vyberte, zda chcete zprávu pouze šifrovat, pouze

podepsat nebo šifrovat i podepsat.
5 Klepněte na příkaz OK.

Ověření digitálního podpisu v podepsané přijaté zprávě
1 Klepněte postupně na možnosti  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Otevřete e-mailovou zprávu aplikace Outlook, která obsahuje digitální podpis.
3 V horní části zprávy klepněte na příkaz Zobrazit stav podpisu.
4 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Ověřit certifikát.
5 Chcete-li zobrazit podrobnosti o certifikátu ve zprávě, klepněte postupně na

možnosti Nabídka > Zobrazit certifikát.

Důvodů, proč digitální podpis není platný, může být několik. Může například vypršet platnost
certifikátu odesílatele, certifikát může být odmítnut certifikačním úřadem nebo není k dispozici
server, který certifikát ověřuje. V případě potíží se obraťte na odesílatele.

Digitální podepisování a šifrování všech zpráv
1 Klepněte postupně na možnosti  > ActiveSync.
2 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Možnosti.
3 Jako typ informace vyberte E-mail a klepněte na možnost Nastavení. Na obrazovce

možností synchronizace e-mailů klepněte na příkaz Upřesnit.
4 Vyberte jednu nebo obě tyto možnosti:

• Podepisovat všechny odchozí e-maily – podepíše všechny odchozí e-mailové
zprávy, takže příjemci mají jistotu, že zprávy pocházejí od vás a nebyly žádným
způsobem pozměněny.

• Šifrovat všechny odchozí e-maily – zašifruje všechny odchozí e-mailové
zprávy, takže obsah zpráv bude chráněn před zobrazením jinými osobami než
určenými příjemci.

5 Chcete-li vybrat certifikát pro podepisování nebo šifrování odchozích e-mailových
zpráv, klepněte na příkaz Zvolit certifikát.

K úspěšnému podepisování a šifrování e-mailových zpráv musíte obdržet platný certifikát.

Nastavení oprávnění pro e-mailovou zprávu
Dalším způsobem ochrany e-mailových zpráv je odesílání zpráv s omezenými oprávněními
použitím technologie IRM (správa přístupových práv k informacím).

Tento způsob funguje pouze s e-mailovým účtem Microsoft Outlook a pokud vaše společnost
používá server RMS s aktualizací SP1.

Nastavení oprávnění pro e-mailovou zprávu
1 Klepněte postupně na možnosti  > E-mail > E-mail Outlook.
2 Vytvořte novou zprávu klepnutím na možnosti Nabídka > Nová.
3 Klepněte postupně na možnosti Nabídka > Možnosti zprávy.
4 V seznamu Oprávnění vyberte jednu z těchto možností:

• Neomezený přístup – povolí čtení zprávy všem.
• Nepředávat dál – zabrání předání, vytištění nebo kopírování zprávy.

5 Klepněte na příkaz OK.

Na zprávu chráněnou technologií IRM a přijatou do telefonu lze odpovědět nebo ji lze předat,
pouze pokud to zpráva povoluje.
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Prohlížení webu

Připojení k Internetu
K Internetu se můžete připojit pomocí služby GPRS/HSPA nebo Wi-Fi. Před připojením
k Internetu pomocí služby GPRS/HSPA musí být v°telefonu správné nastavení Internetu.
Tato nastavení jsou obvykle uložena na kartu SIM během prvního spuštění telefonu po
vložení karty SIM. Pokud tomu tak není, můžete nastavení stáhnout automaticky nebo u
°poskytovatele služeb získat údaje pro ruční nastavení.

Automatické stahování nastavení nemusí být ve všech oblastech k°dispozici.

Stažení nastavení Internetu
1 Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > Nastavení připojení.
2 Vyberte možnost OK.

Ruční konfigurace nastavení Internetu

Chcete-li získat požadované informace pro ruční konfiguraci nastavení Internetu, obraťte se na
poskytovatele služeb.

1 Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > Připojení.
2 V°části Poskytovatel ISP klepněte na možnost Přidat nové připojení modemu.
3 Zadejte název připojení a°v°rozevíracím seznamu vyberte možnost GPRS

(celulární). Poté klepněte na možnost Další.
4 Zadejte hodnotu Název přístupového bodu a°klepněte na možnost Další.
5 Je-li to třeba, zadejte hodnoty Uživatelské jméno, Heslo, Doména a°Upřesnit

nastavení. Klepněte na příkaz Dokončit.
6 V°části Poskytovatel ISP klepněte na možnost Spravovat stávající připojení a

°vyberte právě vytvořené připojení.

Zahájení prohlížení
1 Klepněte na možnost  > Internet Explorer.
2 Zadejte webovou adresu do pole Adresa a klepněte na ikonu .

Možnosti nabídky

Klepnutím na možnost  otevřete nabídku s°užitečnými možnostmi.

Následující ikony v dolní části obrazovky obsahují mnoho možností pro aplikaci Internet
Explorer:

Ikona Popis

Návrat na předchozí stránku

Správa oblíbených webových stránek

Možnosti zadávání textu. Viz část Psaní textu na straně 17.

Přiblížení a oddálení zobrazení webové stránky

Seznam podřízených možností: Domovská stránka – Návrat na hlavní stránku; Historie – Zobrazení
seznamu nedávno navštívených webových stránek; Obnovit – Nové načtení aktuální webové stránky;
Zobrazit (viz část Možnosti zobrazení); Nástroje (viz část Možnosti nástrojů); Kopírovat/Vložit.

Možnosti zobrazení
V°nabídce Zobrazení můžete změnit způsob zobrazení webových stránek v aplikaci
Internet Explorer (minimalizovat posouvání a zvýšit rychlost stahování stránky).

• Velikost textu - nastavení velikosti textu.
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• Povolit ovládací prvky ActiveX – povolí interaktivní webové stránky využívající skripty
ActiveX.

• Mobilní – přizpůsobí rozvržení obrazovce. Položky jsou menší a vidíte téměř celou stránku
bez toho, abyste ji museli posunovat vodorovně.

• Plocha – zachovává stejné rozvržení a velikost jako ve stolním počítači. Toto nastavení
vyžaduje vodorovné i svislé posunování.

Možnosti nástrojů
Nabídka Nástroje obsahuje užitečná nastavení a možnosti pro aplikaci Internet Explorer:

• Odeslat odkaz – pomocí jedné z uvedených metod odešle odkaz na aktuální webovou
stránku do jiného zařízení.

• Vlastnosti – zobrazí informace o aktuálně zobrazené webové stránce.
• Možnosti – umožňuje zadat nastavení aplikace Internet Explorer.

• Domovská stránka – Nastavení domovské (úvodní) stránky aplikace Internet Explorer.
• Historie prohlížení – Zobrazení informací o°dříve prohlížených webových stránkách.
• Ochrana osobních údajů a°zabezpečení – nastavení zabezpečení, která chrání před

nebezpečnými webovými stránkami. Soubory cookie jsou soubory, které ukládají do
telefonu webové stránky. Tyto soubory umožňují přístup k různým službám stránky.

• Jazyky – Vyberte preferovaný jazyk pro čtení webových stránek.
• Ostatní – Zapnutí zvuku a°zobrazování obrázků.

Správa aplikace Internet Explorer

Použití lupy

Přiblížení a oddálení zobrazení webové stránky
1 Při prohlížení webové stránky klepněte na možnost .
2 Klepněte na ikonu .
3 Přetažením ovládacího prvku nahoru nebo dolů přibližte nebo oddalte zobrazení.

Chcete-li posunout zobrazení stránky, klepněte na obrazovku a posouvejte po ní prstem nebo
perem.

Změna zobrazení webové stránky
1 Při prohlížení webové stránky klepněte na možnost .
2 Klepněte na ikonu .
3 Vyberte možnost Zobrazit.
4 Vyberte požadovanou možnost.

Oblíbené položky
Oblíbené položky můžete vytvářet a upravovat jako rychlé odkazy na své oblíbené webové
stránky.

Přidání webové stránky do oblíbených
1 Při prohlížení webové stránky klepněte na možnost .
2 Klepněte na ikonu .
3 Klepněte na ikonu .
4 Zadejte název a adresu a vyberte složku.
5 Klepněte na ikonu Add.

Přechod na oblíbenou webovou stránku
1 V aplikaci Internet Explorer klepněte na možnost  a° .
2 Klepněte na oblíbenou položku v seznamu.

Stránky historie
Zde můžete zobrazit naposledy navštívené webové stránky a°přejít na ně.
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Prohlížení naposledy navštívených webových stránek
1 V aplikaci Internet Explorer klepněte na možnost .
2 Klepněte na ikonu .
3 Klepněte na možnost Historie.
4 Klepněte na stránku v seznamu.

Individuální nastavení

Změna domovské stránky
1 Při prohlížení webové stránky, kterou chcete používat jako domovskou, klepněte na

možnost .
2 Klepněte na ikonu .
3 Klepněte na možnost Nástroje > Možnosti > Domovská stránka.
4 Klepněte na příkaz Použít aktuální.
5 Klepněte na ikonu OK.

Vymazání historie prohlížení, mezipaměti nebo souborů cookie
1 Při prohlížení webové stránky klepněte na možnost .
2 Klepněte na ikonu .
3 Vyberte možnost Nástroje > Možnosti > Historie prohlížení.
4 Vyberte požadovanou možnost.
5 Vyberte možnost Vymazat.

Volání během prohlížení

Volání při prohlížení Internetu
• Stiskněte tlačítko .
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Začínáme s připojením

Technologie Bluetooth™
Bezdrátová technologie Bluetooth™ je určena pro komunikaci na krátké vzdálenosti a°jejím
účelem je nahradit kabely propojující přenosná i°pevná zařízení. Mobilní telefony jsou
obvykle schopny spojit se na vzdálenost přibližně 10°metrů.

