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Kontaktní údaje společnosti ASUS
ASUSTeK COMPUTER INC.
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon   +886-2-2894-3447
Fax    +886-2-2890-7798

E-mail  info@asus.com.tw
Webová stránka  www.asus.com.tw

Technická podpora
Telefon   +86-21-38429911
Podpora online  support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax  +1-510-608-4555
Webová stránka  usa.asus.com

Technická podpora
Telefon   +1-812-282-2787
Faxové číslo podpory  +1-812-284-0883
Podpora online  support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)
Adresa  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Německo
Telefon   +49-2102-95990
Fax  +49-2102-959911
Webová stránka  www.asus.de
Online kontakt  www.asus.de/sales

Technická podpora
Telefon   +49-1805-010923
Faxové číslo podpory  +49-2102-9599-11
Podpora online  support.asus.com

* Na této stránce je k dispozici online Formulář technického průzkumu, který můžete vyplnit pro kontakt s technickou podporou.
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Bezpečnostní informace

Bezpečnostní předpisy pro napájecí zdroj a baterii
Používejte správný externí zdroj napájení. Síťový adaptér tohoto výrobku může být 
provozován pouze spolu s napájecím zdrojem označeném na štítku. Nejste-li si jisti 
požadovaným zdrojem napájení, konzultujte s autorizovaným servisním střediskem.

O baterii pečujte. Tento výrobek obsahuje lithium-ionovou polymerovou baterii. Není-
li baterie správným způsobem používána, hrozí nebezpečí vznícení a popálenin. 
Nepokoušejte se baterii otevřít nebo opravovat.

VAROVÁNÍ U NESPRÁVNĚ VLOŽENÉ BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ EXPLOZE. CHCETE-
LI ZABRÁNIT VZNIKU POŽÁRU NEBO POPÁLENÍ, BATERII NEDEMONTUJTE, 
NEMAČKEJTE, NEPROPICHUJTE, ANI NEZKRATUJTE VNĚJŠÍ KONTAKTY 
NEBO OBVODY. NEPONOŘUJTE JI DO VODY ANI JI NEVYSTAVUJTE OHNI 
NEBO VODĚ ČI TEPLOTÁM VYŠŠÍM NEŽ 60°C. BATERII NAHRAĎTE POUZE 
BATERIÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO TYPU DOPORUČENÉHO VÝROBCEM. POUŽITÉ 
BATERIE LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH SMĚRNIC.

Letadlo
Bezdrátové zařízení vždy vypněte, pokud jste k tomu vyzváni palubním personálem nebo 
zaměstnanci letiště. Jestliže vaše zařízení nabízí “letecký režim” nebo podobnou funkci, konzultujte 
jeho použití za letu s palubním personálem.

Řízení
Vždy se plně věnujte řízení. Je nutné dodržovat místní zákony a směrnice, které vymezují používání 
bezdrátových zařízení během řízení.
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Nemocnice
Mobilní telefony je nutné v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických zařízení vždy vypnout, 
jste-li o to požádáni. Tento požadavek má zabránit nežádoucímu rušení citlivých lékařských 
přístrojů.

Čerpací stanice
S ohledem na používání bezdrátových zařízení nebo jiných radiových zařízení v místech s hořlavým 
materiálem a chemikáliemi, vždy se řiďte výstražnými značkami a příslušným upozorněním. 
Bezdrátové zařízení vypněte vždy, jste-li o to požádání pověřeným personálem.

Rušení
Je nutné dbát zvláštní opatrnosti při používání telefonu v bezprostřední blízkosti lékařských přístrojů, 
např. kardiostimulátorů nebo přístrojů pro nedoslýchavé.

Kardiostimulátory
Výrobce kardiostimulátorů doporučuje z důvodu zabránění rušení kardiostimulátoru dodržovat 
minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem  Z tohoto důvodu 
přikládejte mobilní telefon k uchu na opačné straně, než je kardiostimulátor a mobilní telefon 
nenoste v náprsí kapse.

Přístroje pro nedoslýchavé
Některé bezdrátové telefony mohou přístroje pro nedoslýchavé rušit. V takovém případě můžete  
s výrobcem přístroje pro nedoslýchavé prodiskutovat jiné možnosti.

Ostatní lékařské přístroje
Obraťte se na lékaře nebo výrobce zařízení, aby stanovil, zda provoz vašeho mobilního telefonu 
nemůže rušit činnost používaného lékařského přístroje.
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Specifická míra absorpce (SAR)
Telefon M930 byl navržen, vyroben a testován a nepřekračuje limit vyzařování elektromagnetického 
pole, který je doporučen Radou Evropské unie. Tyto limity jsou částí základních směrnic 
připravenými nezávislými vědeckými organizacemi.

Evropské směrnice používají k měření množství elektromagnetické energie absorbované tělem při 
používání telefonu hodnotu SAR. Základní limit SAR je stanoven pro širokou veřejnost 2 W/kg při 
vyzařování vztaženém na 10 g tkáně.

Vystavení rádiovému záření (RF) při činnosti spojené s opotřebením: Má-li být zajištěna 
shoda se směrnicemi týkajícími se radiového vyzařování (RF), toto zařízení musí být při používání 
vzdáleno od těla min. 1,5 cm. Při nedodržení těchto pokynů může radiové vyzařování překročit 
povolené limity. 

Maximální hodnota vyzařování SAR je u telefonu M930 v režimu GSM: 0.47 W/kg při 10 g (CE); 
DCS: 0.403 W/kg při 10 g (CE) a WCDMA: 0.496 W/kg při 10 g (CE).
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Vítáme vás!
Telefon ASUS® M930 3.5G Smartphone přichází s nejmodernější mobilní technologií, který vám 
nabízí svět na dlani. Model M930 je třípásmový mobilní telefon s LCD displejem o vysokém 
rozlišení, vestavěným duálním fotoaparátem s kamerou CMOS. Telefon umožňuje videohovory  
i zasílání zpráv, obsahuje kalendář, webovou kameru USB a slot paměťové karty microSD.

Paměťová karta microSD rozšiřuje kapacitu paměti 256 MB, a tím umožňuje uložení fotografií, 
zpráv, textů, grafiky a zvukových souborů. Z telefonu tak činí perfektního partnera na cesty i domů.

S těmito a mnoha dalšími funkcemi vám model ASUS M930 jistě poskytne uspokojující zážitek.
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Specifikace telefonu ASUS M930
Procesor TI OMAP 2431 450 MHz

Operační systém Microsoft® Windows Mobile™ 6 (standardní verze)

Typy sítí GSM (850, 900,1800,1900 MHz)/GPRS (třída 10)/EDGE/UMTS (2100 
MHz)/HSDPA (3,6 Mb/s)

Paměť 256 MB flash ROM 
64 MB Paměť RAM

Displej Vnitřní: 2,6 palců, 65 tisíc barev TFT (400 x 240 pixelů) 
Vnější: 2 palce, 65 tisíc barev TFT (240 x 320 pixelů)

Fotoaparát Duální kamera CMOS
 Vnější: kamera CMOS s rozlišením 2 milióny pixelů a 4x digitálním  

přiblížením
 Vnitřní: fotoaparát se snímačem CMOS s rozlišením VGA

Rozšiřující patice Jedna patice - pro kartu microSD s podporou SDHC

Připojení Bluetooth® v2.0 / USB 2.0 /WLAN 802.11b/g

Zvuk Konektor sluchátek 2,5 mm, vestavěný mikrofon, vestavěný reproduktor

Rozměry 113 mm x 54 mm x 18,7 mm

Hmotnost 158 gramů (s baterií)

Baterie Vyjímatelná, dobíjecí lithium - ionová baterie 1100 mAh

Životnost baterie 150 hodin v pohotovostním režimu, 4 hodiny telefonování v síti GSM a 2 
hodiny konverzace přes WCDMA *

* Skutečný výkon závisí na Další faktorech, jako je např. provozní prostředí a síť.
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Obsah balení
Součástí balení je i příslušenství k telefonu Smartphone. Po rozbalení zkontrolujte, zda obsah 
odpovídá seznamu, a zda jsou všechny položky v pořádku. Pokud některá položka chybí nebo je 
poškozená, obraťte se ihned na prodejce.

Standardní položky

• Smartphone ASUS M930
• Synchronizační kabel USB
• Síťový adaptér
• Disk CD Microsoft Začínáme: včetně aplikace aplikace Microsoft® ActiveSync® 4,5
• Vyjímatelná, dobíjecí lithium - ionová baterie, 1100 mAh (baterie SBP-11 je vyráběna 

společností WELLDONE)
• Sluchátka
• Stručný návod k obsluze
• Záruční list
• Ochranné pouzdro

DŮLEŽITÉ  Zařízení (včetně ochranného obalu) provozujte v teplotním rozsahu 20–30 ˚C 
(68–86 ˚F) a při vlhkosti 50%, aby nedošlo k poškození telefonu a zařízení.
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Seznámení s telefonem Smartphone
Popis zařízení

Č. Položka Popis
1 Tlačítko Napájení/Rychlý 

seznam
Indikátor Oznámení

Podržením stisknutého tlačítka telefon zapnete nebo vypnete.
Krátkým stisknutím otevřete Rychlý seznam, ze kterého můžete 
spustit funkce Bezdrátové sítě (zapnutí a vypnutí bezdrátového 
připojení), aktivovat Zámek kláves nebo Zámek zařízení a 
předvolby profilů.

Vícebarevný indikátor upozorňuje na následující události:
 • Zelená - Telefon je plně nabitý.
 • Bliká zeleně - Byla zjištěna síť.
 • Červená - Telefon se nabíjí.
 • Bliká červeně - Upozornění na událost
 • Bliká modře - Aktivní rozhraní Bluetooth® nebo WLAN 

(IEEE 802.11b/g)

2 Reproduktor Umožňuje poslech zvukových souborů a telefonních hovorů.

3 Vnější displej Tento displej můžete používat spolu s alfanumerickou klávesnicí.

4 Levá klávesa (kontextová) Stisknutím vyberete příkaz umístěný na hlavním displeji nad 
klávesou.
Klávesnici odemknete rychlým stisknutím této klávesy a klávesy 
s hvězdičkou ( ).

5 Klávesa Volat Stisknutím přijmete hovor nebo vytočíte číslo.
Dvojnásobným stisknutím vytočíte poslední číslo.
Stisknutím a držením během hovoru zapnete režim hlasitého 
poslechu.

6 Klávesa Domů Stisknutím se vrátíte na Výchozí obrazovku.
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Č. Položka Popis
7 Směrová tlačítka Použijte tato tlačítka k procházení voleb na displeji nahoru, dolů, 

vpravo a vlevo.

8 Klávesa Akce Klávesa Akce většinou funguje jako klávesa Enter na klávesnici. 
Obecně stisknutím potvrdíte akci.
Jakmile se posunete k zaškrtávacímu políčku, klávesa Akce 
zaškrtne nebo zruší zaškrtnutí políčka.

9 Pravá klávesa 
(kontextová)

Provede akci indikovanou nad tlačítkem.

10 Klávesa Konec Stisknutím ukončíte hovor.

11 Klávesa Zpět Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
V poli s textem stisknutí této klávesy maže znaky nalevo od 
kurzoru.

12 Alfanumerická klávesnice Stisknutím zadáte text, čísla a symboly.

13 Konektor sluchátek Do tohoto konektoru zapojte sluchátka.

14 Port mini USB Port umožňuje synchronizaci dat nebo nabíjení baterie.

15 Slot karty microSD Do tohoto portu zasuňte paměťovou kartu microSD.

16 Ovládání hlasitosti Hlasitost nastavte stisknutím tlačítek se šipkami.
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Seznámení s telefonem Smartphone

Č. Položka Popis
17 Tlačítko Fotoaparát / 

Boční klávesa funkcí
Standardně toto tlačítko aktivuje aplikaci fotoaparátu:

 • Stisknutím spustíte hledáček fotoaparátu.
 • Je-li režim fotoaparátu aktivní, stisknutím exponujete 

snímek.

Chcete-li tímto tlačítkem spustit jinou aplikaci a změnit přiřazení 
kláves, stiskněte Start > Další > Nastavení > Další > Přiřazení 
kláves. Ze seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete aktivovat 
tímto tlačítkem.

18 Objektiv fotoaparátu Tento 2megapixelový fotoaparát je vybaven funkcí 
automatického ostření (AF) a bleskem.

19 Kryt prostoru baterie Kryje prostor baterií, které napájí zařízení.

20 Vnitřní displej Tento displej můžete používat spolu s klávesnicí QWERTY.

21 Objektiv VGA kamery Tato VGA kamera slouží pro videokonference. 

22 Klávesnice QWERTY Stisknutím zadáte text, čísla a symboly.
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1-2 Vložení karty SIM a baterie
Operátor vám poskytne kartu SIM (Subscriber Identity Module), na které je uloženo číslo vašeho 
mobilního telefonu, položky telefonního seznamu a zprávy SMS nebo MMS. Kartu SIM vložte ještě 
před instalací baterie.

POZNÁMKA Karta SIM obvykle bývá vsazena do plastové karty. Před vyjmutím karty SIM si 
přečtěte dokumentaci ke kartě. Před vložením karty SIM do telefonu Smartphone 
odstraňte všechny ostré hrany.

1. Sejměte kryt prostoru baterie.
2. Vložte kartu SIM tak, aby strana, na které jsou zlaté kontakty, směřovala dolů.

Chcete-li vložit kartu SIM a baterii

1 2
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Seznámení s telefonem Smartphone

VAROVÁNÍ  • Hrozí nebezpečí výbuchu, je-li baterie nahrazena nesprávným typem. 
   • Zjistěte si místní směrnice pro likvidaci elektronických produktů. 
   • Používejte pouze baterii dodávanou k telefonu ASUS M930.

