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Používání této příručky
Tato uživatelská příručka je určena k 
tomu, aby vás seznámila s funkcemi a 
vlastnostmi vašeho přístroje.

Ikony v pokynech
Nejdříve se seznamte s ikonami 
použitými v této příručce:

Témata, která nejsou pokryta touto 
příručkou, naleznete v nápovědě 
operačního systému Windows 
Mobile® 6 Professional.

Upozornění – situace, které by 
mohly způsobit zranění vás nebo 
jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly 
způsobit poškození přístroje nebo 
jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo 
dodatečné informace

Viz – stránky se souvisejícími 
informacemi; například: 

 s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ Následující krok – pořadí možností 
nebo menu, které musíte vybrat, 
abyste provedli určitou akci; 
například: Klepněte na možnost 
Start → Programy → Fotoaparát 
(znamená Start, potom Programy, 
potom Fotoaparát)

[   ] Hranaté závorky – tlačítka přístroje; 
například: [ ] (znamená vypínací 
tlačítko)



Autorská práva a ochranné známky
Práva na veškeré technologie a produkty, 
které jsou součástí tohoto zařízení, jsou 
majetkem příslušných vlastníků:
• Tento produkt 

obsahuje software 
licencovaný 
společností MS, partnerem 
společnosti Microsoft Corporation. 
Microsoft a software nesoucí název 
Microsoft jsou registrované ochranné 
známky společnosti Microsoft 
Corporation. Před používáním tohoto 
produktu si přečtěte část LICENČNÍ 
PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 
MICROSOFT PRO SOFTWARE 
WINDOWS MOBILE 6 na zadní 
straně této příručky, kde najdete 
informace o právech a omezeních.

• Java™ je ochranná 
známka společnosti Sun 
Microsystems, Inc.

• Bluetooth® je registrovaná ochranná 
známka společnosti Bluetooth SIG, 
Inc. na celém světě – Bluetooth QD 
ID: B014133

• DivX® je registrovaná ochranná 
známka společnosti DivX, Inc. a její 
použití je licencováno.
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Informace k bezpečnosti a 
používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo 
nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon 
svého přístroje, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte přístroj mimo dosah malých 
dětí a domácích zvířat.
Uchovávejte přístroj a veškeré příslušenství 
mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí 
malých dílů může dojít k udušení nebo 
vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Instalujte mobilní přístroje a vybavení 
opatrně
Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a 
související vybavení ve vozidle pevně 
uchyceny. Neumisťujte přístroj ani vybavení do 
prostoru, do kterého může při aktivaci 
zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované 
bezdrátové zařízení může způsobit vážné 
zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a 
likvidujte je opatrně
• Používejte pouze baterie a nabíječky 

společnosti Samsung určené přímo pro váš 
přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky 
mohou způsobit vážná zranění nebo 
poškození přístroje.

• Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při 
likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi 
místními předpisy.

• Nepokládejte baterie ani telefon na topná 
zařízení (například mikrovlnná trouba, 
kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté 
baterie mohou explodovat.

Používání sluchátek s vysokou 
hlasitostí může poškodit sluch. 
Používejte pouze minimální hlasitost 
nutnou k tomu, abyste slyšeli 
konverzaci nebo hudbu.
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• Nikdy nemačkejte nebo nepíchejte do 
baterie. Předejděte vystavování baterie 
vysokým teplotám a velkému vnějšímu 
tlaku, který může vést k vnitřnímu zkratu 
obvodu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů
Mobilní přístroj udržujte minimálně 15 cm 
(6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke 
vzájemnému rušení. Toto je doporučení 
výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, 
Wireless Technology Research. Máte-li důvod 
se domnívat, že váš přístroj ruší 
kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, 
okamžitě přístroj vypněte a obraťte se na 
výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského 
zařízení.

Vypínejte přístroj ve výbušném prostředí
Nepoužívejte přístroj u benzínového čerpadla 
ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte 
přístroj pokaždé, když vás k tomu vyzývá 
varovný symbol nebo pokyny. Přístroj by mohl 
způsobit výbuch nebo požár v prostoru, 

ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v 
překladištích nebo v prostorech s výbušninami. 
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, 
plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu 
jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného 
opakujícím se pohybem
Při posílání textových zpráv a hraní her v 
přístroji držte přístroj uvolněně, tiskněte tlačítka 
lehce, používejte speciální funkce, které snižují 
počet nutných stisknutí tlačítek (například 
šablony a prediktivní zadávání textu) a často 
odpočívejte.

Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně
Nepoužívejte přístroj při řízení a dodržujte 
veškeré předpisy, které omezují používání 
mobilních přístrojů během řízení. Je-li to 
možné, používejte handsfree.
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Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění 
a předpisy
Řiďte se předpisy, které omezují používání 
mobilního přístroje v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené 
společností Samsung
Při používání nekompatibilního příslušenství 
může dojít k poškození přístroje nebo k 
zranění.

Vypněte přístroj v blízkosti zdravotnického 
vybavení
Přístroj může rušit lékařské přístroje v 
nemocnicích a zdravotnických zařízeních. 
Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a 
pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte přístroj nebo jeho 
bezdrátové funkce
Přístroj může rušit přístroje letadla. Dodržujte 
veškeré předpisy letecké společnosti a na 
výzvu jejích zaměstnanců vypněte přístroj nebo 
aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty 
bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před 
poškozením
• Nevystavujte baterie velice nízkým ani 

velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F 
nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní teploty 
mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost 
baterií.

• Zabraňte kontaktu baterií s kovovými 
předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení 
kladného a záporného terminálu baterie, což 
by mělo za následek dočasné nebo trvalé 
poškození baterie.

• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku 
nebo baterii.
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• Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného 
typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie 
zlikvidujte podle pokynů.

Manipulujte s přístrojem opatrně a rozumně
• Chraňte přístroj před vodou – tekutiny 

mohou způsobit vážné poškození. 
Nemanipulujte s přístrojem mokrýma 
rukama. Dojde-li k poškození přístroje 
vodou, může být zrušena platnost záruky 
výrobce.

• Nepoužívejte a neskladujte přístroj v 
prašném, znečištěném prostředí, abyste 
zabránili poškození pohyblivých částí.

• Přístroj obsahuje komplexní elektronické 
součásti – chraňte jej před nárazy a 
manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili 
vážnému poškození.

• Nenanášejte na přístroj barvu, protože 
barva může zablokovat pohyblivé díly a 
zabránit správné funkčnosti.

• Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na 
přístroji v blízkosti očí dětí a zvířat.

• Při vystavení magnetickému poli může dojít 
k poškození přístroje a paměťové karty. 
Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a 
příslušenství s magnetickým uzávěrem a 
chraňte přístroj před dlouhodobým 
vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiného 
elektronického zařízení
Přístroj vysílá signály na rádiové frekvenci 
(RF), které mohou rušit nestíněné nebo 
nedostatečně stíněné elektronické vybavení, 
například kardiostimulátory, naslouchadla a 
lékařské přístroje v domácnosti nebo vozidlech. 
Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, 
obraťte se na výrobce elektronického zařízení.
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Důležité informace k používání

Používejte přístroj v normální poloze
Nedotýkejte se interní antény přístroje.

Tento přístroj může opravovat pouze 
kvalifikovaný personál
Pokud bude přístroj opravován 
nekvalifikovanou osobou, může dojít k 
poškození přístroje a bude zrušena platnost 
záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a 
nabíječky
• Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné 

nabíjení může zkrátit životnost baterie.
• Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a 

před použitím je nutné je znovu nabít.
• Není-li nabíječka používána, odpojte ji od 

napájení.
• Používejte baterie pouze ke stanovenému 

účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými 
kartami opatrně
• Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší 

informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo 
by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození 
karty nebo přístroje.

• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou 
elektřinou a elektrickým šumem z jiných 
zařízení.

• Časté zapisování a mazání zkracuje 
životnost paměťových karet.

• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů 
prsty ani kovovými předměty. Pokud je 
znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých 
okolností nemusí být z vašeho přístroje možná 
tísňová volání. Před cestováním do vzdálených 
nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní 
způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
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Informace o certifikaci SAR (specifická míra 
absorpce)
Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které 
omezují vystavení lidí energii na rádiové 
frekvenci vysílané rádiovým a 
telekomunikačním zařízením. Tyto normy 
zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které 
překračují maximální úroveň pro vystavení 
(známé jako specifická míra absorpce nebo 
SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné 
tkáně.
Během testování byla maximální zaznamenaná 
hodnota SAR pro tento model 0,671 wattu na 
kilogram. Při normálním použití bude skutečná 
hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, 
protože přístroj vysílá jen takové množství 
energie, které je nutné k přenosu signálu na 
nejbližší základnovou stanici. Automatickým 
vysíláním na nižší úrovni kdykoliv je to možné 
přístroj omezuje celkovou míru vystavení 
energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této 
uživatelské příručky dokládá splnění evropské 
směrnice o rádiovém zařízení a 
telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) 
ze strany tohoto přístroje. Další informace o 
SAR a souvisejících normách EU naleznete na 
webových stránkách věnovaných mobilním 
přístrojům Samsung.

Správná likvidace produktu
(Likvidace elektrického a elektronického 
vybavení)

(Platné v Evropské unii a dalších 
evropských zemích s děleným 
sběrem odpadu)
Tato značka na produktu nebo 
příslušné dokumentaci označuje, že 

by produkt po dovršení životnosti neměl být 
likvidován s běžným odpadem. Abyste zabránili 
poškození životního prostředí a lidského zdraví 
nekontrolovanou likvidací odpadu, likvidujte 
tento produkt odděleně od ostatních typů 
odpadu a zajistěte jeho recyklaci. Podpoříte tak 
opakované využití zdrojů.
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Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na 
prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, 
nebo na místní úřad, na kterém získají 
informace o tom, kam mohou tento produkt 
odnést k ekologické recyklaci. 
Komerční uživatelé by se měli obrátit na 
dodavatele a zkonzultovat podmínky nákupní 
smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci 
směšován s jiným odpadem.

O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálního videa vytvořený 
společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je 
oficiálně certifikované a přehrává video ve 
formátu DivX. Přehrává video DivX® až do 
rozlišení 320 x 240 bodů. Může přehrávat video 
DivX® až do rozlišení 400 x 240 bodů. 