Režimy funkce Bluetooth™
Funkci Bluetooth™ můžete v°telefonu zapnout nebo vypnout, a°telefon může být viditelný
pro ostatní zařízení.

• Zapnuto – funkce Bluetooth je zapnutá. Telefon dokáže zjistit ostatní zařízení Bluetooth a
°pokud je nastaven jako viditelný (viz níže), mohou ho zjistit ostatní zařízení.

• Vypnuto – funkce Bluetooth je vypnutá. Nemůžete odesílat ani přijímat informace pomocí
propojení Bluetooth. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, vypněte ji. Ušetříte tím energii
baterie. Vypínejte ji také na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení,
například na palubě letadla nebo v nemocnici.

• Viditelné – funkce Bluetooth je zapnutá a jiná zařízení Bluetooth mohou zjistit telefon.

Ve výchozím nastavení je funkce Bluetooth vypnutá. Pokud chcete, aby byla ve výchozím
nastavení zapnutá, zapněte ji a potom ihned vypněte telefon. Při příštím zapnutí telefonu bude
funkce Bluetooth zapnutá.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu do viditelného režimu
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Bluetooth™.
2 Na kartě Režim zaškrtněte políčka Zapnout Bluetooth a°Umožnit, aby toto

zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné.
3 Na kartě Časový limit podle potřeby změňte nastavení časového limitu.
4 Klepněte na ikonu OK.

Partnerství Bluetooth™
Partnerství Bluetooth™ je vztah, který vytvoříte mezi telefonem a dalším zařízením
Bluetooth. Pomocí tohoto vztahu lze vyměňovat informace zabezpečeným způsobem.

Vytvoření partnerství Bluetooth™
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Bluetooth™.
2 Na kartě Zařízení klepněte na příkaz Přidat nové zařízení. Telefon vyhledá další

zařízení Bluetooth a zobrazí je v okně.
3 Klepněte na požadované zařízení v seznamu a klepněte na příkaz Další.
4 Zadejte heslo (1°až 16°znaků) pro navázání zabezpečeného připojení a°klepněte na

možnost Další.
5 Počkejte, až spárované zařízení přijme partnerství. Jakmile příjemce zadá stejné

heslo, zobrazí váš telefon název spárovaného telefonu.
6 Klepněte na název spárovaného zařízení a°zaškrtněte políčka u služeb spárovaného

zařízení, které chcete využívat.
7 Klepněte na příkaz Dokončit.

Vytvoření partnerství Bluetooth mezi dvěma zařízeními je jednorázový proces. Jakmile je
partnerství vytvořeno, zařízení se navzájem automaticky rozpoznají pokaždé, když jsou k sobě
dostatečně blízko a mají zapnutou funkci Bluetooth. Není proto třeba zadávat heslo znova.
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Přijetí partnerství Bluetooth™
1 Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Bluetooth™ a zda je telefon ve viditelném režimu.
2 Když se zobrazí výzva k vytvoření partnerství s druhým zařízením, klepněte na příkaz

Ano.
3 Zadejte stejné heslo, jaké jste zadali v zařízení požadujícím partnerství, a°klepněte

na možnost Další.
4 Když systém potvrdí navázání partnerství, klepněte na možnost Hotovo. Nyní si

můžete se spárovaným zařízením bezpečně vyměňovat informace.

Přejmenování partnerství Bluetooth™
1 Klepněte na název partnerství na kartě Zařízení na obrazovce nastavení funkce

Bluetooth a°přidržte na něm prst nebo pero.
2 Klepněte na možnost Upravit a°změňte název.

Odstranění partnerství Bluetooth™
1 Klepněte na název partnerství na kartě Zařízení na obrazovce nastavení funkce

Bluetooth a°přidržte na něm prst nebo pero.
2 Klepněte na ikonu Odstranit.

Připojení zařízení handsfree nebo stereofonního sluchátka
s mikrofonem Bluetooth™
Chcete-li telefonovat bez použití rukou (v režimu handsfree), můžete s telefonem použít
náhlavní soupravu Bluetooth™ handsfree, jako je například sada handsfree v automobilu.
Telefon podporuje také profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – profil vyspělé
distribuce zvuku), který umožňuje používat k telefonování a poslechu stereofonní hudby bez
použití rukou stereofonní náhlavní soupravu.

Připojení zařízení handsfree nebo stereofonního sluchátka s mikrofonem
Bluetooth™

1 Zkontrolujte, zda je zapnutý telefon i náhlavní souprava Bluetooth™, že jsou obě
zařízení v°dosahu a že je náhlavní souprava ve viditelném režimu. Postup nastavení
náhlavní soupravy do viditelného režimu naleznete v dokumentaci výrobce.

2 Klepněte postupně na možnosti  > Nastavení > Bluetooth.
3 Na kartě Zařízení klepněte na příkaz Přidat nové zařízení. Telefon vyhledá další

zařízení Bluetooth a zobrazí je v okně.
4 Klepněte na název náhlavní soupravy Bluetooth a°klepněte na možnost Další.

Telefon se s°náhlavní soupravou Bluetooth automaticky spáruje.
5 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Sada handsfree. Pokud je náhlavní souprava

stereofonní, musí být zaškrtnuto také políčko Bezdrátová stereofonní souprava.
6 Klepněte na příkaz Dokončit. Když je připojeno stereofonní sluchátko s mikrofonem

Bluetooth, v záhlaví okna se zobrazí ikona .

Pokud dojde k odpojení sluchátka s mikrofonem Bluetooth, zapněte sluchátko s mikrofonem
a opakujte kroky 1 až 3 výše. Klepněte na název stereofonní náhlavní soupravy Bluetooth, přidržte
na něm prst nebo pero a klepněte na příkaz Nastavit jako bezdrátové stereo.

Systém Windows® Mobile se automaticky pokusí spárovat náhlavní soupravu Bluetooth se
zařízením pomocí předem nastavených hesel (0000, 1111, 8888, 1234). Pokud se pokus nezdaří,
musíte zadat ručně heslo dodané se sluchátkem s mikrofonem.

Přenos informací pomocí připojení Bluetooth™
Můžete přenášet informace, jako jsou kontakty, položky kalendáře, úkoly a také soubory,
z telefonu do počítače nebo jiného zařízení s funkcí Bluetooth™.

Pokud v počítači není k dispozici funkce Bluetooth, budete muset k počítači připojit adaptér
Bluetooth nebo hardwarový klíč.
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Příjem všech příchozích přenosů do telefonu
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Připojení > Přenést.
2 Ověřte, že je zaškrtnuto políčko Přijmout všechny příchozí IR přenosy.

Přenos informací do počítače
1 Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a nastavte telefon do viditelného režimu. Další

informace najdete v části Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu do
viditelného režimu na straně 59.

2 Pokud je v počítači systém Windows Vista nebo Windows XP SP2 a daná verze
systému Windows podporuje adaptér Bluetooth počítače, postupujte takto:
1 V počítači: Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Bluetooth.
2 Poklepejte na ikonu Bluetooth na hlavním panelu a°vyberte možnost Vyhledat

zařízení v°dosahu.
3 Když se v°seznamu objeví váš telefon, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a

°v°místní nabídce vyberte možnost Spárovat přístroj.
4 Zadejte libovolný kód PIN složený ze čtyř číslic.
5 V telefonu: V°zobrazené zprávě Přidat k°mým zařízením? vyberte možnost

Ano.
6 Zadejte do telefonu stejný kód PIN jako jste zadali do počítače a°klepněte na

možnost OK.
7 V počítači: V seznamu poklepejte na svůj telefon.
8 Poklepejte na ikonu sériového portu.
9 V telefonu: V°zobrazené zprávě Povolit? vyberte možnost Ano.

3 Nyní je přenos připraven. V telefonu vyberte položku, kterou chcete přenést. Touto
položkou může být událost v kalendáři, úkol, vizitka nebo soubor.

4 Chcete-li přenést kontakt, klepněte postupně na možnosti Nabídka > Odeslat
kontakt > Přenést. Chcete-li přenést jiné typy informací, klepněte postupně na
možnosti Nabídka > Přenést [typ položky].

5 Klepněte na název zařízení, do kterého chcete informace přenést.
6 Pokud přenášíte položku kalendáře, úkol nebo kontakt do počítače a tato položka

není automaticky přidána do aplikace Outlook, vyberte v aplikaci Outlook možnosti
Soubor > Import a export a naimportujte ji.

Výchozí složka v počítači pro ukládání přenesených položek může být C:\Documents and
Settings\uživatelské_jméno\My Documents v systému Windows XP a C:\Users\your_username
\My Documents v systému Windows Vista.

Síť Wi-Fi (bezdrátová síť LAN)
Pomocí telefonu se můžete připojit k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Připojit se
můžete z domova (osobní síť) nebo z veřejných přístupových míst (aktivních bodů).

• Osobní sítě jsou obvykle chráněné. Vlastník vyžaduje přístupový výraz nebo klíč.
• Aktivní body jsou obvykle nechráněné, ale často vyžadují, abyste se před přístupem

k Internetu přihlásili ke službě operátora.

Připojení k bezdrátové síti
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Připojení > Wi-Fi.
2 Klepněte na síť, je které se chcete připojit.
3 Systém zobrazí několik obrazovek. Na každé z°nich zkontrolujte nebo změňte

zobrazené informace a°klepněte na možnost Next.
4 Na poslední obrazovce klepněte na možnost Dokončit.

Zapnutí a vypnutí funkce Wi-Fi
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Správce komunikace.
2 Funkci můžete zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka

Wi-Fi.

Použití funkce Wi-Fi vyčerpává baterii. Když se funkce Wi-Fi nepoužívá, vypněte ji.
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Změna nastavení
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Připojení > Wi-Fi.
2 Vyberte síť.
3 Zadejte nová nastavení a klepněte na příkaz Next > Další > Dokončit.