Informace o baterii
Výrobce: WELLDONE Co., Ltd.
Model baterie číslo: SBP-11

3. Vyrovnejte pozlacené kovové kontakty baterie s kontakty telefonu.
4. Zasuňte zpět do telefonu kryt prostoru baterie.

3 4
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Vložení a vyjmutí karty microSD

VAROVÁNÍ Kartu microSD lze vložit pouze jedním způsobem a při správném vložení do patice 
hladce zapadne. Kartu do patice NEZASOUVEJTE násilím.

Vložení karty microSD
1. Otočte kryt slotu karty microSD doleva nahoru.
2. Kartu microSD zasuňte do slotu na pravé straně 

telefonu tak, aby strana se štítkem (většinou strana, 
na které je jméno výrobce karty) směřovala nahoru a 
čárovým kódem nebo výrobním číslem směrem dolů.

3. Kartu zasuňte až na doraz, aby zapadla na místo.

Vyjmutí karty microSD
1. Lehce zatlačte na kartu, aby povyskočila. Nyní můžete 

kartu bezpečně vyjmout.
2.  Vraťte zpět kryt prostoru baterie.
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Seznámení s telefonem Smartphone

1-3 Nabíjení telefonu Smartphone
VAROVÁNÍ Používejte pouze nabíječku, která je oddávána k telefonu Smartphone.

Ujistěte se, že je baterie plně nabitá před tím, než použijete telefon Smartphone poprvé. Počáteční 
nabíjení baterie může trvat přibližně osm (8) hodin. Baterii můžete nabíjet, i když je telefon zapnutý 
nebo vypnutý.

Ikona baterie na obrazovce ukazuje stav nabití baterie. Podrobnosti o indikaci stavu baterie 
naleznete v “Indikátory stavu” v části 1-5 Hlavní obrazovka.

Dobíjení baterie
1. Síťový adaptér připojte ke zdroji napájení.

2. Napájecí kabel zapojte do portu mini USB.

POZNÁMKA Probíhající napájení je signalizováno indikátorem napájení žluté barvy, který se 
rozsvítí zeleně, jakmile je baterie zcela nabita.

1

2
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1-4 Zapnutí a vypnutí telefonu Smartphone
Zapnutí telefonu
1. Podržte stisknuté tlačítko Napájení  po dobu asi tří sekund, dokud se nerozsvítí displej.
2. Jste-li vyzváni k zadání osobního identifikačního čísla (kód PIN), zadejte kód pomocí klávesnice 

a stiskněte klávesu Akce . Na vnějším displeji se zobrazí šetřič obrazovky.
3. Zadejte kód PIN a stiskněte Hotovo. Vyčkejte, než se načte logo operátora a společnosti 

Microsoft.

POZNÁMKA Během zavádění systému zařízení neotevírejte a nepoužívejte vnitřní displej.

Vypnutí telefonu
Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Podržte stisknuté tlačítko Napájení  po dobu asi tří sekund, dokud se neobjeví obrazovka    
  vypnutí systému Microsoft Mobile a vyčkejte do vypnutí displeje.

   • Krátce stiskněte tlačítko Napájení  a z nabídky Rychlý seznam vyberte volbu Vypnout      
  napájení.

POZNÁMKA Pokud zaøízení pracuje pomaleji, mùžete ukonèit aktivní programy, a tím uvolnit 
kapacitu pamìti, nebo jednoduše pøístroj restartovat. Chcete-li programy ukonèit, 
stisknìte tlaèítko Start > Pøíslušenství > Správce úkolù, nebo aplikaci Správce 
úkolù otevøete delším stisknutím tlaèítka Hlasitost dolù na pravé stranì pøístroje. 
Nepoužívané programy ukonèete. Pøed restartováním pøístroje se ujistìte, že jste 
aktuální soubor uložili. 
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Seznámení s telefonem Smartphone

1-5 Výchozí obrazovka
Výchozí obrazovka se zobrazí automaticky po zapnutí telefonu, nebo ponecháte-li jej v klidu.

Horní část výchozí obrazovky informuje o operátorovi a času. Ve středu displeje je umístěno pět 
nejčastěji používaných programů, informace o další události, aktuálním profilu a počtu nových 
textových zpráv. Posunem na některou z těchto položek a stisknutím klávesy Akce  spustíte 
příslušný program.

POZNÁMKA • Kdykoliv se chcete vrátit na tuto obrazovku, stiskněte klávesu . 
• Chcete-li podle vlastních požadavků přizpůsobit Výchozí obrazovku (uspořádání,   
  barevné schéma, obrázek pozadí), stiskněte Start > Nastavení > Výchozí      
  obrazovka.

Indikátory stavu

Datum/Čas

Další událost
Kalendář otevřete 
stisknutím klávesy Akce.

Poskytovatel služeb

Nejčastěji používané programy

Příkaz pro levou klávesu 
(kontextovou)
Stisknutím levé klávesy 
(kontextové) spustíte 
nabídku Start, ve které 
jsou zobrazeny všechny 
nainstalované programy.

Příkaz pro pravou klávesu 
(kontextovou)
Stisknutím pravé klávesy 
(kontextové) otevřete aplikaci 
Kontakty, Zprávy nebo Seznam 
hovorů.

Síla signálu

Stav baterie
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Ikony indikátoru stavu
V horní části displeje a Výchozí obrazovky se objeví indikátory stavu. V následující tabulce jsou 
uvedeny běžné indikátory stavu a jejich význam.

Nová e-mailová nebo 
textová zpráva (SMS) Síla signálu Roaming 3G

Nová rychlá zpráva Bez signálu Dostupná síť 3G

Hlasové volání Bez služby Dostupná síť GPRS

Probíhá hlasové volání abc Režim opakovaného zadání, 
malá písmena Používání sítě GPRS

Probíhá datový přenos Chyba synchronizace Dostupná síť Wi-Fi

Volání jsou přesměrována Zapnutý zvuk Bluetooth zapnuto

Přidržené volání Zvonění vypnuto XT9 Způsob zadání, režim 
XT9

Zmeškané volání Čekající připomenutí Zvolen vibrační režim

Úroveň stavu baterie Chybějící karta SIM

Slabá baterie Chybná karta SIM

Nabíjení baterie Roaming
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Seznámení s telefonem Smartphone

Nabídka Start
Telefon je dodáván s řadou předem nainstalovaných programů, které 
můžete začít ihned používat. Tyto programy lze spustit z nabídky Start.

Použití nabídky Start
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte položku Start.
2. Směrovými tlačítky vyberte program a stiskněte klávesu 

Akce .

Programy do nabídky Start rovněž můžete přidávat tak, že je na  
počítači stáhnete z Internetu a pomocí programu ActiveSync je 
zkopírujete do telefonu.

Odebrání programů
• Stiskněte Start > Nastavení > Odebrat programy. Přesuňte se na program, který chcete 

odstranit, a stiskněte volbu Nabídka > Odebrat.

POZNÁMKA Uspořádání zobrazení nabídky Start můžete změnit. Na Výchozí obrazovce stiskněte 
Start > Nastavení> Nabídka Start a vyberte buď Zobrazení mřížky, nebo Zobrazení 
seznamu.
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2. kapitola Zadávání údajů

2-1 Navigace
Telefon je vybaven několika tlačítky, která vám pomohou v pohybu na obrazovce telefonu   
a v provádění voleb.

Směrová tlačítka
Směrová tlačítka se skládají ze 4 kláves a usnadní pohybu 
nebo posun mezi volbami na obrazovce.

Směrová tlačítka Nahoru a Dolů jsou určena k pohybu 
mezi nabídkami a procházení seznamu kontaktů. Směrová 
tlačítka Vlevo a Vpravo jsou určena ke změnám nastavení 
a úpravě textu.

Klávesa Akce
Klávesa Akce většinou funguje jako klávesa Enter na 
klávesnici. Obecně platí, že stisknutím klávesy Akce na 
zvýrazněné položce potvrdíte použití dané funkce.

Nahoru

Dolů

Vlevo Vpravo

Akce
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Zadávání údajů

Klávesa Domů
Stisknutím klávesy Domů  zobrazíte hlavní obrazovku.

Klávesa Zpět
Stisknutím klávesy Zpět  zobrazíte předchozí 
obrazovku. V textovém poli stisknutí klávesy Zpět maže 
znaky nalevo od kurzoru.

Klávesa Volat / Klávesa Konec
Klávesami Volat  a Konec  můžete přijmout a ukončit 
hovor.

Kontextová tlačítka
Přímo pod displejem telefonu je umístěna dvojice 
kontextových tlačítek. Každé z kontextových tlačítek 
vykonává akci, která je nad ním uvedena.

Alfanumerická klávesnice
Klávesnici můžete použít k vytáčení telefonního čísla nebo 
rychlé volbě programů a nastavení telefonu Smartphone. 
Na klávesnici stiskněte číslo, které odpovídá číslu 
zobrazenému vedle programu nebo nastavení, jež chcete 
vybrat.
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Klávesnice QWERTY
Klávesnici můžete použít k vytáčení telefonního čísla 
nebo rychlé volbě programů a nastavení telefonu 
Smartphone. Na klávesnici QWERTY stiskněte číslo, 
které odpovídá číslu zobrazenému vedle programu 
nebo nastavení, jež chcete vybrat.

Klávesnice QWERTY nabízí několik rychlých kláves, 
které slouží k snadnému spuštění určitých funkcí. 
Rychlé klávesy jsou následující: 

 : Stiskněte pro přepínání malých a velkých písmen,  
 dvakrát stiskněte pro aktivaci klávesy Caps Lock.

 : Stiskněte pro otevření funkce Zprávy.

 +  : Stiskněte pro rychlé spuštění Bezdrátové sítě.

 : Stiskněte pro spuštění aplikace Microsoft® Internet Explorer Mobile.

 +  : Stiskněte pro rychlé spuštění Sdílení Internetu.

 : Stiskněte při vkládání textů k přepnutí mezi způsoby zadávání znaků.

 +  : Stiskněte při vkládání textů k otevření tabulky Symboly.
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Zadávání údajů

2-2 Zadávání textu, čísel a symbolů
K zadání textu, čísel a symbolů použijte alfanumerickou klávesnici nebo klávesnici QWERTY. 

Telefon podporuje dva způsoby zadávání textu a čísel: Opakované stisknutí a Číselný. Opakované 
stisknutí je určeno k zadávání textu. Jakmile vyberete pole, které vyžaduje text nebo číslo, telefon 
automaticky vybere odpovídající způsob zadání. Indikátor stavu na pravé horní straně displeje 
ukazuje, který způsob zadávání je právě aktivní.

Symboly můžete zadávat prostřednictvím alfanumerické nebo QWERTY klávesnice nebo z tabulky 
dostupných symbolů.

POZNÁMKA Tabulku Symboly z klávesnice QWERTY rychle otevřete stisknutím tlačítka  +  .

Klávesnice QWERTY
(Vnitřní displej)

Alfanumerická klávesnice
(Vnější displej)



2. kapitola

18

Chcete-li změnit režim zadávání
1. Chcete-li změnit režim zadávání, 

stiskněte na klávesnici klávesu . 
 Na alfanumerické klávesnici stiskněte 

déle klávesu  nebo na klávesnici 
QWERTY krátce klávesu . Zobrazí 
se seznam režimů zadávání. Vyberte 
požadovaný režim.

 Indikátor stavu v pravém horním rohu 
displeje ukazuje, který vybraný způsob 
zadávání.

Použití režimu opakovaného stisknutí
Režim opakovaného stisknutí umožňuje zadat text stisknutím kláves na klávesnici.

Psaní textu velkými písmeny
Chcete-li zadat text velkými písmeny, ujistěte se, že režim zadávání textu je nastaven na (abc), 
stisknutím klávesy   na alfanumerické klávesnici nebo  na klávesnici QWERTY přepnete režim 
zadávání textu do režimu psaní velkými písmeny. Jestliže indikátor stavu ukazuje ABC, zámek 
klávesnice Caps Lock je aktivní.

Změna časového limitu opakovaného stisknutí
Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Další > Usnadnění. V nabídce volby Limit opak. 
stisk., vyberte délku časové pauzy mezi stisky kláves.

Indikátory 
stavu

Seznam režimů 
zadávání
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Zadávání údajů

Použití Numerického režimu
K zadávání číslic použijte Numerický režim. Potřebujete-li zadat čísla spolu s textem, k zadání čísel 
použijte Numerický režim a potom změňte režim zpět na režim Opakovaného stisknutí a zadejte text.
1. V případě potřeby opět nastavte Numerický režim. Chcete-li tak učinit, stiskněte klávesu  na 

alfanumerické nebo QWERTY klávesnici a potom ze seznamu režimů zadávání vyberte 12#.
2. Zadejte číslo nebo čísla, která chcete použít.
3. Stisknutím klávesy  vrátíte zpět režim Opakovaného stisknutí.

POZNÁMKA Jestliže pole dovoluje vložení pouze čísel, např. telefonní číslo, režim zadávání se 
automaticky změní na Numerický.

Zadání symbolů
Symboly můžete zadávat prostřednictvím alfanumerické nebo QWERTY klávesnice nebo ze seznamu 
dostupných symbolů.

Zadání symbolů z alfanumerické klávesnice
Symboly můžete zadat některým z následujících způsobů:
   • Krátkým stisknutím klávesy  změňte režim zadávání na režim Symboly.

   • Dlouhým stisknutím klávesy  zobrazíte seznam  režimů zadávání, ze kterého vyberte Symboly.

Zadání symbolů z klávesnice QWERTY
Symboly zadejte následujícím způsobem:
   • Stisknutím kláves  +  zobrazte seznam Symboly. Vyberte požadovaný symbol a potom    

  stiskněte klávesu .