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® 
přehrávat obsah DivX Video-on-Demand 
(VOD), musí být zaregistrován u společnosti 
DivX. Nejdříve vygenerujte registrační kód DivX 
VOD pro přístroj a odešlete jej během 
registrace. [Důležité: obsah DivX VOD je 
chráněn systémem DivX DRM (Digital Rights 
Management), který umožňuje přehrávání jen 
registrovaným zařízením s certifikací DivX. 
Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, 
který není autorizován pro váš přístroj, zobrazí 
se zpráva „Chyba autorizace“ a obsah se 
nepřehraje.] Další informace naleznete na 
adrese www.divx.com/vod.
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Zadávání textu
S dotykovým displejem přístroje můžete psát 
pomocí klávesnice nebo rukou a kreslit v 
poznámkách, dokumentech a zprávách.

Změna způsobu zadávání 
textu

Chcete-li zadat text, klepněte na ikonu panelu 
pro zadání textu v dolní části obrazovky. 
Klepněte na šipku vedle ikony panelu pro 
zadání textu a zvolte jeden z následujících 
způsobů zadávání textu:
• Klávesnice
• Samsung Klávesnice
• Samsung Klávesy
• Samsung Telefon

Panel pro zadávání textu můžete kdykoliv 
zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu panelu.

Změna výchozího způsobu 
zadávání textu

1. V libovolném textovém poli klepněte na 
šipku vedle ikony panelu pro zadání textu.

2. Klepněte na položku Možnosti....
3. Na kartě Metoda zadávání znaků vyberte 

způsob zadávání textu.

4. Klepněte na .

V závislosti na jazyku nemusí být některé 
způsoby zadávání textu k dispozici.

Pro některé způsoby zadávání textu můžete 
také nastavit možnosti.
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Zadávání textu

Zadávání textu s klávesnicí
1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.

2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání 
textu a vyberte možnost Klávesnice.

3. Zadejte text klepnutím na znaky.
Na čísla a symboly můžete přepnout klepnutím 
na položku 123. Chcete-li použít speciální 
znaky, klepněte na položku áü. 

Zadávání textu s klávesnicí 
Samsung

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.

2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání 
textu a vyberte možnost Samsung 
Klávesnice.

3. Zadejte text klepnutím na znaky.
Chcete-li zadat velká písmena, klepněte na 
položku .

Chcete-li zadat čísla a symboly, klepněte 
na položku .

Zadávání textu s numerickou 
klávesnicí Samsung

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.

2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání 
textu a vyberte možnost Samsung 
Klávesy.

3. Zadejte text klepnutím na znaky.
V režimu T9 zadejte celé slovo klepnutím 
na příslušná tlačítka.
V režimu ABC klepejte na příslušné 
tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný 
znak.
V číselném režimu zadejte číslo klepnutím 
na příslušné tlačítko.
V režimu symbolů zadejte symbol 
klepnutím na příslušné tlačítko.
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Zadávání textu

Zadávání textu s klávesnicí 
telefonu Samsung

1. Klepněte na ikonu panelu pro zadání textu.

2. Klepněte na šipku vedle panelu pro zadání 
textu a vyberte možnost Samsung 
Telefon.

3. Zadejte text klepnutím na znaky.
V režimu T9 zadejte celé slovo klepnutím 
na příslušná tlačítka.
V režimu ABC klepejte na příslušné 
tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný 
znak.
V číselném režimu zadejte číslo klepnutím 
na příslušné tlačítko.
V režimu symbolů zadejte symbol 
klepnutím na příslušné tlačítko.

Vytvoření nákresu
S funkcí Poznámky můžete vytvořit a zachytit 
nákresy.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Poznámky. 

2. Klepněte na položku Nový.

3. Rámeček pro kreslení otevřete tahem, 
který půjde alespoň přes tři řádky.
Nákresy, které nebudou přesahovat tři 
řádky, budou považovány za psaní.

4. Pokračujte v kreslení.
Chcete-li nákres upravit, klepněte na možnost 
Nabídka → Psaní rukou.
Klepněte na nákres a podržte jej, dokud se 
nezobrazí úchyty. Potom můžete klepnutím a 
podržením úchytů přesunout nákres nebo 
změnit jeho velikost. Můžete také zobrazit další 
možnosti klepnutím na položku Nabídka.
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Váš přístroj podporuje přenos mnoha druhů 
volání a zpráv přes mobilní sítě a Internet.

Volání
Naučte se používat funkce související s 
voláním. Informace o základních funkcích 
souvisejících s voláním naleznete ve stručné 
příručce.

Volání na mezinárodní číslo
1. Stiskněte [ ].

2. V případě potřeby klepněte na možnost 
Klávesnice.

3. Stisknutím a podržením  vložíte znak + 
(ten nahrazuje kód pro mezinárodní 
přístup).

4. Zadejte celé číslo, které chcete vytočit (kód 
země, směrové číslo oblasti a telefonní 
číslo), stisknutím číselných tlačítek a pak 
klepněte na možnost  nebo stiskněte 
[ ].

5. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Volání ze seznamu kontaktů
1. Seznam kontaktů otevřete tak, že na 

obrazovce Dnes klepněte na možnost Start 
→ Telefonní seznam.

2. Přejděte na kontakt a klepněte na jméno 
kontaktu.

Chcete-li vyhledat kontakt, klepněte na 
položku  a zadejte několik prvních 
písmen jména kontaktu.
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3. Klepněte na číslo, které chcete vytočit.

4. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Volání z historie hovorů
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Protokoly hovorů.

2. Vyberte protokol z nabídky v levé horní 
části obrazovky.

3. Přejděte na kontakt a klepněte na jméno 
kontaktu.

4. Klepněte na číslo, které chcete vytočit.

5. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Přesměrování hovorů
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Nastavení → Telefon.

2. Na kartě Služby klepněte na možnost 
Přesměrování hovorů → Zobrazit 
nastavení....

3. Klepněte na možnost přesměrování a 
zadejte telefonní číslo.

4. Klepněte na položku .

Zákaz (blokování) hovorů
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Nastavení → Telefon.

2. Na kartě Služby klepněte na možnost 
Blokování hovorů → Zobrazit 
nastavení....

3. Klepněte na typ hovorů, který chcete 
zakázat.

4. Klepněte na položku .



17

Komunikace

Zprávy
Naučte se používat funkce pro zasílání zpráv. 
Pokyny k zadávání textu naleznete v části 
"Zadávání textu."  s. 12

Odeslání textové zprávy
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Zprávy → Zprávy.

2. Klepněte na položku Nabídka → Nová.

3. Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na 
položku Nabídka → Přidat příjemce a 
vyberte kontakt.

4. Klepněte na tělo zprávy.

5. Zadejte text zprávy.

6. Klepnutím na položku Odeslat zprávu 
odešlete.

Odeslání multimediální zprávy
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Zprávy → Zprávy.

2. Klepněte na položku Nabídka → Nová.

3. Zadejte číslo příjemce nebo klepněte na 
položku Nabídka → Přidat příjemce a 
vyberte kontakt.

4. Klepněte na pole předmětu a zadejte 
předmět zprávy.
Klepnutím na možnost Ano změňte zprávu 
na multimediální zprávu.

5. Klepněte na tělo zprávy.

6. Zadejte text zprávy.

7. Klepněte na položku Nabídka → Panel 
nástrojů.
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8. Klepnutím na ikonu přílohy můžete ke 
zprávě přidat soubor:
• : připojit obrázek
• : připojit hudební soubor
• : připojit video
• : pořídit a připojit fotografii
• : nahrát a připojit hlasovou poznámku
• : nahrát a připojit video

9. Klepnutím na položku Odeslat zprávu 
odešlete.

Odeslání e-mailu
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Zprávy.

2. Klepněte na název e-mailového účtu.

3. Klepněte na položku Nabídka → Nová.

4. Zadejte do pole adresu příjemce nebo 
klepněte na položku Nabídka → Přidat 
příjemce... a vyberte kontakt.

5. Klepněte na pole předmětu a zadejte 
předmět zprávy.

6. Klepněte na tělo zprávy.

7. Zadejte text zprávy.

8. Chcete-li připojit přílohu, klepněte na 
možnost Nabídka → Vložit → typ přílohy.

9. Klepnutím na položku Odeslat zprávu 
odešlete.

Pole pro kopii a skrytou kopii se 
nacházejí nad polem odesílatele.
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Stažení e-mailů z webového serveru
Předtím, než budete moci stáhnout e-maily od 
poskytovatele internetových služeb nebo ze 
sítě VPN, musíte vytvořit e-mailový účet. 
Informace o stažení zpráv z účtu aplikace 
Outlook naleznete v části "Synchronizace dat." 

 s. 53
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Zprávy.

2. Klepněte na název e-mailového účtu.

3. Klepněte na položku Nabídka → Odeslat a 
přijmout.

Čtení zpráv
Složky zpráv pro všechny účty pro zprávy (e-
mail, SMS a MMS) můžete otevřít z jednoho 
místa. 

Čtení zpráv:
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Zprávy.

2. Klepněte na položku Zprávy nebo název 
e-mailového účtu.
Otevře se schránka pro vybraný účet.

• Při prohlížení složek zpráv můžete 
přepnout složku nebo účet pomocí 
nabídky v levé horní části 
obrazovky.

• Při prohlížení zpráv klepněte 
dvakrát na obrazovku. Potom 
můžete zvětšovat a zmenšovat text 
zprávy na obrazovce.
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Naučte se používat Fotoaparát, Album médií, 
Diapozitivy, Touch Player, službu ShoZu, Video 
Editor, Streaming Player a FM rádio. Informace 
o dalších mediálních funkcích přístroje 
naleznete v nápovědě systému Windows 
Mobile.

Fotoaparát
Váš přístroj umožňuje pořizovat digitální 
fotografie (formát JPG) a nahrávat 
videozáznamy (formát 3gp).

Fotografování
1. Stiskněte a podržte [Fotoaparát].

2. Otočte přístroj doleva, aby byl orientován 
na šířku.
Fotoaparát se vždy aktivuje v režimu na 
šírku.

3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte 
požadované úpravy (viz "Úprava nastavení 
fotoaparátu").

4. Pořiďte snímek stisknutím trackpadu nebo 
[Fotoaparát].

5. Klepnutím na položku  můžete fotografii 
uložit a vrátit se k hledáčku.

Zobrazení fotografie
1. Z hledáčku klepněte na položku .

2. Přejděte na požadovanou fotografii.

Dostupné programy se mohou lišit v 
závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
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Úprava nastavení fotoaparátu
Při zobrazení hledáčku klepněte na ikonu a 
potom klepněte na nastavení.

Záznam videa
1. Stiskněte a podržte [Fotoaparát].

2. Otočte přístroj doleva, aby byl orientován 
na šířku.
Fotoaparát se vždy aktivuje v režimu na 
šírku.

3. Klepnutím na možnost  spustíte 
videokameru.

4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte 
požadované úpravy (viz "Úprava nastavení 
videokamery").