Ikony stavu Wi-Fi
Seznam stavových ikon Wi-Fi, které mohou být zobrazeny na displeji, najdete v°části ikony
stavu na straně 11.

Windows Live Messenger
Pomocí existujícího účtu Windows Live ID a aplikace Windows Live Messenger můžete
komunikovat online.

Nastavení služby Messenger
1 Klepněte na možnost  > Messenger.
2 Klepněte na možnost Přihlásit a postupujte podle pokynů.

Přihlášení ke službě Messenger
• Klepněte na možnost  > Messenger > Přihlásit.

Odeslání rychlé zprávy
1 Klepněte na možnost  > Programy > Messenger.
2 Pokud jste se zatím nepřihlásili, klepněte na možnost Přihlásit.
3 Vyberte v°seznamu kontakt, který je online, a°klepněte na možnost Zpráva.
4 Zadejte zprávu a klepněte na možnost Odeslat.

Sdílení Internetu
Sdílení Internetu připojí počítač k Internetu pomocí datového připojení telefonu, jako
například připojení GPRS nebo EDGE. Telefon poté funguje jako modem. Telefon můžete
připojit k počítači pomocí kabelu USB nebo pomocí funkce Bluetooth™.

Před použitím funkce sdílení Internetu se odpojte od aplikace Centrum zařízení Windows Mobile
nebo Exchange ActiveSync® v počítači. Zkontrolujte také, že je v°telefonu k°dispozici připojení
GPRS nebo telefonické modemové připojení.

Použití telefonu jako modemu USB
Použití telefonu jako modemu USB vyžaduje kabel USB dodaný s°telefonem.

Před použitím telefonu jako modemu USB musíte v počítači nastavit aplikaci Centrum zařízení
Windows Mobile (součást systému Windows Vista) nebo Microsoft Exchange ActiveSync® (for
Windows XP) verze 4.5 nebo novější. Pokyny k°instalaci aplikace Exchange ActiveSync® do
počítače najdete v°části Instalace aplikace Exchange ActiveSync® na straně 38.

Nastavení telefonu jako modemu USB
1 Klepněte postupně na možnosti  > Sdílení Internetu.
2 V seznamu Připojení počítače vyberte možnost USB.
3 V seznamu Síťové připojení vyberte název připojení, které telefon používá pro

připojení k Internetu.
4 Připojte kabel USB k°telefonu a počítači.
5 Klepněte na příkaz Připojit.

Použití telefonu jako modemu Bluetooth™
Telefon můžete pomocí technologie Bluetooth™ připojit k počítači a použít jej jako
počítačový modem. Aby mohl počítač použít internetové připojení telefonu, musíte
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v telefonu aktivovat sdílení Internetu a potom nastavit síť PAN (Personal Area Network)
Bluetooth mezi počítačem a telefonem.

Pokud v počítači není k dispozici funkce Bluetooth, budete muset k počítači připojit adaptér
Bluetooth nebo hardwarový klíč.

Aktivace sdílení Internetu a nastavení sítě PAN
1 Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a nastavte ho do viditelného režimu.
2 Iniciujte partnerství Bluetooth z telefonu. Další informace najdete v části Vytvoření

partnerství Bluetooth™ na straně 59.
3 Klepněte postupně na možnosti  > Sdílení Internetu.
4 V seznamu Připojení počítače vyberte možnost Bluetooth PAN.
5 V seznamu Síťové připojení vyberte název připojení, které telefon používá pro

připojení k Internetu.
6 Klepněte na příkaz Připojit.
7 V počítači: Nastavte spojení s°telefonem přes síť PAN (Personal Area Network).

V systému Windows Vista:
1 Klepněte na možnost Start > Ovládací panely > Síť a°Internet > Centrum sítí a

°sdílení.
2 Klepněte na možnost Správa sítí a°v°části Síť PAN poklepejte Síťové připojení

Bluetooth.
3 V dialogovém okně Zařízení Bluetooth pro síť PAN vyberte svůj telefon a klepněte

na příkaz Připojit.
V systému Windows XP SP2:
1 Klepněte na možnost Start > Nastavení > Ovládací panely > Síťová připojení.
2 Najděte v°seznamu položku Síťové připojení Bluetooth a°klepněte na ni.
3 V°části Práce se sítí klepněte na možnost Zobrazit síťová zařízení Bluetooth.
4 V dialogovém okně Zařízení Bluetooth pro síť PAN vyberte svůj telefon a klepněte

na příkaz Připojit.
8 V telefonu: Na obrazovce Sdílení Internetu zkontrolujte hodnotu Stav a ověřte, že

se počítač úspěšně připojil k Internetu pomocí telefonu jako modemu Bluetooth.

Ukončení připojení k Internetu
• Klepněte na příkaz Odpojit na obrazovce Sdílení Internetu.
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Fotoaparát
Pomocí fotoaparátu telefonu můžete fotografovat a zaznamenávat videa. Fotografie a videa
jsou automaticky ukládány na paměťovou kartu. Uložené fotografie a videa můžete zobrazit
pomocí aplikace fotoaparátu nebo pomocí položky Media v zobrazení SlideView.

Použití fotoaparátu

1 Přiblížení nebo oddálení zobrazení

2 Zobrazování fotografií a videoklipů

3 Vybrání videokamery

4 Vybrání fotoaparátu

5 Aktivace fotoaparátu, fotografování, záznam videoklipů 

Aktivace fotoaparátu
• Stiskněte a°podržte tlačítko .

Ukončení používání fotoaparátu
• Klepněte na ikonu .

Fotoaparát se automaticky vypne, pokud není používán dvě minuty.

Používání fotoaparátu

Pořízení fotografie
1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
2 Stisknutím tlačítka  do poloviny aktivujte automatické zaostření.
3 Když se rámeček zaostření zbarví do zelena, úplným stisknutím tlačítka pořiďte

fotografii.

Zapnutí světla
1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
2 Klepněte postupně na možnosti  > .
3 Klepnutím na možnost  zapnete světlo bez ohledu na okolní podmínky, klepnutím

na možnost  zapnete režim, kdy je světlo zapínáno při slabém osvětlení okolí.
4 Klepnutím na ikonu  se vrátíte k zobrazení hledáčku.

Použití lupy
• Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odstranění fotografie nebo videoklipu
• Po pořízení fotografie nebo videoklipu klepněte na ikonu .
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Nastavení fotoaparátu
1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
2 Klepnutím na možnost  zobrazíte panel nastavení.
3 Klepnutím na možnost  zobrazíte další nastavení.

Nastavení fotoaparátu

Auto/Manual

Auto
V režimu Auto jsou možnosti Scenes, Focus, Light, Exposure time a White balance nastaveny na
Auto.

Manual
V režimu Manual můžete upravovat všechna nastavení ručně.

Scenes

Scény slouží k°rychlému nastavení fotoaparátu pomocí předem naprogramovaných scén pro běžné situace.
Fotoaparát nastaví mnoho hodnot tak, aby odpovídaly nastavené scéně. Získáte tak nejlepší možnou fotografii.

Auto
Pokud vyberete na panelu nastavení fotoaparátu možnost Auto, bude nastaven režimScenes sloužící
k automatické úpravě nastavení pro fotografii. Scénu Auto můžete používat pouze v režimu Auto. Scéna
Auto není k dispozici v režimu Manual.

Custom
Pokud vyberete režim Custom, můžete upravovat všechny nastavení fotoaparátu. Výběrem možnosti
Manual na panelu nastavení fotoaparátu zpřístupníte režim Custom.

Portrait
Vhodné pro portrétní fotografii. Je zapnuto rozpoznávání tváře. Nastavení je optimalizováno pro mírně
měkčí pleťové tóny.

Twilight portrait
Vhodné pro portréty fotografované v°noci nebo při slabém osvětlení (se°světlem i°bez světla). Kvůli
dlouhé expozici je nutné fotoaparát pevně držet nebo položit na stabilní podložku.

Sports
Vhodné pro fotografování rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice minimalizuje rozmazání.

Snow & beach
Vhodné pro jasná prostředí s°nebezpečím podexponování.

Landscape
Vhodné pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené objekty. Světlo je vypnuté.

Twilight landscape
Vhodné pro fotografování krajiny v°noci nebo při slabém osvětlení (bez světla fotoaparátu). Kvůli dlouhé
expozici je nutné fotoaparát pevně držet nebo položit na stabilní podložku.

Document
Vhodné pro fotografování textu nebo schémat. Fotografie mají vyšší a°ostřejší kontrast.

Focus

Zaostření určuje, která část fotografie má být ostrá.

Auto
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Bílý rámeček fotografie se při zaostření zbarví do
zelena.

Touch
Dotknutím se bodu v hledáčku ručně zaostříte na určitou části objektu, který chcete vyfotografovat.

Macro
Automatické zaostřování pro extrémně detailní fotografie.

Infinite
Toto nastavení používejte při fotografování z°větší vzdálenosti. Zaostřeno je na vzdálené objekty. Objekty
blízko fotoaparátu mohou být rozmazané.
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Light

Světlo slouží k°fotografování při slabém osvětlení.

Auto
Blesk se automaticky zapíná při slabém osvětlení.

Off
Bez ohledu na podmínky je blesk stále vypnut. Někdy vznikne kvalitnější fotografie bez přisvětlení i°v
°podmínkách se slabým osvětlením. Pořízení kvalitní fotografie bez přisvětlení vyžaduje pevnou ruku.
Chcete-li předejít rozmazání fotografie, použijte samospoušť.

On
Bez ohledu na podmínky je blesk stále zapnut.

Shoot mode

Způsob fotografování si můžete vybrat.

Normal
Každé stisknutí spouště vyfotografuje jeden snímek.

Multi-shot
Fotografování několika snímků rychle po sobě.

Exposure time

Kompenzace expozice slouží k°přizpůsobení odlišným světelným podmínkám.

Při slabém osvětlení můžete fotografii podexponovat.