   • Symbol zadejte tak, že tiskněte klávesu  + a jeden z modře zbarvených symbolů na        
  klávesnici QWERTY. 
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3-1 Nastavení data, času a připomenutí
Chcete-li nastavit datum a čas
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Hodiny a připomenutí > Datum a čas.
2. Zadejte položky Čas. pásmo, Datum a Čas. Chcete-li změnit čas z dopoledne na odpoledne, 

zvýrazněte volbu “dop.” a stiskněte klávesu P.

Nastavení připomenutí
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Hodiny a připomenutí > Připomenutí.
2. Zadejte správné údaje a stiskněte Hotovo.

Chcete-li změnit místní nastavení
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Místní nastavení.
2. V nabídce Jazyk vyberte jazyk upřednostňovaný pro zobrazení rozhraní a nabídek telefonu.
3. V nabídce Národní prostředí vyberte své aktuální umístění. Jakmile vyberete umístění, volby 

jako datum, čas a měna se podle ní přizpůsobí.
4. Po dokončení změn stiskněte volbu Hotovo.

POZNÁMKA Chcete-li aktivovat nové jazykové nastavení, je třeba telefon vypnout a opět zapnout.

3. kapitola Osobní nastavení telefonu Smartphone
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3-2 Nastavení rozšířených zvuků
Nastavení funkce Rozšířené zvuky použijte k vlastnímu nastavení zvuků pro vyzváněcí tóny, 
oznámení, připomenutí, budík, výstrahy, upozornění, e-maily, textové zprávy a tóny kláves.  
V telefonu je 13 polyfonních vyzvánění, ze kterých můžete vybírat.

Chcete-li změnit zvuk
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Rozšířené zvuky.
2. Zvýrazněte položku, jejíž zvuk chcete změnit.
3. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • Posunutím vlevo nebo vpravo vyberte jiný zvuk.

   • Stisknutím klávesy Akce  otevřete okno Vybrat položku a ze seznamu zvuků vyberte zvuk.

Chcete-li použít jiné zvuky
1. Soubor vyhledejte na počítači a zkopírujte jej.

POZNÁMKA Soubor musí mít formát .wav, .mid, .wma nebo.mp3, .aac, .amr, nebo .qcp.

2. Telefon připojte k počítači.
3. V počítači spusťte program ActiveSync a klepněte na volbu Prozkoumat.
4. Soubory vložte do libovolné složky v telefonu Smartphone.
5. Na Výchozí obrazovce telefonu stiskněte volby Start > Nastavení > Rozšířené zvuky.
6. Zvýrazněte položku, kterou chcete mediálním souborem nahradit.
7. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • Stisknutím volby Nabídka> Přidat zvuky otevřete obrazovku Přidat zvuky.
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   • Stisknutím klávesy Akce  otevřete obrazovku Vybrat položku. Vyberte položku <Přidat      
  zvuky>, otevře se obrazovka Přidat zvuky.

8. V telefonu Smartphone vyhledejte a vyberte mediální soubor.
9. Stisknutím tlačítka Hotovo uložíte změny a zavřete obrazovku Rozšířené zvuky.

3-3 Změna nastavení profilu
Profil určuje, jak budete upozorněni na události, např. příchozí hovory, nadcházející události a nové 
zprávy. Aktuální profil vidíte na Výchozí obrazovce.

Rychlá změna aktuálního profilu
Chcete-li rychle přepnout na jiný profil, krátce stiskněte tlačítko Napájení  a otevřete Rychlý 
seznam, potom zvýrazněte požadovaný profil a stiskněte tlačítko Vybrat. 

POZNÁMKA Je-li profil nastaven na Automaticky, telefon se automaticky přepne do tichého režimu, 
kdykoliv máte v aplikaci Kalendář naplánovanou schůzku.

Chcete-li upravit aktuální profil
Nastavení aktuálního profilu můžete změnit:
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Profily.
2. Vyberte profil, který chcete změnit a stiskněte volbu Nabídka > Upravit.
3. Změňte nastavení a stiskněte Hotovo.

POZNÁMKA Chcete-li obnovit výchozí nastavení profilu, stiskněte volbu Nabídka a vyberte 
nastavení Obnovit výchozí.
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Upravení hlasitosti sluchátek
Hlasitost sluchátek upravte prostřednictvím funkce Omezovač hlasitosti headsetu.

Chcete-li upravit hlasitost sluchátek
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Omezovač hlasitosti 

headsetu.
2. K zesílení nebo zeslabení hlasitosti použijte levé nebo pravé směrové tlačítko.
3 Stiskněte volbu Hotovo.

3-4 Přizpůsobení Výchozí obrazovky
Chcete-li přizpůsobit Výchozí obrazovku
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Výchozí obrazovka.
2. Proveďte požadované změny a stiskněte volbu Hotovo.

Umístění vlastního obrázku na Výchozí obrazovku
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Další > Obrázky a videa.
2. Vyberte obrázek, který chcete umístit na pozadí a stiskněte tlačítko Akce.
3. Stiskněte volby Nabídka > Použít pro výchozí obrazovku.
4. Směrovými tlačítky vyberte zobrazovanou plochu a nastavte průhlednost.
5. Po provedení nastavení stiskněte volbu Dokončit.

POZNÁMKA Obrázky na vnějším i vnitřním displeji se mohou lišit. Přejděte na volby Nastavení > 
Výchozí obrazovka > Obrázek pozadí a nastavte pozadí vnějšího i vnitřního displeje.
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3-5 Změna zobrazení nabídky Start
Ke změně uspořádání nabídky Start použijte nastavení nabídky Start. Nabídku Start můžete zobrazit 
jako Zobrazení mřížky nebo Zobrazení seznamu.

Chcete-li změnit zobrazení nabídky Start
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení> Nabídka Start.
2. Vyberte buď nastavení Zobrazení mřížky, nebo Zobrazení seznamu a potom stiskněte volbu Hotovo.

3-6 Zadání kontaktních údajů
Obrazovka Informace o vlastníkovi je určena k zadávání a zobrazení osobních údajů jako např. jméno, 
telefonní číslo a e-mailová adresa. Informace doporučujeme vyplnit, neboť v případě ztráty telefonu 
umožní nálezci se s vámi spojit.

Chcete-li zadat osobní údaje
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Inf. o vlastníkovi.
2. Zadejte údaje a stiskněte volbu Hotovo.

3-7 Přiřazení funkcí klávesám
Telefon je vybaven předem nainstalovanými programy, kterým mohou být přiřazeny některé výchozí 
funkce klávesnice. Prostřednictvím nastavení funkce Přiřazení klávesy můžete přizpůsobit klávesnici 
k otvírání často používaných programů nebo k provádění zkratek, jako např. návrat na Výchozí 
obrazovku nebo spuštění Rychlého seznamu.

Chcete li přiřadit funkce klávesnici
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Přiřazení kláves.
2. Vyberte funkci klávesy, kterou chcete programu přiřadit a stiskněte volbu Hotovo.
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4. kapitola Používání funkcí volání

4-1 Telefonní hovor

Volání z Výchozí obrazovky
Chcete-li volat z Výchozí obrazovky
1. Na Výchozí obrazovce zadejte pomocí alfanumerické nebo QWERTY klávesnice telefonní číslo, 

které chcete volat.
 Pokud jste zadali nesprávné číslo, stiskněte klávesu Zpět , tím smažete poslední číslici. 

Podržením stisknuté klávesy budou smazány všechny číslice.
2. Po vložení čísla stiskněte klávesu Volat , chcete-li telefonovat.

3. Hovor ukončete stisknutím klávesy Konec .

POZNÁMKA • Jakmile zadáte telefonní číslo, telefon prohledá Kontakty, Seznam hovorů a    
  seznamy Rychlé volby, jestli nenajde k odpovídajícímu číslu jméno. Pokud     
  v seznamu uvidíte jméno nebo telefonní číslo osoby, které chcete volat, můžete jej  
  vybrat pomocí směrových tlačítek Nahoru nebo Dolů.

    • Chcete-li znovu vytočit poslední volané číslo, stiskněte na Výchozí obrazovce    
  dvakrát klávesu Volat.

    •  Máte-li hovor a používáte-li právě vnitřní displej, telefon se automaticky přepne do 
režimu hlasitého poslechu, nejsou-li k němu připojena sluchátka.
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Volání osobám ze seznamu Kontakty
Chcete-li volat osobám ze seznamu Kontakty
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volbu Kontakty.
2. Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů vyberte jméno z kontaktů, které chcete volat.

POZNÁMKA Chcete-li rychle nalézt kontakt v dlouhém seznamu, můžete zadat několik prvních 
písmen ze jména kontaktu a zkrátit tak hledání.

3. Stisknutím klávesy Volat  vytočíte výchozí číslo přiřazené danému kontaktu.

POZNÁMKA Voláte-li osobě ze seznamu Kontakty, tak výchozím číslem, které bude vytočeno, 
bude číslo mobilního telefonu, pokud neprovedete jiné upřesnění.

Chcete-li změnit telefonní číslo položky v seznamu Kontakty
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volbu Kontakty.
2. Vyberte kontakt, jehož telefonní číslo chcete změnit.
3. Pomocí směrových kláves Vlevo a Vpravo změňte výchozí číslo. Písmeno napravo vedle jména 

kontaktu stanoví následující: m (mobil), p (práce) nebo d (domů).

Volání čísla ze seznamu hovorů
Chcete-li vytočit číslo ze seznamu hovorů
1. Na Výchozí obrazovce, stiskněte tlačítko Volat  nebo stiskněte Start > Sez. hovorů.

2. Vyberte číslo nebo jméno, které chcete volat a stiskněte klávesu Volat .
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Volání pomocí rychlé volby
Často volaným číslům nebo používaným položkám můžete snadno přiřadit číslo rychlé volby 
podržením stisknuté jedné nebo dvou kláves. Rychlé volbě můžete přiřadit číslo od 2 do 99. Rychlou 
volbu můžete přiřadit telefonnímu číslu, programu z nabídky Start, e-mailové adrese nebo webové 
adrese (URL), která je uložena v seznamu Kontakty a na kartě SIM.

POZNÁMKA Než-li bude možné použít funkci rychlé volby, je třeba přiřadit tlačítku rychlé volby 
telefonní číslo.

Chcete-li vytvořit rychlou volbu pro telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo adresu 
URL
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Kontakty.

2. Chcete-li zobrazit podrobnosti o kontaktu, vyberte kontakt a stiskněte klávesu Akce . 
3. Vyberte telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo adresu URL, ke které chcete přiřadit rychlou 

volbu, a stiskněte volby Menu > Přidat do rychlých voleb.
4. Zadejte příslušné údaje do pole Jméno, Hodnota a Přiřazení klávesy. K Přiřazení klávesy 

použijte směrová tlačítka Doleva/Doprava pro výběr nebo stiskněte volbu Akce , chcete-li 
zobrazit celý seznam voleb.

POZNÁMKA Chcete-li ukončit nastavení rychlé volby, v nabídce Rychlá volba stiskněte Nabídka > 
Storno. 

5. Stiskněte volbu Hotovo.
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Chcete-li volat pomocí rychlé volby
Na Výchozí obrazovce podržte na klávesnici stisknuté číslo rychlé volby. Je-li číslo přiřazené rychlé 
volbě dvoumístné, stiskněte první číslici a podržte druhou číslici.

Vytvoření rychlé volby pro položku v nabídce Start
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volbu Start.
2. Vyberte položku a stiskněte volby Nabídka > Přidat rychlou volbu.
3. Zadejte podrobnosti do pole Jméno, Hodnota a Přiřazení klávesy. V nabídce Přiřazení klávesy 

použijte směrová tlačítka Vlevo a Vpravo pro výběr nebo stiskněte klávesu Akce, chcete-li 
zobrazit celý seznam voleb.

4. Stiskněte volbu Hotovo.

Tísňová volání
Na tísňové linky lze volat za všech okolnosti, i když je uzamčena karta SIM nebo telefon.

Chcete-li uskutečnit tísňové volání
Zadejte číslo tísňové linky dle vašeho regionu a stiskněte klávesu Volat .

Mezinárodní volání
Pokud chcete uskutečnit mezinárodní hovor, musíte nejprve zadat mezinárodní předvolbu (+), 
kterou následuje směrové číslo země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
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Chcete-li uskutečnit tísňové volání
1. Chcete-li vložit znaménko "+", podržte stisknutou klávesu + na klávesnici.
2. Vložte celé telefonní číslo se směrovým číslem země, směrovým číslem města, telefonním 

číslem a pak stiskněte klávesu Volat.

4-2 Příjem videohovoru
Podle nastavení bude telefon vyzvánět, vibrovat nebo vyzvánět a vibrovat, pokud máte hovor. 
Máte-li hovor, bude na displeji zobrazeno jméno volajícího a telefonní číslo. Pokud volající není 
v seznamu Kontakty, na displeji se zobrazí jen číslo. Máte-li hovor, můžete jej přijmout, nebo 
ignorovat.

 Chcete-li přijmout videohovor
Stiskněte tlačítko Přijmout nebo Volat .

Chcete-li ignorovat videohovor
Stiskněte volbu Ignorovat nebo klávesu Konec . 

POZNÁMKA Stisknete-li klávesu Ignorovat nebo Konec, volající bude přesměrován do hlasové 
schránky, je-li zapnutá.
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4-3 Možnosti během hovoru
V následující tabulce jsou uvedeny možnosti nabídky, které můžete využít během hovoru. Některé 
možnosti jsou dostupné jen pro více hovorů současně nebo pro konferenční hovory.

MOŽNOST NABÍDKY BĚHEM 
HOVORU

POPIS

Přidržet Přidrží probíhající hovor.

Přijm. zpět Aktivuje přidržený hovor Přidržený hovor můžete rovněž aktivovat 
stisknutím volby Odeslat.