5. Stisknutím trackpadu nebo [Fotoaparát] 
zahájíte nahrávání.

6. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na 
možnost  nebo stiskněte trackpad nebo 
[Fotoaparát].

7. Klepnutím na položku  můžete video 
uložit a vrátit se k hledáčku.

Ikona Funkce

Režim (přepnutí na videokameru)

Režim snímání

Programy scény

Velikost snímku

Nastavení fotoaparátu

Blesk

Zaostření

Vyvážení bílé

Náhled
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Přehrávání videozáznamu 
1. Z hledáčku klepněte na položku .

2. Přejděte na požadované video.

3. Klepnutím na položku  jej přehrajete.

Úprava nastavení videokamery
Při zobrazení hledáčku klepněte na ikonu a 
potom klepněte na nastavení.

Album médií
S Album médií můžete zobrazit a otevřít 
všechny soubory a složky v přístroji. 

Zobrazení fotografie
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Album médií.
2. V případě potřeby klepněte na položku 

Moje úložiště → DCIM → 100SSCAM.

3. Fotografii otevřete klepnutím na miniaturu.

Při prohlížení fotografií můžete použít 
následující funkce:
• Chcete-li zobrazení přiblížit, táhněte prstem 

nahoru po pravé straně displeje. Obrazovku 
přiblížení můžete zavřít dvěma klepnutími 
na displej.

• Chcete-li zobrazit fotografie ve formě 
prezentace, klepněte na položku Menu → 
Přehrát prezentaci.

Ikona Funkce

Režim (přepnutí na fotoaparát)

Režim nahrávání

Rozlišení

Nastavení videa

Zaostření

Vyvážení bílé

Náhled



23

Média

• Chcete-li odeslat fotografii, klepněte na 
položku Menu → Odeslat → možnost 
odeslání.

• Chcete-li nastavit fotografii jako pozadí nebo 
obrázek ID volajícího, klepněte na položku 
Menu → Nastavit jako → možnost.

• Chcete-li odstranit fotografii, klepněte na 
položku Menu → Odstranit.

• Chcete-li oříznout fotografii, klepněte na 
položku Menu → Oříznout.

• Chcete-li upravit obrázek, klepněte na 
možnost Menu → Upravit obrázek.

Přehrávání videa
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Album médií.
2. V případě potřeby klepněte na položku 

Moje úložiště → DCIM → 100SSCAM.

3. Fotografii otevřete klepnutím na miniaturu.

Otevření dokumentů
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Album médií.
2. Vyhledejte a otevřete složku, ve které je 

dokument uložen.

3. Dokument otevřete klepnutím na jeho 
název nebo miniaturu.

Odeslání souboru
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Album médií.
2. Vyhledejte a otevřete složku, ve které je 

soubor uložen.

3. Soubor odešlete klepnutím na položku 
Menu → Odeslat → možnost.
• Chcete-li jej odeslat jako multimediální 

zprávu, vyberte možnost jako zprávu 
 s. 17
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• Chcete-li jej odeslat přes bezdrátové 
rozhraní Bluetooth, vyberte možnost 
pomocí Bluetooth  s. 51

Diapozitivy
Funkce Diapozitivy umožňuje vytvářet alba 
fotografií, upravovat fotografie a přehrávat 
prezentace s hudbou na pozadí.

Vytvoření fotoalba
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Diapozitivy.

2. Klepněte na možnost Menu → Vytvořit 
album. 

3. Zadejte název alba, nastavte datum 
vytvoření a klepněte na tlačítko OK.

4. Vyhledejte fotografii v jiném albu nebo 
složce a klepněte na položku Menu → 
Upravit → Kopírovat.

5. Klepněte na název nového alba nebo 
složky a potom klepněte na položku Menu 
→ Upravit → Vložit. 

Úprava fotografií
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Diapozitivy.

2. Fotografii otevřete dvojitým klepnutím na 
miniaturu.

3. Klepněte na položku Menu → možnost 
úprav (Otočit doleva, Otočit doprava, 
Oříznout, Efekt).

4. Ořízněte fotografii nebo vyberte možnost 
efektu (je-li to nutné).

5. Změny můžete uložit klepnutím na položku 
.
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Přehrávání prezentací s hudbou na 
pozadí
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Diapozitivy → 
fotoalbum.

2. Klepněte na položku Menu → Prezentace.

3. Během prezentace můžete klepnutím na 
displej zobrazit následující ovládací prvky: Hlasitost lze nastavit tažením prstu nahoru 

nebo dolů na trackpadu, když je trackpad 
nastaven na 4směrná navigace (na obrazovce 
Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení 
→ karta Systém → Myš).

Touch Player
S aplikací Touch Player můžete přehrávat 
hudební a video soubory uložené v paměti 
přístroje. 

Ikona Funkce

Pauza

Přehrát

Zastavit

Přechod k předchozí fotografii

Přechod k další fotografii

Otočení fotografie

Změna hudby na pozadí

Ukončení prezentace

Ikona Funkce
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Aktualizace knihovny
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Touch Player.
2. V případě potřeby klepněte na možnost 

.

3. Klepněte na možnost Aktualizovat.
4. Knihovnu aktualizujete klepnutím na 

možnost Hledat.
5. Po dokončení aktualizace knihovny 

klepněte na možnost Hotovo.

Přehrávání hudebních a video 
souborů
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Touch Player.
2. V případě potřeby klepněte na možnost 

.

3. Klepněte na požadovanou knihovnu.

4. Klepněte na soubor. 

5. Během přehrávání můžete použít 
následující ovládací prvky:

Ikona Funkce

Pauza

Přehrát

Přechod k předchozímu 
souboru

Přechod k dalšímu souboru

Návrat na seznam souborů

Nastavení hlasitosti
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Vytvoření seznamu skladeb
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Touch Player.
2. V případě potřeby klepněte na možnost 

.

3. Klepněte na požadovanou knihovnu.

4. Klepněte na položku Menu → Nový 
seznam skladeb.

5. Zadejte název pro nový seznam skladeb a 
klepněte na možnost Další.

6. Klepnutím na položku  zařaďte soubory 
a klepněte na možnost Uložit.

Úprava aplikace Touch Player
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Touch Player.
2. Klepněte na položku Možnosti nebo Menu 

→ Možnosti.

3. Upravte nastavení aplikace Touch Player.

4. Klepněte na možnost Hotovo.

ShoZu
Se službou ShoZu můžete odesílat fotografie a 
videa na oblíbené weby a blogy a získat z nich 
nejnovější aktualizace.

Aktivace služby ShoZu
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → ShoZu.

2. Klepněte na položku Nabídka → Aktivovat 
→ Ne.

3. Klepněte na položku Nabídka → Přijmout.
4. Klepněte na možnost OK.

5. Klepnutím na položku Nabídka → Přejít na 
→ Nastavení zobrazíte podrobnosti účtu.
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Vytvoření nového cílového umístění
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → ShoZu.

2. Vyberte možnost Share-It a klepněte na 
tlačítko OK.

3. Vyberte možnost Cíle.

4. Klepněte na položku Nabídka → Přidat 
nový cíl.

5. Vyberte cílové umístění.

6. Klepněte na možnost Ano.

7. Zadejte informace a klepněte na možnost 
Hotovo.

Odeslání souboru
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → ShoZu.

2. Vyberte možnost Share-It.

3. Vyberte možnost Všechny soubory a 
vyberte soubory, které chcete odeslat.

4. Klepněte na položku Nabídka → Odeslat 
ostatním.

5. Vyberte cílové umístění.

Příjem nejnovějších aktualizací
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → ShoZu.

2. Vyberte možnost ZuCasts a klepněte na 
tlačítko OK.

3. Vyberte možnost Získat vysílání ZuCasts 
a kategorii.

4. Vyberte webové stránky.

5. Stáhněte nejnovější aktualizace webové 
stránky podle zobrazených pokynů.
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Video Editor
S Video editorem můžete upravovat a vytvářet 
videa spojením fotografií a videozáznamů.

Oříznutí videa
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Video Editor.
2. Klepněte na možnost Editovat video.

3. Vyberte soubor s videozáznamem.

4. Zahajte přehrávání klepnutím na možnost 
.

5. Klepněte na položku  v místě, ve 
kterém má nové video začít.

6. Klepněte na položku  v místě, ve 
kterém má nové video skončit.

7. Klepněte na možnost Uložit.
8. Po uložení videa klepněte na možnost 

Hotovo.

Přidání uloženého zvuku do videa
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Video Editor.
2. Klepněte na možnost Editovat video.

3. Vyberte soubor s videozáznamem.

4. Klepněte na položku .

5. Zahajte přehrávání klepnutím na možnost 
.

6. Klepnutím na položku  můžete přidat 
jeden z uložených zvuků.

7. Přejděte na zvukový soubor a klepněte na 
možnost Vybrat.

8. Klepnutím na položku  zastavíte 
přidávání zvukového souboru.

9. Klepněte na možnost Uložit.
10. Po uložení videa klepněte na možnost 

Hotovo.
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Přidání nového zvuku do videa
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Video Editor.
2. Klepněte na možnost Editovat video.

3. Vyberte soubor s videozáznamem.

4. Klepněte na položku .

5. Zahajte přehrávání klepnutím na možnost 
.

6. Klepnutím na položku  můžete přidat 
zvuk jeho nahráním.

7. Klepnutím na položku  nahrávání 
zastavíte.

8. Klepněte na možnost Uložit.
9. Po uložení videa klepněte na možnost 

Hotovo.

Přidání textu do videa
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Video Editor.
2. Klepněte na možnost Editovat video.

3. Vyberte soubor s videozáznamem.

4. Klepněte na položku .

5. Zahajte přehrávání klepnutím na možnost 
.

6. Klepněte na položku  v místě, ve 
kterém chcete zobrazit text.

7. Zadejte text, který chcete vložit.

8. Upravte umístění a změňte formát písma.

9. Klepněte na možnost Hotovo.

10. Klepněte na položku  v místě, ve 
kterém má text zmizet.

11. Klepněte na možnost Uložit.
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12. Po uložení videa klepněte na možnost 
Hotovo.

Zachycení video souboru
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Video Editor.
2. Klepněte na možnost Editovat video.

3. Vyberte soubor s videozáznamem.

4. Klepněte na položku .

5. Klepnutím na položku  zachytíte 
aktuální obrazovku. 

Vytvoření prezentace
Můžete seskupit své oblíbené fotografie a 
vytvořit z nich prezentaci.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Video Editor.
2. Klepněte na možnost Vytvořit video z 

fotografií.