V°jasném prostředí můžete expozici prodloužit, abyste předešli podexponování.

Další nastavení fotoaparátu.

Chcete-li zobrazit další nastavení fotoaparátu, klepněte na možnost , a°poté klepněte na možnost Photo.

ISO

Citlivost ISO určuje citlivost obrazového snímače k působení světla. Citlivost ISO můžete volit v závislosti na
světelných podmínkách. Nízké citlivosti ISO jsou vhodné pro jasná prostředí, vyšší citlivosti ISO jsou vhodnější
pro špatné světelné podmínky.

Pokud použijete nastavení Automaticky, fotoaparát automaticky určí nejvhodnější citlivost ISO pro
každou situaci.

Nejkvalitnější fotografie získáte při použití nejnižší dostupné citlivosti ISO. Chcete-li mít jistotu, že se
použije nejnižší citlivost ISO, zvolte toto nastavení namísto možnosti Automaticky.

 

Při fotografování za špatného osvětlení, například za šera, můžete použít vyšší citlivost ISO, abyste
zamezili nastavení delšího expozičního času. S prodlužováním expozičního času se zvyšuje riziko, že
malé pohyby ruky způsobí rozmazání fotografie.

Nechcete-li použít světlo fotoaparátu, můžete nastavit vyšší citlivost ISO. To může být praktické při
fotografování v interiérech, ve kterých není použití světla fotoaparátu žádoucí.

 

Effects

Pro fotografie můžete nastavit různé efekty.

Off
Žádný efekt. Fotografie bude pořízena tak, jak se zobrazí v°hledáčku.

Negative
Samostatně a°v°různé míře invertuje červený, zelený a°modrý kanál.

Solarization
Efekt vystavení nevyvolaného filmu slunečnímu světlu.

Sepia

66

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.



Přidá fotografii hnědočervený nádech. Sépiový tón měly staré filmy a°fotografie. Díky tomuto efektu může
fotografie vypadat starší.

B&W
Černobílé fotografování.

White balance

Nastavení vyvážení bílé přizpůsobuje vyvážení barev světelným podmínkám

Auto
Automatické nastavení vyvážení barev podle osvětlení.

Incandescent
Nastavení vyvážení barev pro jasné světlo jako vydávají žárovky nebo pro situace s°rychlými změnami
osvětlení.

Fluorescent
Nastavení vyvážení barev pro zářivkové osvětlení.

Sunny
Nastavení vyvážení barev pro jasné venkovní osvětlení.

Cloudy
Nastavení vyvážení barev pro zataženou oblohu.

Picture size

Při fotografování si můžete vybrat z°několika formátů. Fotografie s°vyšším rozlišením spotřebují více paměti.

8 MP
8megapixelový snímek s°poměrem stran 4:3. 3264x2448 pixelů. Vhodné pro fotografie zobrazované na
neširokoúhlých displejích a°tištěné ve vysokém rozlišení.

5 MP
5megapixelový snímek s°poměrem stran 4:3. 2592x1944 pixelů. Vhodné pro fotografie zobrazované na
neširokoúhlých displejích.

3 MP
3megapixelový snímek s°poměrem stran 4:3. 2048x1536 pixelů. Vhodné pro fotografie zobrazované na
neširokoúhlých displejích.

2MP (wide)
2megapixelový snímek s°poměrem stran 16:9. 1920x1080 pixelů. Vhodné pro fotografie zobrazované
na širokoúhlých displejích.

1MP (wide)
1megapixelový snímek s°poměrem stran 16:9. 1280x720 pixelů. Vhodné pro fotografie zobrazované na
širokoúhlých displejích.

WVGA
Formát Wide VGA s°poměrem stran 16:10. 800x480 pixelů.

VGA
Formát VGA s°poměrem stran 4:3. 640x480 pixelů.

QVGA
Formát Quarter VGA s°poměrem stran 4:3. 320x240 pixelů.

Picture quality

V°telefonu můžete nastavit různou kvalitu fotografií.

Fine
Při pořizování fotografií ve vysoké kvalitě vznikají větší soubory a°zvyšuje se kvalita fotografií. Toto
nastavení je vhodné, když chcete fotografii vytisknout.

Normal
Komprese obrázků pro získání menších souborů. Může ovlivnit kvalitu obrázku. Vhodné pro situace, kdy
potřebujete menší soubory. Vhodné pro publikování na webu.

Economy
Když fotografujete snímek v°ekonomické kvalitě, vzniká menší soubor, a°to může ovlivnit kvalitu snímku.
Vhodné pro situace, kdy potřebujete velmi malé soubory určené pro web, například pro sociální sítě.
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Shutter sound

Vyberte zvuk přehrávaný při stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu.

Auto rotate

Akcelerometr telefonu umožňuje automaticky otáčet zobrazení a°fotografie podle toho, v°jaké orientaci držíte
telefon.

 Off
Když je funkce Auto rotate vypnuta, jsou fotografie zobrazovány ve stejné orientaci jako při pořízení.

 On
Když je funkce Auto rotate zapnuta, jsou fotografie zobrazovány ve stejné orientaci jako telefon.

Obecné nastavení fotoaparátu

Chcete-li zobrazit obecná nastavení fotoaparátu pro fotografování i°nahrávání videa, klepněte na možnost ,
a°poté klepněte na možnost General.

Self-timer

Samospoušť umožňuje fotografovat, aniž byste telefon drželi v°ruce. Funkci můžete používat při fotografování
autoportrétů nebo skupinových fotografií. Samospoušť můžete použít i°jako prostředek proti roztřesení
fotoaparátu při fotografování.

10 seconds
Nastaví 10sekundové zpoždění mezi stisknutím spouště a°pořízením fotografie.

2 seconds
Při stisknutí spouště je obtížné udržet fotoaparát v°dokonalém klidu. Lehké pohyby přístroje mohou vést
k rozmazaným fotografiím. Tento problém vyřešíte 2sekundovým zpožděním.

Off
Když je samospoušť vypnuta, je fotografie pořízena při stisknutí spouště.

Auto review

Vyberte, zda chcete fotografii nebo video ihned po pořízení zobrazit.

 On
Když je funkce Auto review zapnuta, můžete si fotografii nebo video ihned po pořízení prohlédnout,
odstranit nebo odeslat.

 Off
Když je funkce Auto review vypnuta, vrátíte se po pořízení fotografie nebo videa k°hledáčku. Urychlí to
proces pořizování nové fotografie nebo videa.

GPS location

K pořizovaným fotografiím můžete přidávat přibližnou geografickou polohu jejich pořízení. Při odeslání fotografií
na webovou službu nebo při jejich použití v mapové aplikaci nebo aplikaci pro určování polohy můžete ukázat
přátelům a rodině na mapě, kde jste byli, nebo později znovu vyhledat cestu na místo pořízení fotografií.

Off
Když je funkce Poloha GPS vypnuta, nelze místo fotografování zobrazit.

On
Když je funkce Poloha GPS zapnuta, fotoaparát k fotografiím přidává přibližnou geografickou polohu.
Podle těchto informací můžete později identifikovat místo, kde jste fotografovali.

Save To

Zde můžete nastavit, zda chcete fotografie a videa ukládat do telefonu nebo na paměťovou kartu. Když se
paměť zaplní, nelze soubory ukládat, dokud některé soubory neodstraníte.

Phone
Fotografie a°videa jsou ukládány do paměti telefonu.

Memory card
Fotografie a°videa jsou ukládány na paměťovou kartu.
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Image stabilizer

Při fotografování může být obtížné udržet telefon bez pohybu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat malé pohyby
rukou.

On
Stabilizátor obrazu doporučujeme používat pouze při pořizování snímků detailů objektů.

Off

Reset file num.

Vynulování číslování fotografií a°videí ukládaných na paměťovou kartu.

Reset settings

Obnovení původních nastavení fotoaparátu.

Version

Zobrazení verze aplikace fotoaparátu.

Tipy k°práci s°fotoaparátem

Pravidlo třetin
Neumisťujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete
umístěním objektu do třetiny.

Držte fotoaparát pevně
Pevným držením fotoaparátu se vyhnete pořizování rozmazaných fotografií. Pokuste se
ruce zpevnit tak, že se opřete o°pevný předmět. K°tomu, aby byl telefon při fotografování
v°klidu můžete využít i°samospoušť.

Jděte co nejblíže
Když se dostanete k°objektu co nejblíže, nemusíte se spoléhat na přiblížení fotoaparátu.
Zkuste objektem vyplnit celý hledáček.

Fotografujte v°dosahu blesku
Fotografie pořizované z°větší vzdálenosti, než je dosah blesku, jsou příliš tmavé. Maximální
dosah blesku je přibližně 4°kroky.

Přemýšlejte o°různorodosti
Uvažujte o°různých úhlech a°přibližte se k°objektu. Zkuste fotografovat na výšku.
Vyzkoušejte různé pozice.

Využívejte prosté pozadí
Prosté pozadí zdůrazňuje objekt.

Udržujte objektiv v°čistotě
Mobilní telefony slouží ve všech možných prostředích a°v°různém počasí, lidé je nosí v
°kapsách a°kabelkách. Objektiv fotoaparátu se přitom zašpiní a°někdy jsou na něm otisky
prstů. Objektiv čistěte měkkým hadříkem.

Používání videokamery

Záznam videoklipu
1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
2 Záznam zahájíte stisknutím tlačítka .
3 Záznam zastavíte stisknutím a přidržením tlačítka . Video bude automaticky

uloženo.
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Nastavení videokamery
1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
2 Klepnutím na možnost  zobrazíte panel nastavení.
3 Klepnutím na možnost  zobrazíte další nastavení.

Nastavení videokamery

Auto/Manual

Auto
V režimu Auto jsou možnosti Scenes, Focus, Exposure time a White balance nastaveny na Auto.

Manual
V režimu Manual můžete volit všechna nastavení ručně.