Ztlumit Vypne mikrofon pro probíhající hovor (můžete slyšet volajícího, ale on 
nemůže slyšet vás).

Zruš. ztlum. Zapne mikrofon pro aktivní hovor.

Zapnout/Vypnout hlasitý 
poslech

Zapne nebo vypne hlasitý poslech. 

POZNÁMKA Během probíhajícího hovoru můžete rovněž stisknout a 
přidržet volbu Odeslat.

  Máte-li hovor a používáte právě vnitřní displej, telefon 
se automaticky přepne do režimu hlasitého odposlechu, 
nejsou-li k němu připojena sluchátka.

Konferenční hovor Propojí všechny aktuální hovory, máte-li službu předplacenou.

Zapnout/Vypnout handsfree Zapne funkci hadsfree.

Kontakty Otevře seznam Kontakty.

Uložit do seznamu Kontakty Uloží volajícího do seznamu Kontakty.

Zobrazit Kalendář Spustí program Kalendář.

Seznam hovorů Otevře seznam hovorů.
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Řízení více hovorů
Chcete-li přijmout další hovor
1. Stisknutím tlačítka  Přijmout přidržíte první hovor a přijmete druhý.

2. Chcete-li ukončit druhý hovor a vrátit se k prvnímu, stiskněte klávesu Konec .

Přidržení hovoru a vytočení dalšího čísla
1. Stisknutím tlačítka Nabídka > Přidržet přidržíte první hovor a vytočte druhé číslo. Jakmile 

vyřídíte druhý hovor, stisknutím klávesy Konec  můžete pokračovat v prvním hovoru.

Přepínání mezi hovory
Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, stiskněte tlačítko Přepnout.

Chcete-li nastavit konferenční volání
Probíhá-li Další hovorů současně, stiskněte tlačítko Nabídka > Konferenční hovor.

4-4 Videohovor
Během videohovoru uvidíte osobu, se kterou komunikujete v živém přenosu videa, na vnitřním 
displeji, a stejně tak může vidět i ona vás. Aby bylo možné uskutečnit videohovor, musíte být v 
místě, které je pokryto sítí UMTS. Chcete-li využívat službu videohovorů, si musíte objednat u 
operátora sítě nebo poskytovatele služeb.

Chcete-li uskutečnit videohovor
1. Telefonní číslo, které chcete volat, zadejte na vnitřním displeji pomocí QWERTY klávesnice 

nebo vyberte položku v seznamu Kontakty.

POZNÁMKA Na vnějším displeji neuvidíte svůj vlastní obrázek. Otevřete si klávesnici QWERTY a 
na vnitřním displeji uvidíte obraz.
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2. Po vložení čísla videohovor uskutečníte stisknutím Nabídka > Videohovor nebo .

 Po navázání spojení uvidíte dvě videa a uslyšíte zvuk přes reproduktor.

3. Hovor ukončete stisknutím klávesy Konec .

Chcete-li nastavit videohovor
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Další > Videotelefon > 

Obecné.
2. Na obrazovce Obecné můžete zvolit následující nastavení:
   • Ve volbě Media ve videohovoru můžete pomocí standardního média nebo žádného média pro  

  oba displeje, vnitřní i vnější, vybrat aktuální snímek. 

   • V nabídce Výchozí výstup zvuku, můžete k reprodukci zvuku telefonem vybrat volbu         
  Reproduktor nebo Přijímač.

4-5 Příjem videohovoru
Chcete-li přijmout videohovor
Stiskněte tlačítko Přijmout nebo Volat .

Chcete-li ignorovat videohovor
Stiskněte volbu Ignorovat nebo klávesu Konec .
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5. kapitola Uspořádejte svůj čas

5-1 Použití seznamu Kontakty
Kontakty sdružují seznam vašich přátel a spolupracovníků, takže můžete snadno nalézt údaje, které 
hledáte, ať už jste doma, nebo na cestách. Prostřednictvím rozhraní Bluetooth můžete snadno a 
rychle sdílet Kontakty s uživateli ostatních zařízení. Pokud v počítači používáte aplikaci Outlook, 
můžete synchronizovat Kontakty mezi telefonem a počítačem.

Zobrazení kontaktů
Seznam Kontakty můžete otevřít některým z následujících způsobů:

   • Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Kontakty.

   • Na Výchozí obrazovce stiskněte volbu Kontakty.

Seznam kontaktů zobrazí jména podle abecedy. Vedle každého jména v seznamu kontaktů je 
zkratka výchozího způsobu komunikace, jako např. telefon do práce (p) nebo domů (d). Pokud je 
součástí informací o kontaktu telefonní číslo do zaměstnání, telefon jej automaticky nastaví jako 
výchozí.
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POŽADAVEK PROVEĎTE

Vytvořit nový kontakt Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty > Nový > Kontakt aplikace Outlook. Zadejte 
údaje o novém kontaktu a stiskněte Hotovo.

Vytvořit nový kontakt 
na kartě SIM

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty > Nový > Kontakt na kartě SIM. 
POZNÁMKA:Kontaktu na kartě SIM můžete přiřadit pouze jedno telefonní číslo.

Upravit informace 
kontaktu

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Vyberte kontakt, jehož informace chcete 
změnit. Stiskněte Nabídka > Upravit. Jakmile provedete potřebné změny, stiskněte 
tlačítko Hotovo.

Volat osobě ze 
seznamu Kontakty

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Vyberte kontakt, kterému chcete 
zatelefonovat a stiskněte klávesu Volat. Chcete-li vytočit jiné telefonní číslo než 
výchozí, vyberte kontakt a směrovými tlačítky Nahoru nebo Dolů vyberte číslo, které 
chcete vytočit a stiskněte klávesu Volat.

Napsat kontaktu 
zprávu SMS

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Vyberte kontakt, kterému chcete napsat 
textovou zprávu, a stiskněte tlačítko Akce. Vyhledejte možnost Odeslat zprávu SMS a 
vyberte Text.

Poslat kontaktu 
zprávu MMS

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Vyberte kontakt, kterému chcete odeslat 
zprávu MMS, a stiskněte tlačítko Nabídka > Odeslat MMS.

Přenést informace 
o kontaktu na jiné 
zařízení

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Vyberte kontakt, který chcete přenést, a 
stiskněte Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést. Vyberte zařízení a stiskněte volbu 
Přenést.

Najít kontakt podle 
jména

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Nemáte-li nastaveno zobrazení podle 
jména, stiskněte Nabídka > Zobrazit podle> Jméno. Než se kontakt zobrazí, zadejte 
několik prvních písmen jména kontaktu.

Najít kontakt podle 
společnosti

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Stiskněte Nabídka > Zobrazit podle> 
Společnost. Vyberte společnost, ve které osoba pracuje a stiskněte tlačítko Akce, tím 
zobrazíte všechny kontakty pro danou společnost. 
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POŽADAVEK PROVEĎTE

Najít kontakt za 
použití filtru

V seznamu Kontakty stiskněte tlačítko Nabídka > Filtr. Vyberte kategorii, do které jste 
kontakt zařadili. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnost Všechny 
kontakty.

Přiřadit kontaktu 
vyzváněcí tón

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Vyberte kontakt, kterému chcete kterému 
chcete přiřadit vlastní vyzváněcí tón, a stiskněte tlačítko Akce. Stiskněte tlačítko 
Nabídka > Upravit a vyhledejte možnost Vlastní vyzv. tón. Směrovými tlačítky Vlevo 
nebo Vpravo vyberte vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Hotovo.
POZNÁMKA: Vyzváněcí tón je možné přiřadit jen kontaktům, které jsou v seznamu 
kontaktů aplikace Outlook.

Přiřadit ke kontaktu 
obrázek

Na Výchozí obrazovce stiskněte Kontakty. Vyberte kontakt, kterému chcete přiřadit 
obrázek, a stiskněte tlačítko Akce. Stiskněte volby Nabídka > Upravit, vyhledejte 
možnost Obrázek a stiskněte tlačítko Akce. Vyberte již uložený obrázek a stiskněte 
volbu Vybrat nebo vyberte možnost Fotoaparát a vyfotografujte snímek, který dále 
použijete.
POZNÁMKA: Obrázek je možné přiřadit jen kontaktům, které jsou v seznamu kontaktů 
aplikace Outlook.
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5-2 Použití funkce Kalendář
Kalendář použijte k plánování událostí včetně schůzek a dalších událostí. Události pro daný den lze 
zobrazit na Výchozí obrazovce. Kalendář lze nastavit tak, aby vám jednotlivé události připomínal. 
Pokud v počítači používáte aplikaci Outlook, můžete synchronizovat události mezi telefonem  
a počítačem.

Kalendář můžete spustit některým z následujících způsobů:

   • Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Organizátor> Kalendář.

   • Na Výchozí obrazovce vyhledejte nadcházející událost a stiskněte tlačítko Akce .

Plánování události
Chcete-li naplánovat událost
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > 

Organizátor> Kalendář.
2. Stiskněte volbu Nabídka > Nová událost. 
3. Zadejte informace o události.
 Chcete-li naplánovat Celodenní zvláštní 

událost, v poli End Time, vyberte Celodenní 
zvláštní událost.

4. Stiskněte volbu Hotovo.

POŽADAVEK PROVEĎTE

Opakovat 
událost

Vyberte událost a stiskněte tlačítko 
Akce. Stiskněte Nabídka > Upravit. 
Vyhledejte Výskyt a vyberte jednu   
z možností opakování.

Odstranit 
událost

Vyberte událost a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Odstranit událost.

Přenést 
událost

Vyberte událost, kterou chcete 
přenést, a stiskněte tlačítko Akce. 
Stiskněte tlačítko Nabídka > Přenést 
událost.
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Zobrazení události
Chcete-li zobrazit událost
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Organizátor> Kalendář.

2. Vyberte událost a stiskněte tlačítko Akce .

POŽADAVEK PROVEĎTE

Zobrazit 
dnešní 
program 
jednání

Zobrazte Kalendář a stiskněte 
Nabídka > Přejít na dnešek.

Zobrazit 
program 
jednání pro 
určité datum

Zobrazte Kalendář a stiskněte 
Nabídka > Přejít na datum. Zadejte 
datum, které chcete zobrazit,           
a stiskněte Hotovo.

Zobrazit čísla 
týdnů

Zobrazte Kalendář a stiskněte 
Nabídka > Nástroje > Možnosti. 
Vyhledejte Zobrazení měsíce          
a vyberte možnost Zobrazit čísla 
týdnů.

Změnit 
zobrazení 
pracovního 
týdne

Zobrazte Kalendář a stiskněte 
Nabídka > Nástroje > Možnosti        
a postupujte následovně:
• Chcete-li nastavit první den 

týdne, v nabídce První den týdne 
vyberte Neděle nebo Pondělí.

• Chcete-li nastavit počet dní týdne, 
v nabídce Zobrazení týdne vyberte 
Pětidenní týden, Šestidenní týden 
nebo Sedmidenní týden.

Zobrazení rozvrhu
Svůj rozvrh můžete v Kalendáři zobrazit třemi 
různými způsoby: Zobrazení týdne, Zobrazení 
měsíce a Program jednání.

Chcete-li zobrazit rozvrh
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > 

Organizátor> Kalendář.
2. Stiskněte volbu Nabídka a vyberte požadované 

zobrazení.
   • Zobrazení týdne

   • Zobrazení měsíce

   • Program jednání

POZNÁMKA Položka Program jednání se 
zobrazí, jen když vyberete možnost 
Zobrazení týdne nebo Zobrazení 
měsíce a otevřete Nabídku.
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5-3 Použití funkce Úkoly
Funkci Úkoly použijte k zobrazení přehledu o tom, co máte vykonat. 

Seznam Úkoly
Seznam úkolů je vašim seznamem toho “co máte udělat”. Jestliže vytváříte nebo upravujete úkoly 
v počítači v aplikaci Outlook a následně je synchronizujete s telefonem, rozšiřující údaje jako např. 
datum, priorita a kategorie by se měly zobrazit. Úkoly, které byly označeny jako s vysokou prioritou 
jsou uvozovány vykřičníkem a úkoly s nízkou prioritou jsou označeny šipkou dolů. Zpožděné úkoly 
jsou zobrazeny tučně a červeně.

POZNÁMKA Informace z telefonu můžete synchronizovat s informacemi v počítači, budete tak mít 
aktuální seznam na obou stranách.

POŽADAVEK PROVEĎTE

Vytvořit úkol Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Organizátor > Úkoly. V horní části displeje 
vyhledejte pole Zde zadejte nový úkol, zadejte název úkolu a stiskněte tlačítko Akce.

Označit úkol jako 
dokončený

Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Organizátor > Úkoly. Vyhledejte úkol, který 
chcete označit jako dokončený, a stiskněte Dokončit.

Odstranit úkol Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Organizátor > Úkoly. Vyhledejte úkol, který 
chcete odstranit, a stiskněte Nabídka > Odstranit úkol. Volbu potvrdíte stiskem 
tlačítka Ano.

Změnit dokončený 
úkol na nedokončený

Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Organizátor > Úkoly. Vyhledejte dokončený 
úkol, který chcete označit jako nedokončený, a stiskněte Aktivovat.

Vyhledat úkol Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Organizátor > Úkoly. Stiskněte tlačítko 
Nabídka > Seřadit podle a vyberte způsob seřazení, nebo stiskněte tlačítko 
Nabídka > Filtr a vyberte kategorii.
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5-4 Použití funkce Hlasové poznámky
Hlasové poznámky můžete použít k záznamu a přehrání krátkých hlasových nahrávek a ústních 
připomenutí. Nahrávky jsou umístěny v seznamu Všechny poznámky a jsou pojmenovány postupně 
Záznam 1, Záznam 2 atd.