3. Vyberte požadované fotografie a klepněte 
na možnost Vybrat.

4. Při prohlížení fotografií můžete po klepnutí 
na možnost Nabídka použít následující 
možnosti:

Možnost Funkce

Vložit Vložení fotografie nebo 
zvuku

Efekt
Změna barevného tónu 
nebo použití zvláštního 
efektu

Přechod Změna přechodu mezi 
jednotlivými fotografiemi

Trvání Nastavení doby 
zobrazení fotografií

Vložit text Vložení textu

Odstranit Odebrání fotografií
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5. Po skončení klepněte na možnost Uložit.
6. Po uložení videa klepněte na možnost 

Hotovo.

Vytvoření scénáře
Spojením fotografií a videozáznamů můžete 
vytvořit scénář.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Video Editor.
2. Klepněte na možnost Vytvořit Storyboard.

3. Vyberte požadované fotografie a videa a 
klepněte na možnost Vybrat.
Můžete použít stejné možnosti jako při 
vytváření prezentace. Viz předchozí část.
Vedle toho můžete také použít možnost 
Upravit a oříznout vybrané video nebo do 
videa přidat zvuk.

4. Po skončení klepněte na možnost Uložit.
5. Po uložení videa klepněte na možnost 

Hotovo.

Internetový přehrávač
Můžete přehrávat soubory z Internetu.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Streaming Player.
2. Klepněte na možnost Otevřít.
3. Zadejte název serveru do pole pro zadání 

adresy URL a klepněte na možnost Spojit.

Možnosti

Změna vlastností pro 
uložení video souboru, 
jako jsou kvalita obrazu, 
umístění v paměti a doba 
zobrazení fotografií

Možnost Funkce
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FM rádio
Pomocí FM rádia můžete poslouchat své 
oblíbené stanice.

Poslech FM rádia
1. Připojte sluchátka k multifunkčnímu 

konektoru.

2. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 
Start → Programy → FM rádio. 

3. FM rádio zapnete klepnutím na položku 
.

4. Klepnutím na položku  nebo  můžete 
vyhledat dostupné rádiové stanice.

5. Úroveň hlasitosti můžete upravit po 
klepnutí na položku .
Chcete-li přepnout výstup na reproduktor, 
klepněte na položku Nabídka → Hlasitě 
zap..

Uložení rádiových stanic 
automatickým naladěním
1. Dostupné stanice můžete automaticky 

vyhledat klepnutím na položku Hledat na 
obrazovce rádia.

2. Klepněte na možnost Hotovo.

Ruční uložení rádiových stanic
1. Na obrazovce rádia, přejděte na 

požadovanou rádiovou stanici.

2. Klepnutím na položku  stanici uložíte.

Vyberte stanici
1. Na obrazovce rádia klepněte na možnost 

 nebo .

2. Klepněte na požadovanou stanici.
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Záznam FM rádia
1. Klepnutím na možnost Nabídka → REC na 

obrazovce rádia zahájíte záznam aktuální 
stanice.

2. Po skončení klepněte na možnost Zastavit. 
Zaznamenaný soubor se uloží v Album 
médií.
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V této části naleznete informace o aplikacích 
Kontakty, Kalendář, Office Mobile, Poznámky, 
Úkoly a Hodiny.

Kontakty
Níže naleznete informace o používání karet 
kontaktů a skupin k ukládání osobních 
informací, jako jsou jména, telefonní čísla a 
adresy.

Vytvoření nového kontaktu aplikace 
Outlook
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Telefonní seznam → Nová → 
Kontakt aplikace Outlook.

2. Zadejte informace o kontaktu.

3. Po dokončení zadávání informací uložte 
kartu kontaktu klepnutím na možnost .

Vytvoření nového kontaktu na kartě 
SIM
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Telefonní seznam → Nová → 
Kontakt na kartě SIM.

2. Zadejte informace o kontaktu.

3. Po dokončení zadávání informací uložte 
kartu kontaktu klepnutím na možnost .

Hledání karty kontaktu
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Telefonní seznam.

Dostupné programy se mohou lišit v 
závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
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2. Klepněte na položku  a zadejte několik 
prvních písmen jména kontaktu.
Při zadávání písmen se budou zobrazovat 
kontakty, které odpovídají zadaným 
písmenům.

3. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.

Kopírování nebo přesun karet 
kontaktů
Karty kontaktů můžete zkopírovat ze zařízení 
na kartu SIM a naopak. Při kopírování kontaktu 
aplikace Outlook na SIM kartu můžete uložit 
pouze jméno kontaktu a telefonní číslo. 
Chcete-li zachovat všechny informace o 
kontaktech, synchronizuje kontakty aplikace 
Outlook s počítačem (viz "Synchronizace dat" 

 s. 53).

Zkopírování kontaktu aplikace Outlook na SIM 
kartu:
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Telefonní seznam.

2. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.

3. Klepněte na možnost Ot. kont..
4. Klepněte na položku Nabídka → Uložit na 

kartu SIM.

Zkopírování kontaktu ze SIM karty do přístroje:
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Telefonní seznam.

2. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.

3. Klepněte na možnost Ot. kont..
4. Klepněte na položku Nabídka → Uložit do 

kontaktů.

Přiřazení čísla rychlé volby kartě 
kontaktu
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Telefonní seznam.

2. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.

3. Klepněte na možnost Ot. kont..



37

Správa času

4. Klepněte na položku Nabídka → Přidat do 
rychlých voleb….

5. Klepnutím na šipku nahoru nebo dolů vedle 
pole umístění nastavte číslo rychlé volby.

6. Po skončení klepněte na možnost .

Přiřazení obrázku nebo vyzváněcího 
tónu kartě kontaktu
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Telefonní seznam.

2. Kontakt otevřete klepnutím na kontakt.

3. Klepněte na možnost Ot. kont..
4. Klepněte na položku Nabídka → Upravit.
5. Chcete-li přiřadit obrázek, klepněte na pole 

obrázku a vyberte obrázek.

6. Chcete-li přiřadit vyzváněcí tón, klepněte 
na pole vyzváněcího tónu a vyberte 
vyzváněcí tón.

7. Po skončení klepněte na možnost .

Kalendář
Pomocí kalendáře si můžete uchovat přehled o 
schůzkách, narozeninách a dalších událostech.

Vytvoření události v kalendáři
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Kalendář.
2. Klepněte na položku Nabídka → Nová 

událost.
3. Vyplňte pole a upravte nastavení podle 

události.

4. Po skončení klepněte na možnost .

Změna zobrazení kalendáře
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Kalendář.
2. Klepněte na položku Nabídka → Zobrazit 

→ typ zobrazení.
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Vypnutí upozornění na událost
Když zazní upozornění na událost nastavenou 
v kalendáři, klepněte na možnost Zavřít.

Office Mobile
S Office Mobile můžete vytvářet a upravovat 
sešity aplikace Excel, dokumenty aplikace 
Word a poznámky aplikace OneNote nebo 
otevřít a prohlížet prezentace aplikace 
PowerPoint. Přístroj podporuje soubory 
vytvořené se sadou Office 97 a novějšími 
verzemi.

Vytvoření a úpravy sešitu aplikace 
Excel
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Office Mobile → Excel Mobile.

2. Klepnutím na možnost Nový můžete 
vytvořit nový dokument.

3. Klepnutím vyberete buňku.

4. Zadejte hodnoty nebo text pomocí panelu 
pro zadávání a potom klepněte na možnost 

.

5. Podle potřeby opakujte kroky 3 a 4.

6. Chcete-li naformátovat buňky, klepněte na 
položku Nabídka → Upravit, Vložit, 
Formát nebo Nástroje.

7. Sešit můžete uložit klepnutím na položku 
.

Další informace naleznete v online nápovědě.

Vytvoření a úpravy dokumentu 
aplikace Word
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Office Mobile → Word Mobile.

2. Klepnutím na možnost Nový můžete 
vytvořit nový dokument.



39

Správa času

3. Vytvořte dokument pomocí panelu pro 
zadávání.

4. Chcete-li změnit formát písma nebo 
odstavce, klepněte na položku Nabídka → 
Formát → Písmo... nebo Odstavec....

5. Dokument můžete uložit klepnutím na 
položku .

Další informace naleznete v online nápovědě.

Otevření a prohlížení prezentace 
aplikace PowerPoint
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Office Mobile → PowerPoint 
Mobile.

2. Klepněte na rozevírací nabídku v levé horní 
části obrazovky aplikace PowerPoint 
Mobile a vyhledejte soubor aplikace 
PowerPoint.

3. Klepnutím na název souboru spustíte 
prezentaci.

4. Následující snímky můžete zobrazit 
klepnutím na displej.

5. K předchozímu snímku se můžete vrátit 
klepnutím na položku  → Předchozí.

6. Prezentaci ukončíte klepnutím na možnost 
 → Ukončit prezentaci.

Další informace naleznete v online nápovědě.

Vytvoření a úpravy poznámky
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Office Mobile → OneNote 
Mobile.

2. Klepnutím na možnost Nová můžete 
vytvořit novou poznámku.

3. Vytvořte poznámku pomocí panelu pro 
zadávání.

4. Chcete-li změnit formát, klepněte na 
položku Nabídka → Formát → typ.
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5. Obrázky nebo hlasové poznámky můžete 
přidat klepnutím na položku Nabídka → 
Načíst obrázek, Vložit obrázek nebo 
Vložit záznam.

6. Poznámku můžete uložit klepnutím 
možnost Hotovo.

Další informace naleznete v online nápovědě.

Poznámky
Pomocí aplikace Poznámky můžete vytvářet 
poznámky, nákresy a nahrávky.

Vytvoření poznámky
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Poznámky.

2. Klepnutím na možnost Nový můžete 
vytvořit novou poznámku.

3. Zadejte poznámku pomocí panelu pro 
zadávání.

Informace o vytváření nákresů naleznete v 
části "Vytvoření nákresu"  s. 14
Chcete-li vytvořit nahrávku, klepněte na 
položku Nabídka → Zobrazit panel 
nástrojů Záznam.

4. Po skončení klepněte na možnost .

Odeslání poznámky
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Poznámky.

2. Klepněte a podržte název poznámky, 
kterou chcete odeslat.

3. Klepnutím na možnost odešlete soubor:
• Chcete-li jej odeslat jako multimediální 

zprávu, vyberte možnost Odeslat... 
 s. 17

• Chcete-li jej odeslat přes bezdrátové 
rozhraní Bluetooth, vyberte možnost 
Přenést soubor...  s. 51
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Úkoly
S aplikací Úkoly můžete vytvářet seznamy 
úkolů a připomínky.

Vytvoření úkolu
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Úkoly.