Scenes

Scény slouží k°rychlému nastavení fotoaparátu pomocí předem naprogramovaných scén pro běžné situace.

Auto
Pokud vyberete na panelu nastavení fotoaparátu možnost Auto, bude nastaven režimScenes sloužící
k automatické úpravě nastavení pro video. Scénu Auto můžete používat pouze v režimu Auto. Scéna
Auto není k dispozici v režimu Manual.

Custom
Pokud vyberete režim Custom, můžete upravovat všechny nastavení fotoaparátu. Výběrem možnosti
Manual na panelu nastavení fotoaparátu zpřístupníte režim Custom.

Night mode
Tato funkce zvyšuje citlivost na světlo. Používejte ji v°podmínkách slabého osvětlení. Videozáznamy
rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruce pevně nebo používejte oporu.

Focus

Zaostření určuje, která část snímku má být ostrá.

Auto
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt.

Macro
Automatické zaostřování pro extrémně detailní video.

Infinite
Toto nastavení používejte při nahrávání videa z°větší vzdálenosti. Zaostřeno je na vzdálené objekty.
Objekty blízko fotoaparátu mohou být rozmazané.

Light

Vyberte, zda chcete při nahrávání videa použít světlo.

On
Zapnutím světla zlepšíte detailní videa nahrávaná při slabém osvětlení.

Off
Bez ohledu na podmínky je světlo stále vypnuté. Poznámka: Někdy vyjde video lépe bez přisvětlení i°v
°podmínkách se slabým osvětlením. Nahrávání kvalitního videa bez přisvětlení vyžaduje pevnou ruku.
Chcete-li předejít rozmazání, můžete použít i°oporu nebo samospoušť.

Shoot mode

Fotoaparát můžete nastavit tak, aby nahrával videoklipy o°plné délce nebo krátké videoklipy vhodné pro zprávy
MMS.

Normal
Pro nahrávání videozáznamů o°plné délce použijte nastavení Normal.

Picture message
Videa vhodná pro posílání ve zprávách MMS nahrajete při nastavení Picture message. Doba nahrávání
je v°tomto formátu omezena tak, aby se soubor vešel do zprávy MMS.
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Exposure time

Kompenzace expozice slouží k°přizpůsobení odlišným světelným podmínkám.

 

Při slabém osvětlení můžete videozáznam podexponovat.

V°jasném prostředí můžete expozici prodloužit, abyste předešli podexponování.

Další nastavení videokamery.

Chcete-li zobrazit další nastavení videokamery, klepněte na možnost , a°poté klepněte na možnost Video.

Effects

Pro video můžete nastavit různé efekty.

Off
Žádný efekt. Video bude zaznamenáno tak jak je zobrazeno v°hledáčku.

Negative
Samostatně a°v°různé míře invertuje červený, zelený a°modrý kanál.

Solarization
Efekt vystavení nevyvolaného filmu slunečnímu světlu.

Sepia
Přidá videu hnědočervený nádech. Sépiový tón měly staré filmy a°fotografie. Díky tomuto efektu může
video vypadat starší.

B&W
Nahrávání černobílého videa.

White balance

Nastavení vyvážení bílé přizpůsobuje vyvážení barev světelným podmínkám.

Auto
Automatické nastavení vyvážení barev podle osvětlení.

Incandescent
Nastavení vyvážení barev pro jasné světlo jako vydávají žárovky nebo pro situace s°rychlými změnami
osvětlení.

Fluorescent
Nastavení vyvážení barev pro zářivkové osvětlení.

Sunny
Nastavení vyvážení barev pro jasné venkovní osvětlení.

Cloudy
Nastavení vyvážení barev pro zataženou oblohu.

Video size

Před nahráváním videa si můžete vybrat jeden z°několika formátů.

WVGA
Formát Wide VGA s°poměrem stran 16:10. 800x480 pixelů.

VGA
Formát VGA s°poměrem stran 4:3. 640x480 pixelů.

QVGA
Formát Quarter VGA s°poměrem stran 4:3. 320x240 pixelů.

Mic

Vyberte, zda chcete při nahrávání videa zaznamenávat okolní zvuk.

Off
Když je tato funkce vypnuta, není s°videem nahráván zvuk.

On

71

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.



Když je tato funkce zapnuta, je s°videem nahráván zvuk.

Obecné nastavení fotoaparátu

Chcete-li zobrazit obecná nastavení fotoaparátu pro fotografování i°nahrávání videa, klepněte na možnost ,
a°poté klepněte na možnost General.

Self-timer

Samospoušť umožňuje nahrávat video, aniž byste telefon drželi v°ruce. Můžete tak nahrávat video, na kterém
budou všechny přítomné osoby. Samospoušť můžete využít i°k°tomu, aby byl telefon při nahrávání videa v°klidu.

On, 10s
Nastaví 10sekundové zpoždění mezi stisknutím spouště a°zahájením nahrávání.

On, 2s
Při stisknutí spouště je obtížné udržet fotoaparát v°dokonalém klidu. Lehké pohyby přístroje mohou vést
k rozmazanému videu. Tento problém vyřešíte 2sekundovým zpožděním.

Off
Když je vypnuta samospoušť, začne nahrávání při stisknutí spouště.

Auto review

Vyberte, zda chcete fotografii nebo video ihned po pořízení zobrazit.

 On
Když je funkce Auto review zapnuta, můžete si fotografii nebo video ihned po pořízení prohlédnout,
odstranit nebo odeslat.

 Off
Když je funkce Auto review vypnuta, vrátíte se po pořízení fotografie nebo videa k°hledáčku. Urychlí to
proces pořizování nové fotografie nebo videa.

GPS location

Když je zapnuta funkce GPS location, fotoaparát k pořizovaným fotografiím přidává přibližnou geografickou
polohu. Tato funkce pracuje pouze u fotografií.

Off

On

Save To

Zde můžete nastavit, zda chcete fotografie a videa ukládat do telefonu nebo na paměťovou kartu. Když se
paměť zaplní, nelze soubory ukládat, dokud některé soubory neodstraníte.

Phone
Fotografie a°videa jsou ukládány do paměti telefonu.

Memory card
Fotografie a°videa jsou ukládány na paměťovou kartu.

Image stabilizer

Při nahrávání videa může být obtížné udržet telefon bez pohybu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat malé pohyby
rukou.

On
Stabilizátor obrazu doporučujeme používat pouze při záznamu videí detailů objektů.

Off

Reset file num.

Vynulování číslování fotografií a°videí ukládaných na paměťovou kartu.

Reset settings

Obnovení původních nastavení fotoaparátu.
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Version

Zobrazení verze aplikace fotoaparátu.
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Práce s°fotografiemi a videi

Prohlížení fotografií a videoklipů
Fotografie a obrázky můžete zobrazit pomocí fotoaparátu nebo v°zobrazení SlideView.
Přístup k°fotografiím a°videu umožňuje také aplikace Průzkumník.

Zobrazování fotografií a videoklipů ve fotoaparátu
1 Aktivujte fotoaparát.
2 Klepněte na ikonu .
3 Posouvejte fotografie a°videa. Videosoubory jsou označeny ikonou .
4 Chcete-li fotografii nebo video zobrazit v°úplném zobrazení, klepněte na ně.

Posunutím zahajte posouvání fotografií a°videosouborů. Klepnutím na možnost 
video přehrajete.

5 Klepnutím na možnost  se vrátíte do zobrazení miniatur.

Zobrazování fotografií a videí v zobrazení SlideView
1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku SlideView.
2 Klepněte na možnost Media > Pictures nebo Videos.

Ukládání fotografií a videoklipů
Fotografie a videoklipy můžete ukládat do telefonu nebo na paměťovou kartu. Fotografie
jsou ukládány do paměti telefonu do složky Průzkumník: \Zařízení\Dokumenty\Obrázky
\fotoaparát\100XPRIA nebo na paměťovou kartu: \Paměťová karta\DCIM. Videoklipy
jsou ukládány do paměti telefonu do složky Průzkumník: \Zařízení\Dokumenty\Filmy
\fotoaparát\100XPRIA nebo na paměťovou kartu: \Paměťová karta\DCIM.

Nastavení místa uložení
1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu  nebo .
2 Klepněte na ikonu  .
3 Klepněte na ikonu  a°klepněte na možnost General.
4 Klepněte na možnost Save To a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení fotografií v průzkumníku
1 Klepněte postupně na možnosti  > Průzkumník > Zařízení.
2 Klepněte na možnost Dokumenty pro zobrazení paměti telefonu nebo na možnost

Paměťová karta pro zobrazení paměťové karty.
3 Klepněte na tlačítko Obrázky.

Zobrazení videí v průzkumníku
1 Klepněte na možnost  > Průzkumník > Zařízení.
2 Klepněte na možnost Dokumenty pro zobrazení videí v paměti telefonu nebo na

možnost Paměťová karta pro zobrazení videí na paměťové kartě.
3 Klepněte na tlačítko Filmy.

Posílání fotografií a videoklipů

Odeslání právě pořízené fotografie nebo videoklipu
1 Aktivujte fotoaparát.
2 Pořiďte fotografii nebo videoklip.
3 Klepněte na ikonu .
4 Vyberte možnost Upload via email nebo Upload via MMS.
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Posílání fotografií a°videosouborů uložených v°telefonu
1 Aktivujte fotoaparát.
2 Klepněte na ikonu .
3 Chcete-li poslat jednu položku, klepněte na ni a°klepněte na možnost .
4 Chcete-li poslat více položek, klepněte na možnost , vyberte položky, které chcete

poslat, a°klepněte na možnost .
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multimédia
Mediální soubory, například fotografie, hudbu a videa, můžete procházet a spravovat
pomocí obrazovky Media v režimu zobrazení SlideView. Soubory médií obsažené ve
složce Dokumenty v aplikaci Průzkumník telefonu a soubory médií uložené na paměťové
kartě jsou uvedeny na obrazovce Media. Obrazovka Media obsahuje rovněž rádio FM
a poskytuje přístup ke službě PlayNow™ a hrám.