POŽADAVEK PROVEĎTE

Vytvořit hlasovou poznámku Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Organizátor> Hlasové 
poznámky. Zobrazí se nabídka Všechny poznámky. Mikrofon telefonu 
držte v blízkosti úst. Záznam hlasové poznámky spustíte stisknutím 
tlačítka Zaznamenat. Počítadlo zobrazuje počet sekund provedeného 
záznamu. Stisknutím tlačítka Zastavit záznam ukončíte.

Přehrát, přejmenovat nebo odstranit 
hlasovou poznámku

V nabídce Všechny poznámky vyberte poznámku a stiskněte 
Nabídka > Přehrát, Nabídka > Přejmenovat nebo Nabídka > Odstranit.

Nastavit hlasovou poznámku jako 
vyzváněcí tón

V nabídce Všechny poznámky vyberte poznámku, kterou chcete 
nastavit jako vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Nabídka > Nastavit jako 
vyzv. tón. Stisknutím OK volbu potvrdíte.
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Z telefonu můžete psát, odesílat a přijímat poštu z poštovního klienta Outlook a z Internetu, zprávy 
MMS (Multimedia Messaging Service) a zprávy SMS.

6-1 Nastavení účtů
Dříve než budete moci přijímat a odesílat e-maily, musíte nastavit e-mailový účet u poskytovatele 
služeb Internetu (ISP) nebo účet k přístupu prostřednictvím serveru VPN (např. podnikový účet). 
E-mailové zprávy můžete odesílat synchronizováním nebo přímým připojením k poštovnímu serveru 
přes poskytovatele služeb Internetu nebo podnikovou síť.

POZNÁMKA Než-li v telefonu nastavíte e-mailovou adresu, musíte mít nastaven poštovní účet 
nebo účet u poštovního klienta Outlook.

Chcete-li nastavit e-mailový účet
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Zprávy > Nový e-mailový účet...
2. Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu.
3. Vyberte volbu Pokusit se získat nastavení e-mailu z Internetu automaticky. Tato funkce 

automaticky stáhne potřebná nastavení e-mailového serveru, takže je nemusíte zadávat ručně.
4. Nastavení dokončete podle pokynů.

POZNÁMKA Pokud se automatické nastavení zdařilo, vaše uživatelské jméno je zadáno a můžete 
dokončit nastavení účtu stisknutím volby Další a potom nastavení dokončete volbou 
Dokončit, nebo stisknutím tlačítka s zobrazíte další nastavení. 
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POZNÁMKA Pokud se automatické nastavení nezdaří nebo používáte-li účet s přístupem přes 
server VPN, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu nebo správce sítě, aby vám 
poskytl informace, jak zadat nastavení ručně.

Správa účtů
POŽADAVEK PROVEĎTE

Zobrazit seznam účtů Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Zprávy. Zobrazí se seznam účtů 
spolu s počtem nepřečtených zpráv v závorce ve složce Doručená pošta.

Odeslat nebo přijímat             
e-mailové zprávy

Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Zprávy. Vyberte účet e-mailového 
účtu, pomocí kterého chcete odeslat a přijmout zprávy a stiskněte volbu 
Nabídka > Odeslat a přijmout. Akci zastavíte stisknutím volby Nabídka > 
Zastavit odesílání a přijímání.

Odebrat účet Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Zprávy. Vyberte účet a stiskněte 
volby Nabídka > Odstranit.

Přepínat mezi účty Máte-li otevřený účet, můžete rychle přepnout na jiný účet stisknutím volby 
Nabídka > Nástroje > Přepnout účty nebo pomocí směrových tlačítek Vlevo 
a Vpravo.

Změna možností účtu Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Zprávy. Vyberte účet a stiskněte 
volbu Vybrat. Stiskněte volby Nabídka > Nástroje > Možnosti a potom vyberte 
možnost, kterou chcete změnit. Změnu potvrdíte stisknutím volby Hotovo.
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6-2 Zprávy SMS a e-maily
Psaní a odesílání zpráv SMS a e-mailů 
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Zprávy.

2. Vyberte volbu Zprávy SMS nebo e-mailový účet a stiskněte klávesu Akce  nebo volbu Vybrat.
3. Stiskněte volby Nabídka > Nový.
4. Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu osoby, které chcete 

zaslat zprávu, nebo stiskněte tlačítko Akce  a vyberte osobu z kontaktů.

POZNÁMKA Odesíláte-li zprávu Další příjemcům, oddělte je středníkem (;). Textovou zprávu 
můžete zaslat pouze kontaktům, u kterých je uvedeno číslo mobilního telefonu.

5. Stiskněte směrové tlačítko Dolů a napište zprávu.
6. Jakmile skončíte, stiskněte Odeslat.

POZNÁMKA Pokud pracujete offline, e-maily jsou ukládány do složky K odeslání a budou 
odeslány, jakmile se připojíte k Internetu.

POŽADAVEK PROVEĎTE

Vložit obrázek do e-mailové zprávy Během sestavení zprávy stiskněte volby Nabídka > Vložit > Obrázek.

Vložit do e-mailu hlasový záznam Během psaní zprávy stiskněte volby Nabídka > Vložit > Hlasová 
poznámka.

Nastavit prioritu, zabezpečení a 
jazyk e-mailové zprávy

Během psaní zprávy stiskněte volby Nabídka > Možnosti zprávy.
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POŽADAVEK PROVEĎTE

Zrušit zprávu Během psaní zprávy stiskněte Nabídka > Zrušit zprávu.

Uložit zprávu Během psaní zprávy stiskněte Nabídka > Uložit do složky Koncepty.

Odstranit zprávu U zprávy, kterou chcete vymazat, stiskněte volbu Odstranit.

Přesunout zprávu do jiné složky U zprávy, kterou chcete přesunout, stiskněte volbu Nabídka > 
Přesunout. Vyhledejte novou složku a stiskněte volbu Vybrat.

Seřadit zprávy V obrazovce libovolného účtu stiskněte volby Nabídka > 
Nástroje > Možnosti > Zobrazit. V nabídce Řadit zprávy podle pole 
vyberte požadovaný způsob třídění.

Vložit podpis Na obrazovce libovolného účtu stiskněte volby Nabídka > Nástroje > 
Možnosti > Podpisy.

Změnit možnosti zprávy Na obrazovce libovolného účtu stiskněte Nabídka > Nástroje > 
Možnosti.
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6-3 Zprávy MMS
Díky zprávám MMS (Multimedia Messaging System) můžete posílat textové zprávy i s několika 
obrázky. Na pozici každého snímku můžete umístit obrázek, video, zvuk nebo text. Zprávy MMS 
jsou odesílány prostřednictvím služby GPRS (General Packet Radio Service) a je možné je odesílat 
na e-mailové účty nebo mobilní zařazení podporující službu MMS.

POZNÁMKA • U poskytovatele si musíte nejdřív objednat služby GPRS nebo MMS, nežli budete   
  moci odesílat a přijímat zprávy MMS. Zeptejte se operátora, jak aktivovat funkci    
  MMS. Odesílat a přijímat zprávy MMS můžou jen mobilní telefony s podporou    
  funkce MMS.

   • Záleží na předplacené službě, jestli budete moci posílat a přijímat zprávy MMS od   
  uživatelů z jiných mobilních sítí.

Přístup ke zprávám MMS
Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Zprávy> MMS.

   • Jakmile získáte obrázek nebo video klip, stiskněte volby Nabídka > Odeslat> MMS.

Úprava nastavení služby MMS
V úvodní obrazovce MMS stiskněte volbu Nabídka > Nástroje > Možnosti , otevře se nabídka předvoleb, 
kde můžete upravit nastavení služby MMS. Podle požadavků označte, nebo zrušte označení políček.

V úvodní obrazovce MMS stiskněte volby Nabídka > Nastavení MMS > Nastavení MMSC a ze seznamu 
vyberte poskytovatele služeb Internetu. Stisknutím volby Nabídka > Upravit otevřete nastavení MMSC 
(Multimedia Messaging Service Center). Podrobnosti nastavení vám sdělí operátor.
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Vytvoření a odeslání zprávy MMS
Chcete-li vytvořit a odeslat zprávu MMS
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Zprávy > MMS > Nabídka > Nové.
2. Do pole Komu: zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce. K zadání 

můžete použít klávesnici, nebo stiskněte volby Nabídka > Přidat příjemce a příjemce vyberte ze 
seznamu Kontakty. Odesíláte-li zprávu Další příjemcům, oddělte je středníkem (;).

3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.

4. Zvolte Vložit obrázek/video a stiskněte klávesu Akce . Zobrazí se náhled všech obrázků a 
video klipů.

5. Vyberte obrázek nebo video klip a stiskněte klávesu Akce  nebo volbu Vybrat.

6. Zvolte nastavení Vložit obrázek/video a stiskněte klávesu Akce . Zobrazí se náhled všech 
zvukových klipů.

7. Vyberte zvukový klip, který chcete ke zprávě připojit a stiskněte klávesu Akce  nebo volbu 
Vybrat.

POZNÁMKA Ke zprávě s video klipem již nelze připojit zvuk.

8. Směrovým tlačítkem Dolů označte textové pole a napište zprávu.
9. Zprávu odešlete stisknutím tlačítka Odeslat.
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Pokyny v následující tabulce předpokládají, že na telefonu je zobrazena zpráva MMS.

POŽADAVEK PROVEĎTE

Přeposlat kopii zprávy dalším 
příjemcům

Směrovými tlačítky Vlevo nebo Vpravo vyhledejte pole Kopie. Zadejte 
telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo stiskněte 
klávesu Akce a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.

Skrýt kontaktní údaje příjemce před 
dalšími příjemci zprávy.

Směrovými tlačítky Vlevo nebo Vpravo vyhledejte pole Skrytá. Zadejte 
telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo stiskněte 
klávesu Akce a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.

Skrýt informace o odesílateli Vytvořte zprávu a stiskněte Nabídka > Možnosti > Možnosti odesílání. 
Označte políčko Skrýt odesílatele.

Přejít na další snímek Stiskněte směrové tlačítko Vpravo.

Přejít na předchozí snímek Stiskněte směrové tlačítko Vlevo.

Vytvořit zprávu MMS pomocí 
šablony

Vytvořte zprávu, stiskněte volby Nabídka > Šablona > Nový podle 
šablony a zkomponujte zprávu podle předem nadefinované šablony.

Vytvořit šablonu zprávy MMS Vytvořte zprávu, nebo otevřete existující zprávu a stiskněte volby 
Nabídka > Šablona > Uložit jako šablonu.

Přidat do zprávy předvolbu nebo 
často používaný textový řetězec.

V textovém poli stiskněte Nabídka > Vložit > Můj text. Vyberte řetězec 
textu, který chcete připojit a stiskněte klávesu Akce  nebo Vložit.

Vytvořit nebo upravit předvolbu 
zprávy, dříve než bude vložena do 
textu zprávy

V textovém poli stiskněte volby Nabídka > Vložit > Můj text a otevře 
se obrazovka Můj text. Stiskněte Nabídka > Přidat můj text nebo  
Nabídka > Upravit můj text.

Vyžádat oznámení o doručení Stiskněte Nabídka > Možnosti> Možnosti odesílání. Zaškrtněte políčko 
Výpis doručení.
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6-4 Používání služby Messenger
Přihlášení a odhlášení ze služby Windows® Live Messenger
1. V aplikaci Windows® Live zadejte e-mailovou adresu a heslo.
2. Jakmile dokončíte nastavení, z Výchozí obrazovky zadejte Start > Další > Messenger.
3.  Na úvodní obrazovce služby Windows® Live Messenger stiskněte volbu Přihlásit.
4. Chcete-li se odhlásit od služby, stiskněte volby Nabídka > Odhlásit se od služby.

POZNÁMKA  Pokud se neodhlásíte od služby Windows® Live Messenger, zůstanete nadále 
připojeni. Tato skutečnost může zvýšit poplatky, které bude třeba odvést poskytovateli 
služeb.

Obecné funkce služby Messenger
POŽADAVEK PROVEĎTE

Přidat kontakt Stiskněte Menu > Přidat nový kontakt a řiďte se pokyny na obrazovce.

Odstranit kontakt Vyberte kontakt, který chcete odstranit a stiskněte Menu > Možnosti 
kontaktů > Odebrat kontakt.

Odeslat rychlou zprávu Ze zobrazeného okna v dolní části obrazovky vyberte příjemce rychlé 
zprávy. Napište zprávu a stiskněte volbu Odeslat.

Zapojit další osoby do konverzace V relaci konverzace stiskněte Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka a 
potom vyberte kontakt.

Přepnout na jinou relaci konverzace V seznamu příchozí konverzace, zobrazené v dolní části obrazovky, 
vyberte název kontaktu, se kterým jste konverzovali.

Návrat do seznamu kontaktů Seznam kontaktů je uveden v levé části obrazovky.
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POŽADAVEK PROVEĎTE

Ukončit relaci konverzace V relaci konverzace stiskněte Nabídka > Ukončit konverzaci.

Zobrazit všechny konverzující osoby V relaci konverzace stiskněte Nabídka > Možnosti > Zobrazit účastníky.

Blokovat zobrazení pro některé 
účastníky ze seznamu kontaktů 
Messenger a zabránit jim v 
kontaktování vás.

V seznamu kontaktů Messenger vyberte název kontaktu. Stiskněte 
Nabídka > Možnosti kontaktů > Blokovat kontakt. Od tohoto okamžiku 
kontakt již neuvidí váš stav a nebude moci zasílat zprávy.

Odblokovat kontakt V seznamu kontaktů Messenger vyberte název kontaktu. Stiskněte 
Nabídka > Možnosti kontaktů > Odblokovat kontakt.

Změnit svůj stav V seznamu kontaktů Messenger vyberte své jméno. Vyberte popis 
stavu a stiskněte Nabídka > Změnit stav.