2. Klepněte na položku Nabídka → Nový 
úkol. 

3. Zadejte podrobnosti o úkolu.

4. Po skončení klepněte na možnost .

Označení úkolu jako provedeného
Po provedení úkolu se vraťte na obrazovku 
úkolů (klepněte na položku Start → Programy 
→ Úkoly) a klepněte na zaškrtávací políčko 
vedle názvu úkolu. Jakmile označíte úkol za 
provedený, nebudou se pro tento úkol aktivovat 
žádná naplánovaná připomenutí.

Hodiny
Naučte se nastavit a ovládat budíky, významné 
dny a světové hodiny. Můžete také využít 
stopky.

Nastavení budíku
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Hodiny.

2. Klepněte na položku Nový.

3. Nastavte možnosti budíku.

4. Po skončení klepněte na možnost Hotovo.

Chcete-li pro úkol nastavit připomínku, 
klepněte na příslušné pole a nastavte 
požadované datum. Klepněte na pole 
připomínky, vyberte možnost 
Připomenout a potom pro připomínku 
zadejte čas a datum.
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Vypnutí budíku
Když zazní budík bez odložení, klepněte na 
možnost Zavřít. Když zazní budík s odložením, 
klepněte na možnost Zavřít, pokud jej chcete 
zastavit, nebo na možnost Připomenout 
znovu, pokud jej chcete odložit.

Nastavení významného dne
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Hodiny.

2. Klepněte na horní řádek na obrazovce a 
vyberte z rozevíracího seznamu možnost 
Významný den.

3. Klepněte na položku Nový.

4. Nastavte možnosti významného dne.

5. Po skončení klepněte na možnost Hotovo.

6. Klepněte na možnost VYP a vyberte, kolik 
dní před významným dnem chcete zobrazit 
upozornění.

Vytvoření světových hodin
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Hodiny.

2. Klepněte na horní řádek na obrazovce a 
vyberte z rozevíracího seznamu možnost 
Světové hodiny.

3. Klepněte na oblast pro světové hodiny.

4. Nastavte možnosti světových hodin.

5. Po skončení klepněte na možnost Hotovo.

6. Klepnutím na možnost Ano uložíte změny.

Chcete-li nastavit systémové hodiny, 
klepněte na možnost N. sys. hod. a 
zkontrolujte požadované hodiny.
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Používání stopek
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Hodiny.

2. Klepněte na horní řádek na obrazovce a 
vyberte z rozevíracího seznamu možnost 
Stopky.

3. Klepněte na možnost Start.
4. Klepnutím na možnost Kolo zaznamenáte 

mezičasy.

5. Po skončení klepněte na možnost Stop.

6. Klepnutím na možnost Reset vymažete 
zaznamenané časy.
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Web
Naučte se ovládat službu Windows Live, 
aplikaci Messenger, čtečka RSS, Podcasty, 
Spouštěcí program Google a Mapy Google. 
Informace o připojení k Internetu a práci s 
prohlížeči Internet Explorer a Opera naleznete 
v nápovědě v přístroji a v online nápovědě.

Windows Live
Se službou Windows Live můžete být ve styku 
s přáteli a rychle získat informace z webu. 
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Windows Live.

2. Klepněte na položku Přihlásit ke službě 
Windows Live → Přijmout.

3. Zadejte své přihlašovací ID a heslo a 
klepněte na možnost Další.

4. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Messenger
S aplikací Messenger můžete zůstat ve styku s 
ostatními uživateli a mít přehled o nových e-
mailech bez toho, abyste byli neustále připojeni 
k webu. Když obdržíte novou zprávu nebo 
budete chtít použít internetové služby, připojení 
se obnoví.

Nastavení aplikace Messenger a 
přihlášení
1. Přihlaste se ke službě Windows Live (viz 

předchozí část).

2. Přejděte na položku Messenger.

Dostupné programy se mohou lišit v 
závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
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3. Klepněte na možnost Klepnutím sem 
přihlásit.

4. Přechodem doleva nebo doprava vyberte 
stav pro přihlášení a klepněte na možnost 
Přihlásit.

Chat s aplikací Messenger
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Messenger.
2. Vyhledejte a klepněte na jméno kontaktu a 

potom klepněte na možnost Zpráva.

3. Zadejte zprávu do textového pole v dolní 
části obrazovky a potom klepněte na 
možnost Odeslat.

4. Při chatování můžete provést toto:
• Vložit emotikony: klepněte na položku 

Nabídka → Přidat emotikonu
• Přenést soubor: klepněte na položku 

Nabídka → Odeslat → typ souboru → 
soubor

• Pozvat kontakt k chatu: klepněte na 
položku Nabídka → Možnosti → Přidat 
účastníka

• Nahrát a odeslat zvukový klip: vyberte 
možnost Hlasový klip, nahrajte zvukový 
klip a potom klepněte na možnost 
Odeslat

• Přepnout mezi seznamem kontaktů a 
chatem: přejděte doleva nebo doprava

5. Chat můžete ukončit klepnutím na možnost 
Nabídka → Ukončit konverzaci.

Čtečka RSS
Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější 
zprávy a informace z oblíbených webových 
stránek.
Aby to bylo možné, musíte nejdříve vytvořit 
připojení.



46

Web

Vytvoření kanálů
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Čtečka RSS.

2. Klepněte na položku Menu → Nový odběr 
→ Zadejte adresu URL.

3. Zadejte webovou adresu informačního 
kanálu a klepněte na možnost Přidat.

Čtení nejnovějších informací
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Čtečka RSS.

2. Vyberte kanál a klepnutím na možnost 
Menu → Aktualizovat stáhněte nejnovější 
obsah.

3. Klepněte na možnost Hotovo.

4. Vyberte aktuální zprávu.

Podcasty
S funkcí Podcasty můžete využívat online 
hudební služby a vytvářet vlastní seznamy 
skladeb.

Hledání zvukových a video souborů
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Podcasty. 

2. Na obrazovce Podcasty vyberte možnost 
Podcast.

3. Klepněte na položku Menu → Nový odběr 
→ Hledání online.

4. Zadejte klíčové slovo a klepněte na 
možnost Hledat. Přístroj vyhledá 
související zprávy na webu a zobrazí 
výsledky.

5. Přejděte na zprávu a klepněte na možnost 
Přidat.
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Přehrání uložených zvukových a video 
souborů
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Podcasty.

2. Na obrazovce Podcasty vyberte možnost 
Seznam epizod, Posledních 10 podcastů 
nebo Knihovna.

3. Vyberte soubor a klepněte na možnost 
Menu → Přehrát.

Aktualizace knihovny
Přidejte do zvukové a video knihovny a 
seznamů skladeb nové soubory.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Podcasty.

2. Na obrazovce Podcasty vyberte možnost 
Podcast nebo Seznam epizod.

3. Klepněte na položku Menu → 
Aktualizovat.

Spouštěcí program Google
Se Spouštěcím programem Google můžete 
používat různé služby společnosti Google, jako 
jsou vyhledávací služba, G-Mail a Mapy 
Google.
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start 
→ Programy → Spouštěcí program Google.

Klepnutím na možnost Změnit můžete 
otevřít jiný seznam skladeb.

Na obrazovce Podcasty klepněte na 
položku Menu → Možnosti a vyberte 
výchozí umístění v paměti.
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Mapy Google
Se službou Mapy Google můžete vyhledávat 
ulice, města nebo země v online mapách. 
Služba Mapy Google také nabízí pokyny pro 
cestování na určitá místa nebo informace o 
místních podnicích, včetně adresy a 
kontaktních údajů.

Hledání v mapách
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Google Maps.

2. Až se zobrazí obrazovka s podmínkami 
služby Mapy Google, klepněte na možnost 
Přijmout a potom se zobrazí online mapa.

3. Klepněte na možnost OK.

4. Projděte mapu. 
• Přiblížení: klepněte na položku 
• Oddálení: klepněte na položku 

• Zjištění aktuální pozice: klepněte na 
položku Nabídka → Moje poloha

• Změna režimu zobrazení: klepněte na 
položku Nabídka → Satelitní zobrazení

• Kontrola aktuálního provozu na silnicích: 
klepněte na položku Nabídka → 
Zobrazit dopravu

• Připojení externího GPS přijímače: 
klepněte na položku Nabídka → Použít 
GPS

Hledání konkrétního místa
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Google Maps → 
Hledat.

2. Zadejte adresu nebo kategorii hledaného 
podniku a klepněte na tlačítko OK.

Při používání GPS služby držte přístroj 
na výšku.
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3. Podrobnosti můžete zobrazit klepnutím na 
výsledek.

4. Klepnutím na položku Možnosti můžete 
zjistit cestu k podniku nebo do podniku 
zavolat.

5. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte k mapě.

6. Chcete-li vymazat informace na mapě, 
klepněte na položku Nabídka → Vyčistit 
mapu.

Získání trasy k určitému cíli
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Google Maps → 
Nabídka → Trasy....

2. Zadejte adresy výchozího místa a cílového 
místa.

3. Klepněte na možnost OK.

4. Podívejte se na dobu cesty a pokyny pro 
cestu do cíle. 

5. Klepnutím na možnost Zobrazit zobrazíte 
mapu.

6. Chcete-li vymazat informace na mapě, 
klepněte na položku Nabídka → Vyčistit 
mapu.

Obnovení služby Mapy Google
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Google Maps → 
Nabídka → Možnosti → Resetovat mapy 
Google.

2. Klepněte na možnost Resetovat.
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Připojení
Naučte se přenášet data do přístroje a z něho 
přes bezdrátové rozhraní Bluetooth a 
synchronizovat přístroj s počítačem pomocí 
aplikace ActiveSync. Podrobnosti o připojení k 
webu nebo síti VPN naleznete v nápovědě 
systému Windows Mobile v přístroji.

Bluetooth
K jiným bezdrátovým zařízením podporujícím 
rozhraní Bluetooth se můžete připojit až na 
vzdálenost 10 metrů (30 stop). Bezdrátové 
připojení může být rušeno zdmi a jinými 
překážkami mezi zařízeními.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Nastavení.

2. Na kartě Připojení klepněte na možnost 
Bluetooth.

3. Na kartě Režim klepněte na políčko vedle 
položky Zapnout Bluetooth.

4. Abyste umožnili ostatním zařízením 
nalezení vašeho přístroje a připojení k 
němu, klepněte na políčko vedle položky 
Umožnit, aby toto zařízení bylo v 
ostatních zařízeních viditelné.

5. Klepněte na položku .

Vyhledání a spárování se zařízením 
Bluetooth
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Nastavení.
2. Na kartě Připojení klepněte na možnost 

Bluetooth.
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3. Na kartě Zařízení klepněte na možnost 
Přidat nové zařízení....
Váš přístroj vyhledá zařízení Bluetooth a 
zobrazí jejich seznam.