Otevření obrazovky Média

1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku SlideView.
2 Klepněte na ikonu Media.

Obrázky
Fotografie a obrázky můžete zobrazit pomocí položky Pictures na panelu Media. Obrázky
můžete pořídit pomocí fotoaparátu telefonu, přijmout z jiných zařízení nebo zkopírovat do
telefonu z počítače.

Obrázky jsou seřazeny ve dvou kategoriích:

•  – Camera album – Fotografie pořízené fotoaparátem. Soubory fotografií jsou ukládány
do paměti telefonu do složky Průzkumník: \Zařízení\Dokumenty\Obrázky\fotoaparát
\100XPRIA nebo na paměťovou kartu do složky Průzkumník: \Paměťová karta\DCIM.

•  – Pictures – Soubory obrázků jsou ukládány do složky Průzkumník: \Zařízení
\Dokumenty\Obrázky.

Zobrazení obrázku
1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku SlideView.
2 Klepněte postupně na možnosti Media > Pictures.
3 Klepnutím na kategorii zobrazte její obsah.
4 Klepněte na obrázek, který chcete otevřít.

Panel nástrojů prohlížeče obrázků
Panel nástrojů je k dispozici, když je otevřená fotografie. Chcete-li zobrazit panel nástrojů,
klepněte na fotografii. Chcete-li jej skrýt, klepněte znovu.

Ikona Funkce

Přiblížení. K posunutí fotografie použijte pero.

Otočení. Vyberte možnost , dotkněte se fotografie, přidržte ji a otočte ji. Po uvolnění fotografie se
fotografie natočí do nejbližšího úhlu, který je násobkem 90 stupňů.

Návrat zpět k předchozí nabídce

Návrat k předchozí fotografii

Odstranění fotografie

Spuštění prezentace fotografií v aktuální složce

Přechod k následující fotografii

Hudba

Přehrávání hudby
1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku SlideView.
2 Klepněte postupně na možnosti Media > Music.
3 Klepnutím na příslušné ikony můžete procházet podle stop , interpretů , alb 

nebo seznamů stop .
4 Klepnutím na stopu spusťte přehrávání.
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Zobrazení hudebního obsahu podle kategorií
• Při procházení hudby v zobrazení SlideView klepněte na možnost  pro zobrazení

hudby podle skladeb, na možnost  pro zobrazení hudby podle interpretů, na
možnost  pro zobrazení hudby podle alb nebo na možnost  pro zobrazení
vašich seznamů stop.

Zastavení přehrávání hudby
• V přehrávači hudby klepněte na ikonu .

Rychlé převíjení dopředu nebo dozadu
• Přetáhněte značku na časové ose na rychlé převinutí vpřed nebo vzad.

Přesun mezi stopami
• V přehrávači hudby klepněte na ikonu  nebo .

Změna hlasitosti
• Přetáhněte značku hlasitosti.

Minimalizace multimediálního přehrávače
1 V přehrávači hudby klepněte na ikonu . Multimediální přehrávač je v°aplikaci

SlideView zobrazen jako minipřehrávač.
2 Nyní můžete během přehrávání používat aplikaci SlideView nebo jiné aplikace.

Použití přehrávače hudby na pozadí
1 Během poslechu hudby klepněte na ikonu .
2 Vyberte jinou aplikaci.
3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k přehrávači hudby.

Používání multimediálního minipřehrávače
• Klepnutím na lištu minipřehrávače zobrazíte v°zobrazení SlideView ovládací prvky

přehrávače.
• Ovládací prvky pracují stejně jako u°běžného multimediálního přehrávače.
• Ovládací prvky přehrávače skryjete klepnutím mimo minipřehrávač.
• Multimediální přehrávač spustíte klepnutím na možnost .

Přehrávání hudby v°náhodném pořadí
Při přehrávání alba nebo seznamu stop můžete stopy přehrávat v°náhodném pořadí.

Přehrávání stop v náhodném pořadí
1 V přehrávači hudby klepněte na ikonu .
2 Klepněte na ikonu .

seznamy stop
V°telefonu můžete používat seznamy stop vytvořené v°počítači nebo v°jiných aplikacích.
Seznamy stop můžete zkopírovat z počítače do telefonu.

Otevření seznamu stop
1 Stisknutím tlačítka  otevřete zobrazení SlideView.
2 Klepněte postupně na možnosti  > Media .
3 Klepněte na seznam stop, který chcete otevřít.

Další informace o°přenášení souborů z°počítače najdete v°části Přenos obsahu na straně 81.
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Video

Přehrání videa
1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku SlideView.
2 Klepněte postupně na možnosti Media > Videos.
3 Přejděte na video a klepnutím ho přehrajte.

ovládací prvky videopřehrávače
Klepnutím na obrazovku pozastavíte přehrávání videa a zobrazíte následující ovládací prvky:

1 Zavřít videopřehrávač.

2 Značka časové osy. Klepnutím na časovou osu přeskočíte na libovolnou část videoklipu.

3 Uplynulý čas.

4 Ztlumit zvuk.

5 Značka hlasitosti. Klepnutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

6 Celková doba.

7 Přepnout mezi původní velikostí videa a celou obrazovkou.

8 Pokračovat v přehrávání.

mediální datový proud
Živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání můžete stahovat z webu v°datových
proudech. Média jsou odesílána v nepřetržitém datovém proudu do telefonu a okamžitě
přehrávána společně se zvukem.

Při otevření datového proudu telefon automaticky otevře přehrávač médií a°začne
přehrávat obsah.

Přístup k obsahu datového proudu prostřednictvím prohlížeče
1 Klepněte na možnost  > Internet Explorer.
2 Na panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje soubor

datového proudu nebo odkaz.
3 Na webové stránce klepněte na soubor nebo odkaz.
4 Systém automaticky otevře soubor datového proudu a°zahájí přehrávání. Během

přehrávání můžete pomocí ovládacích tlačítek spustit nebo pozastavit přehrávání,
přiblížit nebo oddálit obraz, nastavit hlasitost zvuku a provést další akce.

Zobrazení obsahu vysílání datového proudu pomocí aplikace YouTube™
1 Klepněte postupně na možnosti  > YouTube.
2 Postupujte podle zobrazených pokynů. V rámci aplikace YouTube™ je dostupná

nápověda.
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Rádio
Pomocí rádia FM můžete vyhledávat rozhlasové stanice a přidávat oblíbené stanice
k dostupným předvolbám. Rádio můžete poslouchat pomocí přenosné soupravy
handsfree, sluchátek nebo reproduktoru telefonu.

Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.

Náhled rádia FM

1 Minimalizace rádia

2 Poslech pomocí přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek

3 Poslech pomocí reproduktoru telefonu

4 Volba rozhlasové stanice

5 Panel frekvencí

6 Značka aktuální frekvence

7 Jemné ladění dozadu

8 Vyhledávání dozadu

9 Zapnutí/vypnutí rádia

10 Zapnutí/vypnutí alternativní frekvence (AF)

11 Přepnutí mezi režimy stereo/mono

12 Ztlumení zvuku

13 Tlačítko předvolby stanice – šedý indikátor označuje uloženou stanici

14 Tlačítko předvolby stanice – bílý indikátor označuje aktivní stanici

15 Tlačítko předvolby stanice – prázdný indikátor označuje, že není uložena žádná stanice

16 Značka hlasitosti – pomocí přetahování zvyšujete/snižujete hlasitost

17 Panel hlasitosti

18 Vyhledávání dopředu

19 Jemné ladění dopředu
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Zapnutí rádia
1 Připojte k telefonu přenosnou soupravu handsfree nebo sluchátka.
2 Stisknutím tlačítka  otevřete zobrazení SlideView.
3 Posuňte zobrazení k položce Media.
4 Klepněte postupně na možnosti  > .

Vyhledávání rozhlasových stanic
1 Během otevřeného rádia klepněte na  nebo . Pokud je nalezena stanice, hledání

se zastaví.
2 Pro pokračování v hledání klepněte na  nebo .

Jemné ladění frekvence
• Během hraní rádia klepněte na možnost  nebo  .

Úprava hlasitosti rádia
• Přetáhněte značku hlasitosti nebo klepněte na panel hlasitosti.

Ztlumení a zrušení ztlumení hlasitosti
• Chcete-li ztlumit rádio, klepněte na tlačítko . Chcete-li zapnout zvuk, klepněte na

tlačítko .

Ukládání rozhlasových stanic ve formě předvoleb
Pokud naleznete rozhlasovou stanici, můžete ji uložit ve formě předvolby. Pomocí
předvoleb se můžete rychle vracet k uloženým rozhlasovým stanicím.

Uložení rozhlasových stanic
1 Pokud naleznete rozhlasovou stanici, klepněte na tlačítko .
2 Klepněte na tlačítko s číslem předvolby, které chcete přiřadit nalezenou stanici.

(Prázdný indikátor v horní části tlačítka předvolby  znamená, že k tlačítku není
přiřazena žádná uložená stanice.)

Výběr uložených rozhlasových stanic
• Je-li otevřené rádio, klepněte na jedno z tlačítek uložených rozhlasových stanic.

V horní části tlačítka předvolby, ke kterému byla přiřazena uložená rozhlasová
stanice, se zobrazuje šedý indikátor . Posloucháte-li rozhlasovou stanici z vybrané
předvolby, zbarví se indikátor bíle .

Poslouchání rádia během používání jiných aplikací
Provedením minimalizace rádia můžete poslouchat rádio a současně pracovat s jinými
aplikacemi a panely.

Minimalizace rádia
1 Během poslouchání rádia klepněte na tlačítko . V režimu zobrazení SlideView se

zobrazí miniaturní rádio.
2 Nyní můžete během poslechu rádia používat zobrazení SlideView a jiné aplikace.