Odeslat hlasový klip Záznam klipu proveďte stisknutím volby Hlasový klip a potom stiskněte 
Odeslat.

POZNÁMKY o službě MSN Messenger:  
Pokud váš poskytovatel Internetu (ISP) povoluje současně pouze jediné připojení, 
při používání služby MSN Messenger spolu s jinými aplikacemi se pravděpodobně 
setkáte s potížemi. Mohou se objevit následující potíže:  
 
• Jestliže služba MMS využívá jiné nastavení sítě spolu se službou MSN Messenger  
  a používáte nejdříve službu MSN Messenger, nelze současně odesílat ani přijímat   
  zprávy MMS a používat službu MSN Messenger. Z toho důvodu doporučujeme    
  službu MSN Messenger zavřít ještě před spuštěním aplikací, které vyžadují     
  připojení k Internetu, např. Internet Explorer, službu nebo MMS.

   • Nechcete-li aby došlo ke ztrátě dat, displej nepřepínejte při konfiguraci služby MSN  
  Messenger.
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6-5 Windows® Live
Windows® Live je aplikace k zasílání rychlých zpráv, která je předem nainstalována ve vašem 
telefonu Smartphone. Umožní vám:

   •  Odesílat a přijímat rychlé zprávy od osob nebo z kontaktů, které jsou online.

   • Přístup k účtu Hotmail® pro odesílání a příjem e-mailů.  

Chcete-li používat službu aplikace Windows® Live, musíte mít zřízen účet služby Passport. Máte-li 
zřízen účet u služby Hotmail® nebo MSN®, máte rovněž k dispozici účet služby Passport. Jakmile 
získáte účet služby Microsoft® Passport nebo Microsoft® Exchange Server, můžete si nastavit účet.

POZNÁMKA Abyste mohli používat aplikaci Windows Live®, potřebujete účet Microsoft® Passport. 
Nemáte-li účet služby Passport, na adrese www.passport.com si jej můžete vytvořit.

Ukončení služby MSN
1. Odhlaste se od účtu služby MSN.
2. Klepněte na tlačítko napájení a vyberte B a otevřete Wireless Device Manager (Správce 

bezdrátového zařízení).
3. Ukončete Datové připojení.
4. Chcete-li spustit aplikaci, spusťte znovu Datová připojení. Následně otevřete požadovanou 

službu připojení (Internet Explorer nebo MMS).
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Použití služby Hotmail®

Použijte aplikaci Windows® Live k přístupu ke schránce Hotmail® a získejte přístup k e-mailům ze 
svého telefonu.

Přihlášení ke službě Hotmail®

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Další > Další > Windows Live.
2. V aplikaci Windows Live na obrazovce Přihlásit stiskněte volbu Přihlásit ke službám Windows 

Live. Získáte tak přístup do relace Instalace služby Windows Live.
3. Stiskněte volbu Přijmout. Následně zadejte e-mailovou adresu a heslo vašeho účtu služby 

Hotmail®.
4. Nechcete-li v budoucnosti znovu zadávat heslo, vyberte položku Uložit heslo a stiskněte volbu 

Další. 
5. Označte zaškrtávací políčka pokud chcete, aby se aplikace Windows Live zobrazovala na 

Výchozí obrazovce.
6. Označením zaškrtávacích políček vyberte položky, které chcete s telefonem synchronizovat.
7. Synchronizujte e-mail s účtem služby Hotmail.
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7-1 Microsoft® ActiveSync®

Informace obsažené v počítači můžete synchronizovat s telefonem prostřednictvím programu 
ActiveSync. Synchronizace porovnává data v telefonu s daty v počítači a aktualizuje je podle 
nejnovějších informací. Synchronizaci rovněž můžete použít k přidání nových programů do svého 
telefonu.

Než-li bude možné synchronizovat telefon s počítačem, je třeba provést následující kroky:

1. Do počítače nainstalujte aplikaci ActiveSync.
2. Telefon připojte k počítači.
3. Obě zařízení spárujte.

POZNÁMKA Další informace o synchronizaci se dozvíte v nápovědě programu ActiveSync     
v počítači.

7. kapitola Synchronizace pomocí programu 
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7-2 Instalace programu ActiveSync do počítače
Program ActiveSync je již ve vašem telefonu nainstalován. Chcete-li synchronizovat telefon s 
počítačem, musíte program ActiveSync nainstalovat do počítače. Program ActiveSync nainstalujete 
z disku CD Začínáme (Getting started), který je součástí balení.

POZNÁMKA Než-li začnete instalovat program ActiveSync, zkontrolujte, zda máte v počítači 
nainstalován program Microsoft® Outlook®.

DŮLEŽITÉ  Nepřipojujte telefon k  počítači, dokud nedokončíte instalaci programu ActiveSync.

Instalace programu ActiveSync
1. Vložte disk CD Začínáme (Getting Started) do mechaniky v počítači a při instalaci programu 

ActiveSync se řiďte se pokyny na obrazovce.
2. Klepnutím na Začněte zde se objeví obrazovka s přehledem.
3. Klepněte na volbu Install ActiveSync a instalaci dokončete podle pokynů na obrazovce.

7-3 Synchronizace informací

Připojení telefonu k počítači
1. Po výzvě zapojte jeden konec synchronizačního 

kabelu USB do portu mini USB umístěného na 
spodní části telefonu a druhý konec do portu USB 
na počítači.

2. Program ActiveSync se spustí automaticky po 
detekci telefonu a otevře se průvodce nastavením 
synchronizace telefonu Smartphone. 

HDMI

OFF ON

E-SATA
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Spárování
Průvodce vás provede spárováním zařízení. Průvodce nastavením synchronizace umožňuje:

   • Synchronizaci počítače s telefonem.

   • Nastavení připojení k serveru Exchange®, aby byla možná přímá synchronizace se serverem   
  Exchange. K synchronizaci telefonu se serverem Exchange je třeba dokončit průvodce, a     
  k tomu budete potřebovat název serveru Exchange, vaše uživatelské jméno a heslo a název   
  domény.

   • Volbu položek (Kalendář, Kontakty, Úkoly, E-mail Outlook, Oblíbené položky), které chcete    
  synchronizovat.

Jakmile dokončíte průvodce, program ActiveSync automaticky synchronizuje váš telefon. Jakmile 
je synchronizace dokončena, můžete telefon od počítače odpojit. Po první synchronizaci budete 
upozorněni, že vámi vybrané informace z počítače jsou rovněž uloženy v telefonu Smartphone.
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Synchronizace s počítačem
Změna synchronizovaných informací
Standardně program ActiveSync automaticky nesynchronizuje všechny informace s aplikací 
Outlook. Zapínat a vypínat konkrétní typy informací, které chcete synchronizovat, můžete pomocí 
voleb programu ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > ActiveSync.
2. Stiskněte volby Nabídka > Možnosti.
3. Proveďte jeden nebo Další následujících kroků:
   • Označte zaškrtávací políčko těch položek, které chcete synchronizovat.

   • U všech položek, které nechcete synchronizovat, nechte políčko nezaškrtnuté.

   • Chcete-li přizpůsobit synchronizaci počítače, vyberte název počítače a stiskněte Nabídka >    
  Nastavení.

   • Chcete-li přizpůsobit synchronizaci určitého typu informací, vyberte typ informací a potom     
  stiskněte Nastavení.

   • Chcete-li zcela ukončit synchronizaci s počítačem, vyberte název počítače a stiskněte       
  Nabídka > Odstranit.

POZNÁMKA Elektronickou poštu lze synchronizovat pouze s jedním počítačem.
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Použití synchronizačního kabelu USB
1. Připojte telefon k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB.
2. Program ActiveSync automaticky detekuje váš telefon a spustí synchronizaci. Pokud se tak 

nestane, na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > ActiveSync.
3. Stiskněte volbu Synchronizovat, chcete-li spustit synchronizaci.
4. Stisknutím položky Zastavit synchronizaci zastavíte.

Použití rozhraní Bluetooth®

Telefon můžete s počítačem synchronizovat také pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

1. Pro podporu programu ActiveSync nastavte režim Bluetooth na vašem počítači podle pokynů  
v Nápovědě k programu ActiveSync.

2. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > ActiveSync.
3. Stiskněte volby Nabídka > Připojit portem Bluetooth. Zajistěte, aby telefon a počítač byly 

dostatečně blízko sebe.

POZNÁMKA Při prvním připojení telefonu k počítači přes rozhraní Bluetooth dokončete pokyny 
průvodce v telefonu a spárujte jej s počítačem, ještě než spustíte synchronizaci. Další 
informace o nastavení spárování zařízení Bluetooth naleznete v části “Spárování 
zařízení Bluetooth” v kapitole 10-4 Použití technologie Bluetooth.

4. Stiskněte volbu Synchronizace.
5. Po dokončení stiskněte Nabídka > Odpojit Bluetooth. Chcete-li prodloužit životnost baterie, 

vypněte režim Bluetooth.
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Synchronizace se serverem Exchange
K nastavení spojení se serverem Exchange, budete potřebovat název serveru a název domény 
serveru od svého poskytovatele služeb nebo správce systému. Musíte také znát své uživatelské 
jméno a heslo k serveru Exchange.

POZNÁMKA Dříve než změníte nastavení synchronizace na telefonu, odpojte jej od počítače.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > ActiveSync > Nabídka > Konfigurovat Server. Pokud 
jste ještě nenastavili synchronizaci se serverem Exchange, telefon zobrazí zprávu Přidat zdroj 
serveru.

2. Do pole Adresa serveru zadejte název serveru provozujícího server Exchange a stiskněte Další.
3. Zadejte uživatelské jméno, heslo, název domény a stiskněte Další.
 Chcete-li, aby si váš telefon uložil heslo a vy ho nemuseli vkládat při každém připojení, 

zaškrtněte políčko Uložit heslo.
4. Zaškrtněte rámečky typů informačních položek, které chcete synchronizovat se serverem 

Exchange Server.
5. Chcete-li změnit dostupné synchronizační nastavení, vyberte typ informace a stiskněte 

Nabídka > Nastavení.
6. Chcete-li změnit pravidla pro rozpoznávání konfliktů při synchronizaci, vyberte Nabídka > 

Upřesnit.
7. Stiskněte volbu Dokončit.
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7-4 Plánování synchronizace
Můžete vytvořit plán automatické synchronizace informací vašeho telefonu s počítačem nebo 
serverem Microsoft Exchange Server.

Chcete-li nastavit plán synchronizace s počítačem, musíte používat v počítači aplikaci ActiveSync. 
Další informace o synchronizaci se dozvíte v nápovědě programu ActiveSync v počítači.

Chcete-li nastavit plán synchronizace se serverem Exchange, musíte používat v telefonu aplikaci 
ActiveSync. Podrobnosti naleznete v další části.

Plánování synchronizace
Než-li budete měnit nastavení synchronizace telefonu, odpojte telefon od počítače.

Chcete-li naplánovat synchronizaci
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > ActiveSync > Nabídka > Plán.
2. Proveďte jeden nebo Další následujících kroků:

SYNCHRONIZACE PROVEĎTE

Automaticky při doručení 
položek.

V nabídce Špička, vyberte volbu Při doručení položek. Při velkém 
objemu pošty je úspornější synchronizovat v pravidelných intervalech. 
V nabídce Mimo špičku, vyberte volbu Při doručení položek. Při 
malém objemu pošty může být tento způsob ekonomičtější, než 
synchronizování v pravidelných intervalech.

Pokud pracujete, nebo máte 
velký objem pošty.

V seznamu Ve špičce vyberte odpovídající interval opakování.

Při malém objemu pošty. Vyberte delší interval nebo v seznamu časů Mimo špičku vyberte volbu 
Při doručení položek.
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SYNCHRONIZACE PROVEĎTE

Během roamingu Označte zaškrtávací políčko Použít uvedené nastavení při roamingu. 
Chcete-li snížit poplatky za roaming, zrušte zaškrtnutí políčka a během 
roamingu synchronizujte položky ručně.

Pokud v telefonu v nabídce 
Zprávy stisknete volbu Odeslat.

Zaškrtněte políčko Odeslat/Přijmout po klepnutí na Odeslat.

POZNÁMKA Chcete-li přesněji nastavit dobu špičky, upravte období z objemu e-mailů. Stiskněte 
volby Nabídka > Špička.
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8-1 Použití fotoaparátu
Telefon Smartphone je vybaven vestavěným 2megapixelovým duálním fotoaparátem CMOS  
s bleskem, který umožňuje snadno pořizovat nejen fotografie, ale také videoklipy včetně audio 
záznamu, které můžete sdílet s rodinou i přáteli.

Pořízení snímku
Chcete-li fotografovat
1. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Multimedia > Fotoaparát.

   • Stiskněte tlačítko Fotoaparát na pravé straně telefonu.

POZNÁMKA • Je-li fotoaparát právě v režimu Video, stiskněte směrové tlačítko Nahoru a změňte   
  režim na Fotoaparát. 
 • Pořizovat snímky a nahrávat video klipy lze jen z vnějšího displeje.

2. Chcete-li fotografovat, stiskněte klávesu Akce nebo tlačítko Fotoaparát, Obrázek se automaticky 
uloží ve formátu JPEG do zadaného umístění.

8. kapitola Multimédia
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POŽADAVEK PROVEĎTE

Změnit poměr přiblížení V režimu Fotoaparát stiskněte Nabídka > Lupa a vyberte velikost 
přiblížení, nebo stiskněte směrová tlačítka Nahoru a Dolů. Maximální 
velikost je 1600 x 1200.

Změnit jas V režimu Fotoaparát stiskněte volby Nabídka > Upřesnit > Úpravy 
barev > Jas. Směrovými tlačítky vlevo a vpravo upravte úroveň jasu. 
Výchozí úroveň jasu je 3.