4. Klepněte na název zařízení a potom na 
možnost Další.

5. Zadejte jedno až šestnáctimístný kód PIN 
rozhraní Bluetooth pro zařízení, ke kterému 
se chcete připojit a klepněte na možnost 
Další.

6. Klepněte na možnost Upřesnit.
7. Změňte zobrazený název druhého zařízení 

a vyberte požadované služby.

8. Klepněte na možnost Uložit.

Odeslání dat pomocí bezdrátové 
funkce Bluetooth
1. Vyberte položku nebo soubor, které chcete 

odeslat.

2. Vyberte možnost pro odeslání.

3. Klepněte na zařízení v seznamu.

Příjem dat pomocí bezdrátové funkce 
Bluetooth
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Nastavení.
2. Na kartě Připojení klepněte na možnost 

Přenos.

3. Klepněte na políčko vedle možnosti 
Přijmout všechny příchozí IR přenosy.

4. Klepněte na položku .

5. Při zobrazení výzvy k povolení příjmu dat 
klepněte na možnost Ano.

Aby bylo možné dvě zařízení Bluetooth 
spárovat, musejí obě zařízení použít stejné 
heslo. Sluchátka a sady handsfree do 
automobilu mohou používat pevné heslo, 
například 0000.



52

Připojení

Nastavení portu COM rozhraní 
Bluetooth
Pokud chcete odeslat velké množství souborů, 
můžete vytvořit port COM rozhraní Bluetooth.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Nastavení.
2. Na kartě Připojení klepněte na možnost 

Bluetooth.

3. Na kartě Porty COM klepněte na možnost 
Nový odchozí port.

4. U odchozích portů klepněte na název 
zařízení a potom na možnost Další.

5. Vyberte port COM.

6. Klepnutím na políčko vedle možnosti 
Zabezpečené připojení vytvoříte mezi 
zařízeními zabezpečené připojení.

7. Klepněte na možnost Dokončit.

ActiveSync
Pomocí aplikace ActiveSync můžete 
synchronizovat přístroj s počítačem a zálohovat 
a obnovovat data.

Instalace aplikace ActiveSync do 
počítače
Předtím, než budete moci synchronizovat data, 
musíte nainstalovat aplikaci ActiveSync buď z 
dodaného disku CD-ROM nebo z webových 
stránek společnosti Microsoft 
(http://www.microsoft.com). 

Instalace aplikace ActiveSync z dodaného 
disku CD-ROM:
1. Vložte disk CD-ROM do počítače.

2. Proveďte instalaci podle zobrazených 
pokynů.
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3. Po dokončení instalace připojte přístroj k 
počítači a vytvořte připojení pro sdílení dat 
podle pokynů zobrazených v průvodci pro 
nastavení synchronizace.

Připojte přístroj k počítači datovým 
kabelem
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Nastavení.
2. Na kartě Připojení klepněte na možnost 

Režim připojení USB → ActiveSync.

3. Klepněte na položku .

4. Připojte jeden konec datového kabelu k 
multifunkčnímu konektoru na přístroji a 
druhý konec k USB portu na počítači.

Synchronizace dat
Po připojení přístroje k počítači by měla 
aplikace ActiveSync automaticky začít 
synchronizovat data. Synchronizaci můžete 
spustit ručně klepnutím na možnost Synchr.. 
Probíhající synchronizaci můžete zastavit 
klepnutím na možnost Zastavit.
Můžete také ručně najít a zkopírovat soubory z 
přístroje do počítače a naopak – v okně 
aplikace Microsoft ActiveSync klepněte na 
možnost Prozkoumat.
Další informace o synchronizaci dat naleznete 
v nápovědě aplikace ActiveSync.

Přístroj můžete k počítači připojit také přes 
bezdrátové rozhraní Bluetooth. Viz 
"Vyhledání a spárování se zařízením 
Bluetooth".  s. 50

Pokud naformátujete složku Moje úložiště v 
připojeném počítači, rychlost zápisu do 
složky Moje úložiště se může snížit. 
Naformátujte složku Moje úložiště v přístroji.
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Přidání serveru Exchange
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → ActiveSync.

2. Klepněte na položku Nabídka → Přidat 
zdroj serveru....

3. Zadejte e-mailovou adresu.

4. Klepněte na možnost Další.
5. Zadejte své uživatelské jméno, heslo a 

název domény pro server Exchange.

6. Klepněte na možnost Další.
7. Zadejte adresu serveru.

Chcete-li navázat zabezpečené připojení, 
klepněte na políčko Tento server vyžaduje 
šifrované připojení (SSL).

8. Klepněte na možnost Další.
9. Vyberte typy dat, které chcete 

synchronizovat.

10. Po skončení klepněte na možnost 
Dokončit.

Změna plánu synchronizace
Pokud synchronizujete data přes server 
Exchange často, můžete nakonfigurovat 
nastavení pro hlavní pracovní dobu a 
mimopracovní dobu. 

Změna plánu synchronizace:
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → ActiveSync.

2. Klepněte na položku Nabídka → Plán....
3. Nastavte následující možnosti:

• Ve špičce: nastavení frekvence 
synchronizací během pracovní doby

• Mimo špičku: nastavení frekvence 
synchronizací mimo pracovní dobu
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• Použít uvedené nastavení při 
roamingu: nastavení plánů 
synchronizace i pro roaming

• Odeslat/přijmout po klepnutí na 
Odeslat: nastavení synchronizace po 
klepnutí na tlačítko Odeslat v části 
Zprávy

4. Po skončení klepněte na možnost .
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Doplňkové programy
Dále naleznete informace o částech Hry, Java, 
Kalkulačka, Inteligentní převodník, Správce 
úloh, Přepínač úloh, Hledání, Hlavní menu, 
Průzkumník souborů, Prohlížeč TV-Out a 
Digitání Rámeček.

Hry
Zahrajte si zábavné hry, jako jsou Bubble 
Breaker a Solitaire. Můžete si také stáhnout a 
zahrát nové Java hry.
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start 
→ Programy → Hry.

Java
Java je složka, do které se ukládají stažené hry 
a aplikace.
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start 
→ Programy → Java.

Kalkulačka
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Kalkulačka.

2. Zadejte první číslo pomocí tlačítek 
kalkulačky na obrazovce.
Zobrazená čísla můžete vymazat 
klepnutím na tlačítko C.
Poslední zadanou číslici čísla můžete 
vymazat klepnutím na šipku napravo od 
políčka pro zadávání.

Dostupné programy se mohou lišit v 
závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
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3. Klepněte na matematickou funkci.

4. Zadejte druhé číslo.

5. Výsledek můžete zobrazit klepnutím na 
tlačítko =.

Na obrazovce můžete použít následující 
tlačítka:
• C: vymaže zadané číslo.
• MC: vymaže hodnotu uloženou v paměti 

kalkulačky.
• MR: vyvolá hodnotu z paměti a vloží ji do 

aktuálního výpočtu.
• M+: přičte aktuální číslo k hodnotě v paměti 

kalkulačky.

Inteligentní převodník
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Inteligentní 
převodník.

2. Vyberte typ mír.

3. Zadejte základní hodnotu.

4. V případě potřeby změňte základní 
jednotku.
Přístroj zobrazí výsledky převodu.

Správce úloh
Přístroj podporuje multitasking. Najednou může 
být spuštěno více programů. Při používání více 
programů ale může docházet k zasekávání, 
problémům s pamětí a spotřeba energie může 
být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, 
ukončete nepotřebné programy pomocí 
Správce úloh.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Správce úloh.
Zobrazí se seznam všech aktuálně 
spuštěných programů.
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2. Chcete-li aktivovat program, klepněte na 
něj a klepněte na možnost Nabídka → 
Přepnout.
Chcete-li program ukončit, klepněte na 
možnost Ukončit úlohu. Chcete-li ukončit 
všechny programy, klepněte na možnost 
Nabídka → Ukončit všechny úlohy.

Přepínač úloh
S nástrojem Přepínač úloh můžete přepnout na 
jednu z aktuálně spuštěných aplikací.
1. Stiskněte a podržte [ ]. Můžete také 

klepnout na položku Start → Programy → 
Přepínač úloh nebo táhnout prstem z dolní 
části obrazovky k horní části obrazovky.

2. Chcete-li aktivovat program, klepněte na 
něj.
Chcete-li ukončit program, klepněte na 
možnost Ukončit úlohy → program.
Chcete-li ukončit všechny programy, 
klepněte na možnost Ukončit všechny 
úlohy.

Hledání v přístroji
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Programy → Hledání.
2. Do pole pro hledání zadejte část názvu 

souboru nebo složky.

3. Klepněte na možnost Hledat.
Položku ze seznamu výsledků můžete otevřít 
klepnutím na její název.

Pokud používáte současně 10 nebo více 
programů, může se první aktivovaný 
program ukončit.

Hledání můžete omezit vybráním 
typu dat z rozevíracího seznamu.
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Hlavní menu
1. Stiskněte [ ]. Můžete také klepnout na 

možnost Start → Programy → Hlavní 
menu.

2. Vyberte aplikaci.
Nebo klepněte na možnost Zástupci → 
aplikace.

Úprava zástupců:
1. Na obrazovce hlavního menu klepněte na 

možnost Zástupci → Upravit.
2. Klepněte na ikonu aplikace a přetáhněte ji 

na požadované místo.

3. Klepněte na možnost Ok.

Průzkumník souborů
Pomocí aplikace Průzkumník souborů můžete 
procházet všechny soubory a složky v přístroji. 
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start 
→ Programy → Průzkumník souborů.
Chcete-li přejít do složky na vyšší úrovni, 
klepněte na možnost Nahoru. Klepnutím na 
možnost Nabídka můžete přejmenovat, 
odstranit nebo upravit soubory a složky.

TV Out Viewer
Displej přístroje lze zobrazit na televizní 
obrazovce připojením přístroje k televizoru 
pomocí kabelu pro výstup na televizor.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 

Start → Nastavení → karta Systém → TV 
výstup.

2. Vyberte nastavení pro televizor.
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3. Klepněte na položku .

4. Přepněte televizor na režim externího 
vstupu.

5. Připojte přístroj k televizoru kabelem pro 
výstup na televizor.

6. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost 
Start → Programy → Prohlížeč TV-Out.
Displej se přepne do režimu výstupu na TV 
a displej přístroje bude zobrazen na 
televizní obrazovce.

Digitání Rámeček
Své oblíbené fotografie můžete zobrazit na 
displeji s hodinami.
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start 
→ Programy → Digitání Rámeček.

Klepnutím na displej můžete zobrazit 
následující ovládací prvky:

Ikona Funkce

Změnit styl displeje

Přechod k předchozí fotografii

Přehrát

Zastavit

Přechod k další fotografii

Změna typu hodin a kalendáře

Změna nastavení

Ukončení digitálního prohlížeče
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Řešení problémů
Máte-li s přístrojem problémy, proveďte před 
kontaktováním profesionálního servisu tyto 
kroky.