Návrat k rádiu
1 Pokud nejste v režimu zobrazení SlideView, stiskněte tlačítko  pro jeho otevření.

Používáte-li rádio na pozadí, zobrazuje se na displeji ikona  šedý panel ve spodní
části displeje.

2 Pro otevření miniaturního zobrazení rádia klepněte na šedý panel.
3 Pro použití rádia v plném zobrazení klepněte na ikonu .

Poslouchání rádia na pozadí
1 Během poslouchání rádia klepněte na tlačítko .
2 Vyberte jinou aplikaci.
3 Chcete-li se vrátit k rádiu, stiskněte tlačítko .
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Použití miniaturního zobrazení rádia
• V zobrazení SlideView klepněte na šedý panel ve spodní části displeje pro zobrazení

miniaturního rádia.
• Pro přechod mezi předvolbami rozhlasových stanic klepněte na  nebo .
• Pro skrytí miniaturního zobrazení rádia klepněte mimo oblast rádia.
• Pro použití rádia v plném zobrazení klepněte na ikonu .

Přepínání mezi sluchátky a reproduktorem
Rádio můžete poslouchat pomocí přenosné soupravy handsfree, sluchátek nebo
reproduktoru telefonu.

Rádio používá jako anténu kabel přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek. Chcete-li tedy
poslouchat rádio pomocí reproduktoru telefonu, musíte připojit soupravu handsfree nebo
sluchátka.

Přepnutí mezi sluchátky a reproduktorem
• Během otevřeného rádia klepněte na  nebo .

Synchronizace hudby a videa
Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB se v závislosti na nastavení
synchronizace provede automatická synchronizace mediálního obsahu, například hudby a
°videa.

Nastavení synchronizace médií
1 V počítači: Nainstalujte program Windows Media Player verze 11 (funguje v systému

Windows XP nebo novějších systémech).
2 Nastavte synchronizaci. Vyberte mediální položky nebo typy informací, které chcete

synchronizovat.
3 V telefonu: Používáte-li aplikaci Exchange ActiveSync®, klepněte postupně na

možnosti  > ActiveSync.
4 Klepněte na možnost Nabídka > Možnosti a°zaškrtněte políčko Média.
5 Klepněte na příkaz OK.

Synchronizace hudby a videa
1 V počítači: Spusťte přehrávač Windows Media Player a připojte telefon k počítači

pomocí kabelu USB.
2 V průvodci nastavením zařízení vyberte možnost Ano, prohledat počítač (pouze

pokud jste předtím neprohledali média v počítači).
3 Když se zobrazí telefon nebo paměťová karta, klepněte na tlačítko Dokončit.
4 Na levém panelu přehrávače Windows Media Player klepněte pravým tlačítkem na

název telefonu nebo paměťové karty a potom klepněte na příkaz Nastavit
synchronizaci.

5 V dialogovém okně Nastavení zařízení vyberte možnost Synchronizovat toto
zařízení automaticky.

6 Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a telefonem,
a klepněte na tlačítko Přidat.

7 Klepněte na tlačítko Dokončit. Zahájí se synchronizace.

Bude-li při příštím připojení počítače k telefonu spuštěný přehrávač Windows Media Player, bude
synchronizace zahájena automaticky.

Přenos obsahu
Můžete kopírovat soubory mezi telefonem a počítačem.

• Je-li v počítači systém Windows XP®, musíte použít aplikaci Microsoft® Exchange
ActiveSync® 4.5 nebo novější. Aplikaci Exchange ActiveSync® můžete do počítače
stáhnout z°adresy www.sonyericsson.com/X2support.

• Je-li v počítači systém Windows Vista®, měli byste použít aplikaci Centrum zařízení
Windows® Mobile, která je součástí systému Windows Vista.
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Kopírování souborů mezi telefonem a počítačem
1 Připojte telefon k počítači.
2 Podle operačního systému v°počítači použijte následující postup:

• Počítače s°aplikací Exchange Active Sync®: V°aplikaci ActiveSync klepněte
na příkaz Prozkoumat.

• V počítači s použitím aplikace Centrum zařízení Windows Mobile: Klepněte
postupně na možnosti Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení.

3 V počítači: Ke kopírování souborů nebo složek mezi zařízeními použijte standardní
postupy systému Windows.

hry
Telefon obsahuje dodané hry. Hry můžete rovněž stahovat pomocí počítače z webových
stránek www.sonyericsson.com/playnow a www.sonyericsson.com/fun a pomocí telefonu
z webové stránky m.playnow.com. U°většiny her je k°dispozici nápověda.

Hraní hry
• Klepněte na možnost  > Hry.

PlayNow™
Když při procházení Internetu z°telefonu přejdete na adresu m.playnow.com, vstoupíte do
arény PlayNow™, kde můžete stahovat panely, hudbu, aplikace a°hry. Požadovaný obsah
lze zobrazit pomocí náhledů, resp. si jej lze poslechnout, a to ještě před jeho zakoupením
a stáhnutím do telefonu.

Tato služba není dostupná ve všech zemích.

Chcete-li získat další možnosti, můžete k webovému obchodu PlayNow™ přistupovat
z počítače na adrese www.sonyericsson.com/playnow. Další informace najdete v°příručce
k°aréně PlayNow™ na adrese www.sonyericsson.com/X2support.

Přístup do arény PlayNow™
• Chcete-li do arény PlayNow™ vstoupit z°aplikace SlideView, stiskněte tlačítko  a°vyberte

možnost PlayNow.
• Chcete-li do arény PlayNow™ vstoupit z°nabídky Start, vyberte možnost  > PlayNow.
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Systém GPS – služby určování polohy
Tento telefon je vybaven přijímačem GPS, který pomocí signálů ze satelitů vypočítá vaši
polohu.

Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost žádných služeb určování polohy (včetně
navigačních a dalších služeb).

Použití vnitřního přijímače GPS
Při používání služeb určení polohy, které vyžadují určení polohy pomocí přijímače GPS,
budete potřebovat nezakrytý výhled na oblohu. Pokud se přijímači GPS nepodaří určit vaši
polohu v průběhu několika minut, přemístěte se na jiné místo. Pro rychlejší vyhledání satelitů
stůjte na místě a nezakrývejte anténu GPS. Pozice antény GPS je vyobrazena na obrázku
níže. Při prvním použití přijímače GPS může trvat nalezení polohy až 10 minut.

Některé služby určení polohy využívají Internet. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

FastGPS
Technologie FastGPS urychluje vyhledání polohy pomocí systému GPS stahováním
nejaktuálnějších dat ze satelitů prostřednictvím Internetu.

Použití technologie FastGPS
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > FastGPS.
2 Klepněte na tlačítko Stáhnout.

Aplikace Google Maps™ pro mobilní zařízení
Pomocí aplikace Google Maps™ můžete zobrazit svoji aktuální polohu, vyhledat další místa
a vypočítat trasy.

Při spuštění aplikace Google Maps se zobrazí vaše přibližná poloha s použitím informací
z blízkých věží mobilních základen. Jakmile přijímač GPS určí vaši polohu, je přibližná poloha
nahrazena polohou určenou systémem GPS.

Použití aplikace Google Maps
• Klepněte postupně na možnosti  > Google Maps.

Zobrazení nápovědy pro aplikaci Google Maps
• V°aplikaci Google Maps klepněte na možnost Nabídka > Nápověda.
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Správa telefonu

Práce s°obsahem v°aplikaci Průzkumník
Aplikace Průzkumník v°telefonu slouží k°práci s°obsahem uloženým v°paměti telefonu
nebo na paměťové kartě. Když se paměť zaplní, vytvořte volné místo odstraněním
některého obsahu.

Práce s aplikací Průzkumník
• Chcete-li otevřít aplikaci Průzkumník, klepněte na možnost  > Průzkumník.

V°aplikaci Průzkumník můžete provádět následující činnosti:

Příkaz Postup

Přechod o°jednu úroveň aplikace Průzkumník
výše

Vyberte možnost Nahoru

Otevření složky v°aktuálním zobrazení Klepněte na složku

Vytvoření nové složky Vyberte možnost Nabídka > Nová složka

Otevření souboru Klepněte na soubor

Kopírování, vyjmutí nebo vložení souboru nebo
složky

Klepněte na soubor nebo složku a°vyberte možnost
Nabídka > Upravit

Přejmenování souboru nebo složky Klepněte na soubor nebo složku a°vyberte možnost
Nabídka > Přejmenovat

Odstranění souboru nebo složky Klepněte na soubor nebo složku a°vyberte možnost
Nabídka > Odstranit

Přímý přechod do složky Použijte rozevírací seznamy v°levé a°pravé horní části
obrazovky

Hledání informací
Soubory a další položky uložené v telefonu můžete hledat podle názvu souboru nebo podle
slov obsažených v nich. Hledat můžete například v°aplikaci Hledat v telefonu a°v
°nápovědě online.

Hledání souboru nebo položky
1 Klepněte postupně na možnosti  > Hledat v telefonu.
2 V poli Hledat můžete:

• Zadejte název souboru, slovo nebo jinou informaci, kterou chcete hledat.
• V rozevíracím seznamu vyberte jednu položku, kterou jste již hledali.

3 V poli Typ vyberte typ dat.
4 Klepněte na tlačítko Hledat.
5 V seznamu Výsledky klepněte na položku, kterou chcete otevřít.

Televizní výstup
Obrázky, videa a°aplikace Office Mobile uložené v°telefonu můžete zobrazovat v°televizoru,
na monitoru LCD nebo videoprojektoru. Telefon můžete k°televizoru, monitoru LCD nebo
videoprojektoru připojit speciálním televizním kabelem.