Nastavit příponu souboru, předponu 
názvu souboru, razítko data a času, 
zvuk závěrky a interval dávek

V režimu Fotoaparát stiskněte volby Nabídka > Upřesnit > Fotoaparát. 
Pokud chcete zobrazit volby roletové nabídky položky, příslušnou 
položku vyberte a stiskněte klávesu Akce.

Exponovat sérii (4 a 9 sekvenčních) 
snímků

V režimu Fotoaparát stiskněte volby Nabídka > Série.

Nastavit samospoušť (5-10 sekund) V režimu Fotoaparát stiskněte volby Nabídka > Samospoušť.

Nastavit velikost snímku 
fotografovaného do e-mailu.

V režimu Fotoaparát stiskněte volby Nabídka > Velikost snímku. 
Vyberte požadovanou velikost.

Změnit předponu názvu souboru 
exponovaných snímků

V režimu Fotoaparát stiskněte volby Nabídka > Upřesnit > Fotoaparát. 
Do pole Předpona názvu souboru zadejte požadovanou předponu.

Uložit obrázky V režimu Fotoaparát stiskněte volby Nabídka > Uložit do. Snímky 
můžete ukládat do telefonu nebo na paměťovou kartu. Před zvolením 
uložení na paměťovou kartu se ujistěte, že je v telefonu vložena karta 
microSD.
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Nahrávání videoklipu
Chcete-li nahrát videoklip
1. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Multimedia > Fotoaparát.

   • Stiskněte tlačítko Fotoaparát na pravé straně vašeho telefonu.

2. Stiskněte Nabídka > Změnit režim > Režim videa a stiskněte volby Hotovo > Konec. Režim 
můžete také změnit stisknutím směrového tlačítka Dolů.

3. Chcete-li spustit záznam, stiskněte tlačítko Akce  nebo Fotoaparát. Indikátor záznamu změní 
barvu ze zelené na červenou, když přístroj začne nahrávat.

4. Záznam ukončíte stisknutím tlačítka Akce , Fotoaparát nebo volby Zastavit.

POŽADAVEK PROVEĎTE

Zaznamenat videoklipy 
včetně zvuku

V režimu Video stiskněte Nabídka > Upřesnit > Video a potom aktivujte funkci 
“Nahrávat zvuk při nahrávání videa”.

Stanovit rozšíření souboru, 
název formátu souboru a 
předponu názvu souboru, 
který budete používat.

V režimu Video stiskněte volby Nabídka > Upřesnit > Video. Pokud chcete 
zobrazit volby roletové nabídky položky, příslušnou položku vyberte a 
stiskněte klávesu Akce.

Nastavit používanou velikost 
videa při záznamu videoklipu.

V režimu Video stiskněte Nabídka > Velikost videa. Vyberte požadovanou 
velikost.

Změnit poměr přiblížení V režimu Video stiskněte Nabídka > Lupa. Stisknutím levé nebo pravé 
směrové klávesy vyberte odpovídající poměr přiblížení.

Nastavit videoefekty V režimu Video stiskněte Nabídka > Efekty. Vyberte požadovaný efekt.

Uložit videoklipy V režimu Video stiskněte Nabídka > Uložit do. Zvolit, zda chcete uložit 
videoklipy do telefonu nebo na paměťovou kartu. Před zvolením uložení na 
paměťovou kartu se ujistěte, že je v telefonu vložena karta microSD.
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Použití programu Obrázky a videa
Program Obrázky a videa vám poskytne možnost pracovat v telefonu s obrázky a video klipy. 
Jakmile zachytíte obrázky a videa, můžete je třídit, upravovat, přenášet a rozesílat prostřednictvím 
zpráv.

Spuštění aplikace Obrázky a videa proveďte některým z následujících způsobů:

   • Stiskněte Start > Multimedia > Obrázky a videa.

   • Stiskněte tlačítko Fotoaparát a potom stiskněte volby Miniatury.

POŽADAVEK PROVEĎTE

Zobrazit obrázek Vyberte obrázek, který chcete zobrazit a stiskněte volbu Zobrazit.
Přehrát videoklip Vyberte požadovaný video klip, bude zobrazen jako ikona programu 

Windows Media Player, a stiskněte volbu Přehrávat.
Odstranit obrázek nebo video 
klip

Vyberte obrázek nebo video klip, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Odstranit.

Zobrazit obrázky jako 
prezentaci

Stiskněte volby  Nabídka > Spustit prezentaci.

Umístit obrázek na Výchozí 
obrazovku

Vyberte obrázek, který chcete umístit na Výchozí obrazovku a stiskněte 
Zobrazit > Nabídka > Použít pro vých. obrazovku. Nastavte průhlednost      
a stiskněte volbu Dokončit.
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POŽADAVEK PROVEĎTE

Upravit obrázek Vyberte obrázek, který chcete upravit, a stiskněte volbu Zobrazit. Stiskněte 
tlačítko Nabídka > Upravit a postupujte následovně:
• Chcete-li otočit obrázek o 90 stupňů, stiskněte volby Nabídka > Otočit.
• Chcete-li obrázek oříznout, stiskněte volby Nabídka > Oříznout. Pomocí 

směrových tlačítek umístěte první roh ořezávané plochy a stiskněte 
volbu Další. Umístěte druhý roh a stiskněte volbu Dokončit. Chcete-li 
začít znovu, stiskněte volbu Předchozí. 

• Chcete-li automaticky přizpůsobit úroveň jasu a kontrastu, stiskněte 
volby Nabídka > Automatické opravy.

Stisknutím volby Nabídka > Uložit jako uložíte obrázek pod jiným názvem.

Odeslat e-mailem obrázek nebo 
video klip 
(Musíte mít nastaveno 
odesílání a příjem zpráv - viz. 
6-1 Nastavení účtů)

Vyberte obrázek nebo video klip, který chcete odeslat a stiskněte volby 
Nabídka > Odeslat. Vyberte e-mailový účet, pomocí kterého chcete obrázek 
nebo video odeslat a stiskněte volbu Vybrat. Bude vytvořen nový e-mail se 
souborem v příloze. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět, napište 
zprávu a stiskněte volbu Odeslat. 

Odeslat obrázek nebo video 
klip ve zprávě MMS

Vyberte obrázek nebo video klip, který chcete odeslat a stiskněte volby Nabídka 
> Odeslat. Vyberte položku MMS a stiskněte volbu Vybrat. Bude vytvořena 
nová zpráva MMS s přiloženým souborem. Zadejte číslo mobilního telefonu 
příjemce a předmět. Vyberte volbu Vložit zvuk (možné jen u obrázků), stiskněte 
tlačítko Akce   a vyberte zvukový soubor, který chcete přidat Vyberte Vložit 
text, napište zprávu a stiskněte tlačítko Odeslat.

Vytisknout obrázek na tiskárně 
vybavené rozhraním Bluetooth

Vyberte obrázek, který chcete vytisknout a stiskněte tlačítko Nabídka > Tisk 
prostřednictvím Bluetooth. 

Přenést obrázek nebo video 
klip

Vyberte obrázek nebo video klip, který chcete přenést, a stiskněte volby 
Nabídka > Přenést obrázek... Vyberte zařízení k odeslání a stiskněte volbu 
Přenést.

Nastavit velikost obrázku          
k odeslání e-mailem.

Stiskněte volby Nabídka > Možnosti> Obecné. Vyberte posuvník a 
směrovými tlačítky Vlevo nebo Vpravo možnost Původní velikost, Velká 
(640 x 480), Střední (320 x 240) nebo Malá (160 x 120).
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POŽADAVEK PROVEĎTE

Nastavit, zda obrázky budou 
otáčeny vpravo nebo vlevo.

Stiskněte volby Nabídka > Možnosti> Obecné. Zvolte posuvník a 
směrovými tlačítky Vlevo nebo Vpravo vyberte Doprava nebo Doleva. 

Optimalizovat zobrazování 
snímků v režimu prezentace

Stiskněte volby Nabídka > Možnosti> Prezentace. Vyberte posuvník a 
směrovými tlačítky Vlevo nebo Vpravo vyberte Obrázky na výšku nebo 
Obrázky na šířku.

Nastavit spuštění šetřiče 
obrazovky, je-li telefon k 
počítači připojen déle než 2 
minuty

Stiskněte volby Nabídka > Možnosti> Prezentace a aktivujte funkci “Přehrát 
šetřič obrazovky při připojení k počítači a nečinnosti po dobu 2 min.”.
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8-2 iCam — Webová kamera USB
VGA kameru lze po připojení USB kabelem do 
počítače použít jako webovou kameru USB. Mezitím 
můžete stále používat ostatní funkce systému 
Windows® Mobile.

Aktivace funkcí webové kamery
1. Připojte telefon k počítači pomocí 

synchronizačního kabelu USB.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > 

Nastavení > Nastavení USB.
3. Pomocí směrových tlačítek Vlevo a Vpravo vyhledejte režim Webová kamera USB a stiskněte 

Hotovo.

POZNÁMKA • Používáte-li telefon jako webovou kameru, nemůžete během videohovoru přenášet  
  pomocí VGA kamery vlastní snímky. 
 • Verze programu Skype je omezena, jestliže počítač používá operační systém     
  Windows® Vista.

VGA kamera
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8-3 Program Windows® Media
K přehrávání souborů digitálního zvuku a videa, které jsou uloženy v telefonu nebo na webu použijte 
program Microsoft® Windows Media™ Player Mobile, který je určen pro telefony Smartphone. Zvuk 
multimediálních souborů můžete přehrávat pomocí reproduktoru na zadní straně telefonu nebo 
pomocí sluchátek.

Program Windows Media Player Mobile může přehrávat následující typy souborů:

   • Windows Media Audio (WMA)

   • Windows Media Video (WMV)

   • Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)

   • Video standard H.263 třetí generace (3GP)

Ke kopírování digitálního zvuku a videa do telefonu použijte program Microsoft Windows Media 
Player v počítači.

Obrazovky programu Windows Media Player
Okno Ovládání přehrávání
Výchozí okno, na kterém jsou umístěny funkce k ovládání přehrávání (např. Přehrát, Pozastavit, 
Další, Předchozí a Hlasitost) a okno videa. Vzhled tohoto okna můžete upravit podle vlastních 
přestav.

Okno Přehrávání
Okno zobrazující seznam aktuálních stop Přehrávání. Tento speciální seznam stop zobrazuje právě 
přehrávaný soubor a všechny další zařazené soubory, které budou následně přehrány.
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Okno Knihovna
Okno, ve kterém můžete snadno nalézt zvukové soubory, soubory videa a seznamy stop. Skládá se 
z kategorií jako např. Hudba, Filmy, Televize a Seznamy stop.

Přehrávání multimediálních souborů
Chcete-li přehrát multimediální soubor
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Multimédia > Windows Media.
2. Stiskněte volby Nabídka > Knihovna.
3. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li přehrát soubor z knihovny, v seznamu vyberte knihovnu, kterou chcete použít a       

 stiskněte klávesu Akce  .

   • Chcete-li přehrát soubor, který není v knihovně, stiskněte volby Nabídka > Otevřít soubor.

   • Chcete-li přehrát soubor z webových stránek, stiskněte volby Nabídka > Otevřít adresu URL.    
  Do pole URL, zadejte webovou adresu nebo vyberte ze seznamu Historie stránku, kterou jste   
  již dříve navštívili.

4. Vyberte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte volbu Přehrát.
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Možnosti okna Přehrávání
Během přehrávání zvuku nebo video klipu poskytuje nabídka následující možnosti:

VOLBA POPIS

Knihovna Zobrazí okno Knihovny, kde můžete vybírat soubory, které chcete přehrát.

Přehrávání/Pauza Přehrávání nebo pozastavení přehrávání aktuálního souboru.

Zastavit Zastaví přehrávání. Pokud znovu spustíte přehrávání, aktuální soubor bude 
znovu přehrán od začátku.

Náhodně/Opakovat Chcete-li položky v seznamu stop Přehrávání přehrávat v náhodném pořadí, 
vyberte možnost Náhodně. Pokud chcete opakovaně přehrávat položky               
v seznamu stop Přehrávání, vyberte možnost Opakovat.

Celý displej Je-li přehráváno video, bude zobrazeno přes celý displej.

Možnosti Umožní vám nastavit nejrůznější možnosti programu Media Player související s 
přehráváním, videem, sítí, knihovnou, vzhledy a přiřazením funkce tlačítek.

Vlastnosti Zobrazí informace o právě přehrávaném souboru.

O aplikaci Zobrazí informace o programu Windows Media Player.

POZNÁMKA • Při ukládání oblíbených souborů s hudbou nebo videem do složky telefonu,     
  stiskněte Nabídka > Aktualizovat knihovnu  a ujistěte se, že soubory byly do     
  knihovny přidány. 
 • Chcete-li přehrávání urychlit, přejděte na volbu Start > Nastavení > Režim      
  procesoru a vyberte režim Turbo. Při přehrávání souborů v režimu Turbo zajistěte   
  dostatečný výkon napájecího zdroje, a proto současně nabíjejte baterii. 
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Ovládání přehrávání

Přehrávání
Stisknutím zobrazíte 
informace o 
přehrávaném souboru

Nabídka
Stisknutím zpřístupníte 
možnosti přehrávání

Ovladače na klávesnici Směrová tlačítka

Tlačítko Přehrávání/Pauza
Umožňuje přehrát nebo 
pozastavit aktuální soubor.

Hlasitost
Hlasitost lze 
nastavit pomocí 
tlačítek Nahoru/
Dolů.