Po zapnutí přístroje se může zobrazit 
následující zpráva:

Zpráva Zkuste problém vyřešit 
takto:

Karta SIM 
chybí.

Zkontrolujte, zda je SIM karta 
správně vložená.

Zadejte kód 
PIN.

Při prvním použití přístroje, 
nebo když je nutné zadat kód 
PIN, musíte zadat kód PIN 
dodaný se SIM kartou. 
Chcete-li vypnout požadavek 
na zadání kódu PIN, 
klepněte na možnost Start → 
Nastavení → karta Osobní 
→ Telefon → karta 
Zabezpečení a potom zrušte 
zaškrtnutí políčka 
Požadovat PIN, když se 
telefon používá.

Zpráva Zkuste problém vyřešit 
takto:
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Přístroj neukazuje žádný signál (vedle 
ikony sítě nejsou žádné proužky)
• Pokud jste přístroj právě zapnuli, počkejte 

přibližně 2 minuty, aby přístroj mohl najít síť 
a přijmout signál.

• Signál nemusí být k dispozici v tunelech a ve 
výtazích. Přejděte do otevřené oblasti.

• Můžete se nacházet v mezeře mezi 
pokrytými oblastmi. Signál byste měli 
přijmout, jakmile vstoupíte do pokryté 
oblasti.

Zapomněli jste bezpečnostní kód nebo 
kód PIN nebo PUK
Pokud tento nebo jiný kód zapomenete nebo 
ztratíte, obraťte se na prodejce nebo 
poskytovatele služeb.

Na displeji se zobrazují bílé linky
Na displeji se mohou vyskytovat bílé linky, 
pokud jste přístroj zapnuli po dlouhé době nebo 
pokud jste vyndali baterii bez vypnutí přístroje. 
Zobrazení by se mělo během krátké doby 
napravit.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno
• Stiskněte [ ].
• Ujistěte se, že jste připojeni do správné 

mobilní sítě.
• Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo 

nenastavili blokování hovorů.

Karta SIM je 
zablokována.

Karta SIM je zablokována – 
obvykle kvůli 
několikanásobnému zadání 
nesprávného kódu PIN. 
Musíte zadat kód PUK, který 
jste obdrželi od 
poskytovatele služeb.

Zpráva Zkuste problém vyřešit 
takto:
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Vybrali jste kontakt, kterému chcete 
zavolat, ale hovor se nevytočil
• Zkontrolujte, zda je v kontaktních údajích 

uloženo správné číslo.
• V případě potřeby číslo zadejte a uložte 

znovu.

Druhá strana vás neslyší
• Zkontrolujte, zda neblokujete vestavěný 

mikrofon.
• Posuňte vestavěný mikrofon blíže k ústům.
• Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou 

správně připojena.

Špatná zvuková kvalita hovoru
• Zkontrolujte, zda neblokujete vnitřní anténu 

telefonu a anténu pro Bluetooth. Vnitřní 
anténa a anténa pro Bluetooth se nachází v 
dolní části přístroje.

• Nacházíte-li se v oblasti se slabým 
signálem, můžete ztratit příjem. Přejděte na 
jiné místo a zkuste to znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se 
přístroj sám vypíná během nabíjení
• Odpojte přístroj od nabíječky, vyndejte 

baterii, vraťte ji zpět a potom zkuste nabíjení 
znovu.

• Terminály baterie mohou být znečištěny. 
Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým 
hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.

• Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně 
starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za 
novou.

Přístroj je horký na dotek
Při používání více aplikací najednou využívá 
přístroj více energie a může se zahřát. Toto je 
normální a nemělo by to mít žádný vliv na 
životnost ani výkon přístroje.
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Řešení problémů

Přístroj se nemůže připojit k Internetu.
• Zkontrolujte, zda jste zadali správná 

nastavení pro svého poskytovatele 
internetových služeb.

• Zkontrolujte, zda jste aktivovali bezdrátové 
připojení k poskytovateli mobilních služeb a 
zda není blokován signál.

• Zkontrolujte, zda jste zadali správné 
uživatelské jméno a heslo.

Nemůžete najít zařízení Bluetooth
• Zkontrolujte, zda mají oba přístroje 

aktivovanou funkci Bluetooth.
• Ujistěte se, že vzdálenost mezi přístroji není 

větší než 10 metrů a že nejsou odděleny 
zdmi nebo jinými překážkami.

• Zkontrolujte, zda nastavení obou přístrojů 
umožňují, aby přístroje byly viditelné pro jiné 
přístroje.

• Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje 
kompatibilní s bezdrátovou technologií 
Bluetooth.

• Zkontrolujte, zda je na obou přístrojích 
zadán správný PIN.

Nemůžete poslouchat hudbu s 
bezdrátovými sluchátky Bluetooth
• Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke 

sluchátkům.
• Zkontrolujte, zda sluchátka podporují formát 

hudby, který chcete poslouchat.
• Ujistěte se, že vzdálenost mezi sluchátky a 

přístrojem není větší než 10 metrů a že mezi 
nimi nejsou zdi nebo jiné překážky.
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Tyto licenční podmínky představují smlouvu 
mezi vámi a společností Samsung Electronics 
Inc. („Společnost“). Přečtěte si je. Platí pro 
software, který je součástí tohoto přístroje. 
Mezi software také patří veškerá ostatní média, 
na kterých jste obdrželi software.
Mezi software v tomto přístroji patří i software, 
na který drží licenci Společnost od společnosti 
Microsoft Corporation nebo jejího partnera.
Podmínky také platí pro veškeré 
• aktualizace,
• doplňky,
• internetové služby a
• služby podpory

pro tento software, pokud tyto nedoprovází jiné 
podmínky. Je-li tomu tak, platí tyto zvláštní 
podmínky. 
Jak je popsáno níže, používáním některých 
funkcí také souhlasíte s přenosem 
některých standardních počítačových 
informací pro internetové služby.
Používáním tohoto softwaru, včetně 
používání v tomto přístroji, s těmito 
podmínkami souhlasíte. Pokud s nimi 
nesouhlasíte, nepoužívejte přístroj ani 
software. Namísto toho se obraťte na 
Společnost, abyste získali informace o 
případném vrácení peněz nebo možnosti 
výměny produktu.
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UPOZORNĚNÍ: pokud software obsahuje 
hlasové ovládání, je při používání tohoto 
softwaru nutná pozornost uživatele. Při 
nevěnování dostatečné pozornosti vozovce při 
řízení může dojít k nehodě nebo jiným vážným 
následkům. I krátké odvedení pozornosti může 
být nebezpečné, pokud bude vaše pozornost 
odvedena od řízení v kritický moment. 
Společnost a společnost Microsoft 
neprohlašují, nezaručují ani jinak neujišťují, že 
JAKÉKOLIV používání tohoto softwaru je 
legální, bezpečné nebo jakýmkoli způsobem 
doporučené při řízení nebo jiném provozu 
motorového vozidla.
Pokud splňujete tyto licenční podmínky, 
máte následující práva.
1. PRÁVO NA POUŽÍVÁNÍ.

Můžete používat software v přístroji, se 
kterým jste software získali.

2. DODATEČNÉ LICENCE A PRÁVO NA 
POUŽÍVÁNÍ.
a. Určité používání. Společnost vyrobila 

tento přístroj pro určitý způsob 
používání. Software můžete používat 
jen k tomuto účelu.

b. Obsažené programy společnosti 
Microsoft a dodatečné požadované 
licence. Kromě případů uvedených 
níže tyto licenční podmínky platí pro 
všechny programy společnosti 
Microsoft, které jsou dodány s tímto 
softwarem. Pokud vám licenční 
podmínky některého z těchto programů 
poskytují další práva, která nejsou v 
přímém rozporu s těmito licenčními 
podmínkami, máte také tato práva.
i. Tato smlouva vám neuděluje žádná 

práva s ohledem na aplikace 
Windows Mobile Device Center, 
Microsoft ActiveSync a Microsoft 
Outlook 2007 Trial, pro které platí 
licence dodané s těmito aplikacemi.
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c. Rozpoznání řeči. Pokud software 
obsahuje součásti pro rozpoznávání 
řeči, berete na vědomí, že rozpoznávání 
řeči je statistický proces a při tomto 
procesu může docházet k chybám v 
rozpoznávání. Ani Společnost ani 
společnost Microsoft ani jejich 
dodavatelé nebudou odpovědní za 
žádné škody vyplývající z chyb v 
procesu rozpoznávání řeči.

d. Funkce telefonu. Pokud software 
přístroje obsahuje funkci telefonu, 
všechny nebo některé části softwaru 
přístroje nemusejí fungovat, pokud 
nemáte a neudržujete účet u 
poskytovatele bezdrátových 
telekomunikačních služeb („Mobilní 
operátor“) nebo pokud síť Mobilního 
operátora nefunguje nebo není 
konfigurována tak, aby s přístrojem 
fungovala.

3. ROZSAH LICENCE. Na software je 
poskytována licence, není prodáván. 
Tato smlouva vám pouze poskytuje některá 
práva na používání softwaru. Společnost a 
společnost Microsoft si vyhrazují všechna 
ostatní práva. Pokud vám platné zákony 
neposkytují další práva platná i přes toto 
omezení, můžete software používat jen tak, 
jak je výslovně uvedeno v této smlouvě. 
Přitom musíte dodržovat veškerá technická 
omezení v softwaru, která vám umožňují jej 
používat jen určitými způsoby. Nesmíte:
• obcházet žádná technická omezení v 

softwaru;
• zpětně analyzovat, dekompilovat nebo 

rozkládat software;
• vytvářet více kopií softwaru, než je uvedeno 

v této smlouvě;
• umožnit kopírování softwaru jiným osobám;
• pronajímat ani půjčovat software;
• používat software pro komerční služby pro 

hostování softwaru.
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Kromě případů výslovně uvedených v této 
smlouvě vám právo na přístup k softwaru v 
tomto přístroji neposkytuje žádná práva 
implementovat patenty společnosti 
Microsoft ani jiné duševní vlastnictví 
společnosti Microsoft v softwaru ani 
zařízeních, která k tomuto přístroji 
přistupují.
K vzdálenému přístupu k softwaru z 
počítače nebo serveru můžete použít 
technologie pro vzdálený přístup v 
softwaru, jako je Remote Desktop Mobile. 
Jste odpovědní za získání veškerých 
licencí, které jsou nutné pro používání 
protokolů pro přístup k jinému softwaru.

4. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Společnost 
Microsoft poskytuje se softwarem 
internetové služby. Společnost Microsoft je 
může kdykoliv změnit nebo zrušit.

a. Souhlas pro internetové služby. 
Softwarové funkce popsané níže se 
připojují přes Internet k počítačovým 
systémům společnosti Microsoft nebo 
poskytovatele služeb. V některých 
případech nebudete na jejich připojení 
výslovně upozorněni. Některé funkce 
můžete vypnout nebo je nepoužívat. 
Další informace o těchto funkcích 
naleznete na adrese http://
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Používáním těchto funkcí souhlasíte s 
přenosem těchto informací. Společnost 
Microsoft informace nepoužívá k vaší 
identifikaci ani k tomu, aby vás 
kontaktovala.
Informace o přístroji. Následující funkce 
používají internetové protokoly, které 
odesílají informace o přístroji, například 
adresu IP, typ operačního systému, 
prohlížeč a název a verzi používaného 
softwaru a jazykový kód přístroje, v kterém 
je software nainstalován. 
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Společnost Microsoft používá tyto 
informace k poskytování internetových 
služeb. 
• Funkce Windows Mobile Update. 

Funkce Windows Mobile Update 
umožňuje získat a nainstalovat 
aktualizace softwaru do přístroje, když 
jsou aktualizace k dispozici. Tuto funkci 
nemusíte používat. Společnost nebo 
váš Mobilní operátor nemusejí 
podporovat tuto funkci nebo 
aktualizace vašeho přístroje.

• Windows Media Digital Rights 
Management. Vlastníci obsahu 
používají technologii Windows Media 
digital rights management (WMDRM) k 
ochraně svého duševního vlastnictví, 
včetně autorských práv. Tento software 
a software třetích stran používají 
technologii WMDRM k přehrávání a 
kopírování obsahu chráněného 
technologií WMDRM. 

Pokud software obsah neochrání, 
majitelé obsahu si mohou u společnosti 
Microsoft vyžádat zamezení schopnosti 
softwaru používat technologii WMDRM 
k přehrávání nebo kopírování 
chráněného obsahu. Zamezení nemá 
vliv na ostatní obsah. Při stažení licencí 
pro chráněný obsah souhlasíte s tím, 
že společnost Microsoft může tyto 
licence zařadit na zakázaný seznam. 
Majitelé obsahu od vás mohou 
vyžadovat, abyste upgradovali 
technologii WMDRM. Software 
společnosti Microsoft, který obsahuje 
technologii WMDRM, se vás před 
provedením upgradu zeptá, zda 
souhlasíte. Pokud upgrade odmítnete, 
nebudete mít přístup k obsahu, který 
vyžaduje upgrade.
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b. Zneužití internetových služeb. 
Tyto služby nesmíte používat žádným 
způsobem, který by je mohl poškodit 
nebo způsobit újmu jiné osobě, která je 
používá. Služby nesmíte používat k 
získání neautorizovaného přístupu k 
žádné službě, datům, účtu ani síti.

5. UPOZORNĚNÍ K NORMĚ MPEG-4 
VISUAL. Software může obsahovat 
technologii pro dekódování obrazového 
formátu MPEG-4. Tato technologie je 
formát pro datovou komprimaci video dat. 
Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto 
upozornění: 

JAKÉKOLIV POUŽITÍ TOHOTO 
PRODUKTU V SOULADU S NORMOU 
MPEG 4 VISUAL JE ZAKÁZÁNO, 
KROMĚ POUŽITÍ PŘÍMO 
SOUVISEJÍCÍHO S (A) DATY NEBO 
INFORMACEMI (i) VYTVOŘENÝMI 
NEBO ZÍSKANÝMI BEZ POPLATKU 
OD ZÁKAZNÍKA, KTERÉ TAK 
NESOUVISÍ S OBCHODNÍ ČINNOSTÍ, 

A (ii) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ;
 (B) JINÉHO POUŽITÍ, PRO KTERÉ JE 
KONKRÉTNĚ A ODDĚLENĚ 
UDĚLENA LICENCE SPOLEČNOSTÍ 
MPEG LA, L.L.C.
Pokud máte otázky k video normě 
MPEG-4, obraťte se na společnost 
MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, 
Suite 300, Denver, CO 80206; 
www.mpegla.com.

6. DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁTY. Software 
používá digitální certifikáty ve formátu 
X.509. Tyto digitální certifikáty se používají 
pro ověřování.

7. SOFTWARE PRO PŘIPOJENÍ. Součástí 
balení s přístrojem může být software 
Windows Mobile Device Center nebo 
Microsoft ActiveSync. Pokud je součástí 
balení, můžete jej nainstalovat a používat v 
souladu s licenčními podmínkami, které 
jsou s ním dodány. 
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Pokud nejsou dodány žádné licenční 
podmínky, můžete nainstalovat a používat 
pouze jednu (1) kopii softwaru v jednom 
počítači.

8. PŘÍSTUP K SÍTI. Pokud používáte síť, 
například síť pro zaměstnance, správce 
sítě může omezit funkce nebo možnosti 
vašeho přístroje.

9. PODPORA PRODUKTU. Informace o 
možnostech podpory můžete získat od 
Společnosti. Zavolejte na číslo podpory 
dodané s přístrojem.

10. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY 
TŘETÍCH STRAN. Pokud software 
obsahuje odkazy na webové stránky třetích 
stran, tyto odkazy jsou poskytnuty jen pro 
usnadnění a nepředstavují žádnou podporu 
webových stránek třetích stran společností 
Microsoft.

11. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Můžete vytvořit jednu 
záložní kopii softwaru. Můžete ji použít jen 
k přeinstalaci softwaru v přístroji.

12. DOKLAD O LICENCI. Pokud jste software 
získali v přístroji nebo na disku nebo jiném 
médiu, označuje licencovaný software 
původní Certifikát pravosti s originální kopií 
softwaru. Aby byl platný, musí být certifikát 
nalepený na přístroji nebo vložen v obalu 
softwaru Společnosti. Pokud jste certifikát 
obdrželi odděleně, není platný. 
Certifikát je nutné ponechat na přístroji 
nebo na obalu, aby bylo možné doložit, že 
máte licenci na používání softwaru. 
Informace o určení pravosti softwaru 
společnosti Microsoft můžete najít na 
adrese http://www.howtotell.com.

13. PŘEDÁNÍ TŘETÍ STRANĚ. Software 
můžete předat třetí straně jen s přístrojem, 
Certifikátem pravosti a těmito licenčními 
podmínkami. 
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Před předáním musí tato strana souhlasit s 
tím, že tyto licenční podmínky platí pro 
předání a používání softwaru. Nesmíte si 
ponechat žádné kopie softwaru, včetně 
záložní kopie.

14. NETOLERANCE ZÁVAD. Software 
netoleruje závady. Software nainstalovala 
do přístroje Společnost a ta je odpovědná 
za to, jak bude v přístroji fungovat.

15. OMEZENÉ POUŽITÍ. Software společnosti 
Microsoft je určen pro systémy, které 
nevyžadují odolnost proti závadám. 
Software společnosti Microsoft nesmí být 
používán v žádných přístrojích nebo 
systémech, ve kterých by porucha softwaru 
měla za následek předvídatelné riziko 
zranění nebo smrti jakékoliv osoby. Sem 
patří provoz nukleárních zařízení, letecká 
navigace a komunikační systémy a kontrola 
leteckého provozu.

16. ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA SOFTWARE. 
Software je poskytován tak, „jak je“. 
Nesete veškerá rizika související s jeho 
používáním. Společnost Microsoft 
neposkytuje žádné výslovné záruky, 
ujištění ani podmínky. Veškeré záruky, 
které získáte v souvislosti s přístrojem nebo 
softwarem, nepocházejí od společnosti 
Microsoft ani jejích partnerů a nejsou pro 
ně závazné. Je-li to povoleno místními 
zákony, Společnost a společnost Microsoft 
neposkytují implikované záruky prodejnosti, 
vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení 
zákona.

17. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Od 
společnosti Microsoft a jejích partnerů 
můžete získat náhradu za přímé škody 
maximálně do výše padesáti amerických 
dolarů (U.S. $ 50) nebo odpovídající částky 
v místní měně. 
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Nemůžete získat náhradu za žádné jiné 
škody, včetně následných škod, ztráty 
zisků, zvláštních, nepřímých nebo 
náhodných škod.
Toto omezení platí pro:
• vše související se softwarem, službami, 

obsahem (včetně kódu) na 
internetových serverech třetích stran 
nebo v programech třetích stran a

• nároky vyplývající z porušení smlouvy, 
porušení záruky, ujištění nebo 
podmínky, přímou odpovědnost, 
nedbalost nebo jiné porušení zákona v 
rozsahu povoleném platným zákonem.

Platí také v případě, kdy by společnost 
Microsoft měla vědět o možnosti škod. 
Výše uvedené omezení pro vás nemusí 
platit, protože vaše země nemusí 
umožňovat vyloučení nebo omezení 
náhodných, následných nebo jiných škod.

18. OMEZENÍ PRO VÝVOZ. Software podléhá 
exportním zákonům a předpisům 
Spojených států. Musíte dodržovat veškeré 
národní a mezinárodní exportní zákony a 
předpisy, které se na software vztahují. 
Tyto zákony obsahují omezení pro cílová 
místa, koncové uživatele a koncové použití. 
Další informace naleznete na adrese 
www.microsoft.com/exporting.
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prezentace aplikace PowerPoint, 39
sešity aplikace Excel, 38

Podcasty, 46

převodník, 57

poznámky
odeslání, 40
vytvoření, 40

Průzkumník, 59

RealPlayer viz média

server Exchange  viz ActiveSync

ShoZu, 27
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Rejstřík

Spouštěcí program Google, 47

Správce úloh, 57

Streaming Player, 32

Task Switcher, 58

Touch Player
aktualizace knihovny, 26
přehrávání souborů, 26
vytvoření seznamu skladeb, 27

TV Out Viewer 59

úkoly,
označení jako provedeného, 41
vytvoření, 41

Video editor, 29

volání
Historie hovorů, 16
mezinárodní číslo, 15

přesměrování, 16
zákaz (blokování), 16

Windows Live, 44

zadávání textu
klávesnice, 13

Zprávy
e-mail, 18
multimediální, 17
textové, 17
zobrazení, 19



Prohlášení o shodě (R&TTE)
My, společnost              Samsung Electronics,
prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

mobilní telefon pro sítě GSM: SGH-i900
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými 
normativními dokumenty.

Bezpečnost EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
kompatibilita EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

Rádio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše 
uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 
1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, 
která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.22            Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na 
www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.



Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru 
přístroje nebo poskytovateli služeb.

Czech. 09/2008. Rev. 1.0
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
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