Filmy chráněné systémem DRM nelze z°telefonu na televizoru nebo monitoru LCD přehrávat.
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Prohlížení fotografií a videí v°televizoru

1 Výstupním televizním kabelem připojte telefon k televizoru.
2 Klepněte na možnost  > Nastavení > Připojení > Communication Manager.
3 Klepněte na zaškrtávací políčko TV Out.
4 Klepněte na soubor, který chcete zobrazit v°televizoru.

Nastavení zobrazení televizního výstupu
Funkce televizního výstupu z°telefonu podporuje dva režimy zobrazení na externích
televizorech:

• Režim měřítka: Výstup s°rozlišením 800x480 pixelů je změněn na 640x384 pixelů s
°poměrem stran 5:3. Obsah zobrazený na obrazovce je nahoře a°dole ohraničen černými
pruhy.
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• Režim oříznutí: Výstup s°rozlišením 800x480°pixelů je na obou stranách oříznut o°80°pixelů
na rozlišení 640x480 pixelů s°poměrem stran 4:3. Obrázek zabírá celou obrazovku.

Změna nastavení televizního výstupu
1 Televizním kabelem připojte telefon k televizoru nebo monitoru LCD.
2 Klepněte na možnost Měřítko nebo Oříznutí

Vypnutí náhledu televizního výstupu
• Klepnutím na možnost Zrušit výběr vypnete náhled obsahu obrazovky.

Instalace aplikací
Do telefonu můžete nainstalovat další programy. Tyto programy musí být kompatibilní
s telefonem, tj. musí být kompatibilní se systémem Windows Mobile verze 6.5.

Instalace aplikace
1 Nejprve stáhněte program do počítače.
2 Pokud je soubor programu v komprimovaném formátu, například .zip, nejprve

soubor rozbalte.
3 Přečtěte si případné pokyny k instalaci nebo dokumentaci dodanou s programem.

Mnoho programů obsahuje speciální pokyny k instalaci.
4 Připojte telefon k počítači, nejlépe pomocí kabelu USB.
5 Poklepejte na soubor programu (obvykle ve formátu .exe). Pokud má formát .cab,

zkopírujte soubor do zařízení a klepnutím na soubor ze zařízení spusťte instalaci.

Odebrání aplikací
Nainstalované programy lze odebrat. Nelze však odebrat programy, které byly dodány
s telefonem.

Odebrání aplikace
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > Odebrat programy.
2 V seznamu Programy v paměti úložiště vyberte program, který chcete odebrat,

a klepněte na příkaz Odebrat.
3 Klepněte na příkaz Ano. Pokud se zobrazí další zpráva se žádostí o potvrzení, znovu

klepněte na příkaz Ano.

Šetření energie
Výdrž baterie lze prodloužit ukončením aplikací spuštěných na pozadí a vypnutím
nepotřebných funkcí. Vysokou spotřebu energie mají také animované obrázky a některé
starší typy karet SIM.
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Snížení jasu
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > Backlight and Power

Management > karta Backlight.
2 Pomocí jezdce snižte jas.

Použití automatického vypnutí
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Systém > Backlight and Power

Management > karta Advanced.
2 Zaškrtněte políčka a zkraťte dobu čekání před vypnutím různých funkcí.

Ukončení připojení
1 Klepněte na možnost  > Nastavení > Správce komunikace.
2 Ukončete nepotřebná připojení. Technologie Wi-Fi a°Bluetooth, funkce Microsoft

Direct Push a°datová připojení mají poměrně vysokou spotřebu energie.

Obnovení nastavení telefonu z°výroby
V°telefonu můžete obnovit výchozí nastavení z°výroby. Funkcí Clear phone memory
můžete současně obnovit nastavení telefonu z°výroby a°odstranit veškerý obsah telefonu
(například když chcete telefon předat jinému uživateli).

Před spuštěním funkce Clear phone memory musíte zálohovat veškerá data, například fotografie
a°hudbu uloženou v°telefonu. V°opačném případě o°data přijdete.

Obnovení nastavení telefonu z°výroby

1 Sejměte kryt baterie a°vyjměte pero. Najděte malý otvor zvýrazněný na obrázku.
2 Vložte do otvoru tenký předmět a°zatlačte dolů.

Obnovení nastavení telefonu z°výroby a°odstranění veškerého obsahu telefonu
• Vyberte možnost  > Nastavení > Systém > Vymazat paměť.
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Právní informace

Sony Ericsson  Xperia™ X2/X2a
Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní pobočka bez
jakékoliv záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních
informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile
Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské
příručky.
Všechna práva vyhrazena.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Číslo publikace: 1236-6405.1
Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například
vyzváněcí tóny. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen,
omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo
předaný dál z vašeho telefonu nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím
dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost
Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost a kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí
strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu
nebo jiného obsahu třetí strany.
Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované jinými výrobci. Použití těchto
programů nebo služeb může vyžadovat samostatnou registraci u jiného výrobce a mohou se na něj vztahovat další
podmínky použití. Dříve, než použijete aplikace získané na webové stránce jiného výrobce nebo jejím prostřednictvím,
si zkontrolujte podmínky používání dané webové stránky a související zásady ochrany osobních údajů. Společnost
Sony Ericsson Společnost Sony Ericsson nenese žádnou odpovědnost ani nedává žádné záruky ve vztahu
k dostupnosti nebo výkonnosti jakýchkoli webových stránek jiných výrobců a jimi nabízených služeb.
Upozornění:
Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také
mezinárodního tísňového čísla 112 sítě GSM.
V případě pochybností o dostupnosti určité služby se obraťte na mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.
Některé funkce systému GPS využívají Internet. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost služeb určení cesty,
kromě jiného včetně navigačních služeb postupného navádění k cíli (turn-by-turn).
Předpisy pro vývoz: Tento výrobek, včetně veškerého softwaru a technických dat obsažených ve výrobku nebo
dodaných s výrobkem mohou podléhat regulačním opatřením pro dovoz a vývoz zboží Evropské unie, USA a dalších
zemí. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení,
a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto
výrobku. Bez omezení výše uvedeného, a jako příklad, uživatel a jakýkoli držitel výrobku: (1) nesmí vědomě vyvážete
a zpětně vyvážet výrobky do cílových zemí, na které se vztahují články kapitoly II nařízení Evropské rady (EC) 428/2009,
(2) musí dodržovat nařízení pro kontrolu vývozu USA (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ )
spravovaná Ministerstvem obchodu USA, Úřadem pro průmysl a bezpečnost; a (3) musí dodržovat nařízení
ekonomických sankcí (30 C.F.R. §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) spravovaný
Ministerstvem financí USA, Úřadem administered by the U.S. Department of Treasury, Úřadem pro řízení zahraničních
aktiv. Uživatel a jakýkoli držitel výrobku nesmí přepravit ani doručit výrobek, jeho příslušenství nebo samostatný
software do žádné země, regionu či oblasti zakázaným těmito nařízeními, ani jej poskytnout zde se nacházející firmě
či osobě.
Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, například čísla 112 a 911. Pokud je telefon v dosahu sítě 3G (UMTS)
nebo GSM, lze tato čísla běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní. V některých
zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš mobilní operátor uložil na kartu SIM další
místní tísňová čísla.
Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG
Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností Sony Ericsson podléhá licenci.
Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.
Duhové identifikační logo, Xperia a X2 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony
Ericsson Mobile Communications AB.
Sony a°"make.believe" jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
PLAYSTATION je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment,
Inc.
YouTube, Picasa, Gmail, Google™ a Google Maps™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Google, Inc.
Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Adobe, Reader a°Photoshop jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe
Systems, Inc.
Microsoft, ActiveSync, Windows, logo Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Vista, Internet
Explorer, SharePoint a°ActiveX jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v°USA a°jiných zemích.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této
technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.
Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy
autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup
k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah,
mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat
chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí pro
chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení.
Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud
inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje.
Tento výrobek je licencován na základě licence portfolia patentů vizuálního formátu MPEG-4 a formátu AVC pro osobní
a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa v souladu s normou pro vizuální formát MPEG-4 (dále jen „video
ve formátu MPEG-4“) nebo normou pro formát AVC (dále jen „video ve formátu AVC“) nebo (ii) dekódování videa ve
formátu MPEG-4 nebo formátu AVC, které bylo kódováno zákazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost
nebo získáno poskytovatelem videa, který vlastní licenci společnosti MPEG LA na poskytování videa ve formátu
MPEG-4 nebo formátu AVC. Licence není poskytována ani ji nelze předpokládat na jakékoliv jiné použití. Další
informace včetně informací týkajících se propagačního, vnitřního a komerčního použití a licencování lze získat od
společnosti MPEG LA, L.L.C. Podrobnější informace naleznete na webové stránce http://www.mpegla.com. Licence
na technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 je poskytnuta společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
Java, JavaScript a ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.
Licenční smlouva pro koncového uživatele platformy Sun Java, Micro Edition.
1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční
partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat
ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako
celek ani jako část.
2. Předpisy pro vývoz: Na software včetně technických dat se vztahují nařízení pro kontrolu vývozu USA. Mezi tato
nařízení patří nařízení pro správu vývozu z USA (U.S. Export Administration Act) a jeho prováděcí předpisy. Dále se
na výrobek mohou vztahovat nařízení pro dovoz nebo vývoz platná v jiných zemích. Zákazník souhlasí s tím, že bude
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přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz,
opětovný vývoz nebo dovoz softwaru. Software nesmí být stažen ani jinak vyvezen či opět vyvezen (i) do následujících
zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Súdán, Sýrie (tento seznam
může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) komukoliv
na seznamu Specially Designated Nationals Ministerstva financí USA nebo seznamu Table of Denial Orders
Ministerstva obchodu USA. 3. Omezená práva: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se
vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích
DFARS 252.227-7013(c) (1) a FAR 52.227-19(c) (2).
Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená
v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1)
(ii) a FAR 52.227-19(c) (2).
Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných
vlastníků.
Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.
Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému telefonu.
Tato uživatelská příručka obsahuje simulované obrázky obrazovky.
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