Předchozí/Další
Stisknutím levého 
(kontextového) tlačítka 
přejdete na předchozí 
soubor. Stisknutím pravého 
(kontextového) tlačítka 
přejdete na další soubor.
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8-4 Aplikace Datový přehrávač
Díky aplikaci Datový přehrávač se můžete radovat z video souborů následujících formátů: 

Použití aplikace Datový přehrávač
Slouží k přehrávání audio a video souborů online:

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Datový přehrávač.
2. Stiskněte Připojit a zadejte adresu, ke které se chcete připojit.
3. Stiskněte znovu volbu Připojit.
4. Po úspěšném připojení stisknutím volby  soubor přehrajete.
 Můžete také stisknout volbu Nabídka, aby se zobrazil seznam nabídek. 

Potom použijte další operace.

POZNÁMKA Přístroj připojte k Internetu ještě před použitím aplikace Datový 
přehrávač.
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9-1 Správa a zálohování souborů
Soubory lze spravovat několika způsoby. Můžete použít aplikaci Průzkumník v telefonu Smartphone 
nebo aplikaci ActiveSync v počítači.

Soubory lze zálohovat v počítači pomocí aplikace ActiveSync nebo je lze zkopírovat na paměťovou 
kartu v telefonu. Pomocí programu Průzkumník můžete efektivně spravovat soubory a složky           
v telefonu. Změny v datech provedené v telefonu neovlivní data v počítači. Chcete-li automaticky 
aktualizovat data jak v telefonu, tak i v počítači, data raději synchronizujte. Další informací týkajících 
se kopírování a synchronizace souborů naleznete v počítači, v nápovědě k programu ActiveSync.

Používání programu ActiveSync
Výsledkem kopírování souboru jsou dvě samostatné verze souboru - v telefonu a v počítači. 
Vzhledem ke skutečnosti, že soubory nejsou synchronizovány, změny provedené v jednom souboru 
neovlivní druhý soubor.

1. Připojte telefon k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB.
2. V programu ActiveSync klepněte na volbu Prozkoumat.
3. V telefonu nebo počítači vyhledejte soubor, který chcete zkopírovat.
4. Proveďte jeden z následujících kroků:
   • Chcete-li soubor zkopírovat do telefonu, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom    

  klepněte na volbu Kopírovat. Pravým tlačítkem myši klepněte v telefonu na požadovanou      
  složku a potom klepněte na volbu Vložit.
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POZNÁMKA Chcete-li soubory zkopírovat na paměťovou kartu microSD, zasuňte ji do telefonu (viz. 
Vložení karty microSD na str. 8). Z karty microSD vložené do telefonu můžete přímo 
přehrávat nejen soubory MP3, ale i jiné multimediální soubory. 

   • Chcete-li soubor zkopírovat do počítače, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom    
  klepněte na volbu Kopírovat. Pravým tlačítkem myši klepněte v počítači na požadovanou      
  složku a potom klepněte na volbu Vložit.

Použití programu Průzkumník
Program Průzkumník slouží ke správě souborů a složek v telefonu stejně, jako provádíte v počítači.

Spuštění programu Průzkumník
Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Další > Průzkumník.

V programu Průzkumník můžete provádět následující činnosti:

POŽADAVEK PROVEĎTE

Vytvořit novou složku Přejděte do místa, kde chcete vytvořit novou složku. Stiskněte Nabídka > Upravit > 
Nová složka. Zadejte název nové složky a stiskněte klávesu Akce .

Přejmenovat soubor 
nebo složku

Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat a stiskněteNabídka > 
Upravit > Přejmenovat. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Akce .

Odstranit soubor nebo 
složku

Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete odstranit, a stiskněte Nabídka > 
Upravit > Odstranit.

Přenést soubor Vyberte soubor, který chcete odeslat. Stiskněte Nabídka > Přenést. Vyberte 
zařízení k odeslání a stiskněte volbu Přenést.
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POŽADAVEK PROVEĎTE

Odeslat soubor e-mailem Zvolte soubor a stiskněte volbu Nabídka > Odeslat. Vyberte e-mailový 
účet, na který chcete soubor odeslat a stiskněte Vybrat. Je vytvořena nová 
e-mailová zpráva s přiloženým souborem.

Zobrazit informace o souboru 
nebo složce

Zvolte soubor nebo složku a stiskněte Nabídka > Vlastnosti.

Třídit soubory a složky Stiskněte Nabídka > Seřadit podle a vyberte podmínky třídění.

Přesunout soubor nebo složku 
z jednoho místa na druhé

Vyberte soubor, který chcete přemístit. Stiskněte Nabídka > Upravit > 
Vyjmout. Vyhledejte nové umístění a stiskněte Nabídka > Upravit > Vložit.

Duplikovat soubor nebo složku Vyberte soubor, který chcete duplikovat. Stiskněte Nabídka > Upravit > 
Kopírovat. Vyhledejte nové umístění a stiskněte Nabídka > Upravit > Vložit.

9-2 Program Spb® Zip
Program Spb® Zip je komprimační nástroj, který umožňuje zmenšit velikost souboru, a tak šetřit 
paměť telefonu Smartphone.

Spuštění programu Spb Zip
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Příslušenství > Spb Zip. Zobrazí se všechny složky 

souborů.
2. Vyberte soubory nebo složky, které chcete komprimovat.
3. Stiskněte Add to ZIP (Přidat do ZIP). Je zahájena komprimace.
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9-3 Aplikace Voice Commander
Aplikace Voice Commander umožní u telefonu Smartphone ovládat hlasem jak telefonní volání, tak  
i spuštění aplikací. Umožňuje přizpůsobit příkazy a osobně nastavit a upravit číselný model.

Spuštění aplikace Voice Commander proveďte některým z následujících způsobů:

• Stiskněte Start > Příslušenství > Voice Commander.
• Dlouze stiskněte tlačítko pro zesílení hlasitosti.

POZNÁMKA  Chcete-li docílit efektivního způsobu rozpoznání zadávaných hlasových příkazů, 
vytvořte u položek kontaktů v telefonu Smartphone vzorové hlasové příkazy. Další 
informací naleznete v části “Použití funkce Hlasový štítek” na str. 85, kde jsou 
uvedeny pokyny k vytvoření hlasových příkazů.

Funkce
Funkce Voice Commander má několik funkcí, např. Hlasové vytáčení čísla, hlasové zobrazení 
kontaktu, hlasové vytáčení čísla, opětné vytáčení a volat zpět a další funkce.

Hlasové vytáčení čísla
Tuto funkci použijte k volbě telefonního čísla domů, do zaměstnání nebo mobilního čísla.

Použijte: Volat <Kontakt>, <Domů / Do práce / Na mobil>
Příklad 1: Zavolejte osobu na její domácí telefon.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
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Uživatel: “Zavolat Jan Srnka domů.”
Systém: “Volat Jan Srnka domů, je to správně?”
Uživatel: “Ano.”
Systém: “Vytáčím”(Probíhá vytáčení telefonního čísla Jana Srnky domů.)

Příklad 2: Zavolejte osobu s jedním kontaktním číslem do kanceláře.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Zavolat Jan Srnka.”
Systém: “Volat  Jan Srnka do práce, je to správně?” <Systém zjistil, že Jan Srnka má 

pouze telefonní číslo do kanceláře.>
Uživatel: “Ano.”
Systém: “Vytáčím”(Probíhá vytáčení telefonního čísla Jana Srnky do zaměstnání.)

Příklad 3: Zavolejte osobu s Další telefonními čísly.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Zavolat Jan Srnka.” 

POZNÁMKA Systém zobrazí všechna kontaktní telefonní čísla Jana Srnky.

Systém: “Zavolat  Jan Srnka domů, do práce, na mobil nebo zrušit?”
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Uživatel: “Domů.”
Systém: “Vytáčím”(Probíhá vytáčení telefonního čísla Jana Srnky domů.)

Příklad 4: Zavolejte osobu, jejíž jméno zní stejně, jako jméno jiné osoby, uložené mezi kontakty. 
Např. Yvonna Krausová a Ivona Krauzová 

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Zavolat Ivona Krauzová.”
Systém: “Existuje Další než jedna Ivona Krauzová, vyberte prosím.”

POZNÁMKA Systém zobrazí všechny kontaktní osoby, jejichž jméno zní stejně jako jméno osoby, 
kterou chcete volat. Dvakrát klepněte na kontaktní osobu, kterou chcete volat. Jestliže 
kontaktní osoba má Další telefonních čísel, systém je všechny zobrazí a dotáže se na 
číslo, které chcete volat.

Systém: “Domů, do práce, na mobil nebo zrušit?”
Uživatel: Volat na mobil.
Systém: “Vytáčím”(Probíhá vytáčení mobilní čísla Ivony Krauzové.).

POZNÁMKA • Jestliže kontaktní osoba má uloženo pouze jediné telefonní číslo, systém jej     
  automaticky použije. 
 • Jestliže systém zobrazí všechna telefonní čísla dané osoby, můžete kontaktní číslo  
  vybrat poklepáním. Systém toto číslo automaticky navolí.

Hlasové zobrazení kontaktu
Tuto funkci použijte k dotazu na informace o kontaktní osobě.
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Použijte: Zobrazit <Kontakt> [Domů/Do práce/Na mobil]
Příklad 1: Zobrazení informací o kontaktní osobě.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Zobrazit Jan Srnka.”
Systém: “Jan Srnka!” 

POZNÁMKA Systém zobrazí kontaktní informace o Janu Srnkovi.

Příklad 2: Dotaz na určitou informaci.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Zobraz  Jan Srnka do práce.”
System: “Jan Srnka, do práce, 543210123”. 

POZNÁMKA Systém zobrazí kontaktní informace o Janu Srnkovi.

Příklad 3: Osoba nemá žádné kontaktní telefonní číslo.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:
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Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Zobraz  Jan Srnka domů.”
Systém: “Jan Srnka nemá žádné telefonní číslo.” 

POZNÁMKA Systém zobrazí také osobní údaje o Janu Srnkovi.

Příklad 4: Jméno osoby zní stejně, jako jméno jiné osoby, uložené mezi kontakty. Např. Yvonna 
Krausová a Ivona Krauzová 

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Zobraz Ivona Krauzová do práce.”
Systém: “Existuje více než jedna vona Krauzová, prosím, vyberte.”

POZNÁMKA • Systém zobrazí všechny kontaktní osoby, jejichž jméno zní stejně, jako jméno    
  osoby, o které chcete získat informace. Poklepejte na kontakt požadované osoby. 
 • Jestliže osoba nemá kontaktní telefonní číslo, které požadujete, např. domů,     
  systém ohlásí: “<Kontakt> nemá číslo domů.” a zobrazí další kontaktní informace    
  o zvolené osobě.

Hlasová volba čísla, opakovaného volání a zpětného volání
Tato funkce umožňuje přímo zadat hlasem volané telefonní číslo.

Použití: Hlasové vytáčení čísla
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Číselné vytáčení”
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Systém: “Jaké číslo?”
Uživatel: “543210123”
Systém: “543210123. Potvrdit, zrušit, vytočit nové telefonní číslo”

POZNÁMKA • Jestliže řeknete “Potvrdit”, systém číslo automaticky navolí. Pokud řeknete “Zrušit”,  
  systém se navrátí do hlavní obrazovky aplikace Voice Commander a upozorní vás   
  znovu na příkaz. Pokud řeknete “Vytočit nové telefonní číslo”, systém vás upozorní  
  na jiné číslo. 
 • Chcete-li zvýšit přesnost volby čísla, natrénujte vlastní model úpravy čísel.      
  Podrobnosti naleznete v části “Použití funkce Číslicový trenažér” na str. 86.

Použití: Opakování volby
Tento příkaz použijte k volbě posledního odchozího volání ze seznamu hovorů.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Opětné vytáčení”
Systém: “Zavolat Jan Srnka domů, je to správně?” 
Uživatel: “Ano.”
Systém: “Vytáčím”

Použití: Zpětné volání
Tento příkaz použijte v případě volby čísla posledního příchozího volání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:
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Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Volat zpět.”
Systém: “Zavolat Jan Srnka domů, je to správně?”
Uživatel: “Ano.”
Systém: “Vytáčím”

Hlasové spuštění aplikace
Tato funkce umožňuje hlasovým příkazem rychle spustit aplikaci v telefonu Smartphone.

Použití: Otevřít <Aplikace>
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz.
2. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Otevřít diář”
Systém: “Diář”

POZNÁMKA Systém spustí aplikaci Kalendář.

Schůzka dnes/ zítra/ tento týden
Tuto funkci použijte k zobrazení událostí v aplikaci Kalendář.

Použití: Schůzka dnes/ zítra/ tento týden
Na dnešní den jsou zaznamenány tři události.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:
Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Schůzka Dnes”
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Systém: “Máte 3 schůzka.” (Systém přehraje obsah každé události.)

POZNÁMKA Dlouhým stisknutím tlačítka pro zesílení hlasitosti zastavíte aktuální přehrávání         
a vrátíte zpět hlavní obrazovku aplikace Voice Commander.

Informace o e-mailech, zprávách SMS a aktuálním času
Tuto funkci lze využít k zobrazení nepřečtených e-mailů, zpráv SMS a informaci o aktuálním času.

Použití: Přečtení e-mailů a zpráv SMS
Tento příkaz použijte k přečtení e-mailů a zpráv SMS.
Máte tři nepřečtené e-maily.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:
Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Přečíst e-mail.”
Systém: “Máte 3 nepřečtené e-maily.” (Systém přehraje obsah každého e-mailu.)

POZNÁMKA Dlouhým stisknutím tlačítka pro zesílení hlasitosti zastavíte aktuální přehrávání    
a vrátíte zpět hlavní obrazovku aplikace Voice Commander.

Použití: Kolik je hodin
tento příkaz použijte k dotazu na aktuální čas.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:
Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Kolik je hodin?” (Systém vám sdělí aktuální čas).
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Režim Schůzka
Tato funkce slouží k vypnutí vyzvánění telefonu.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:
Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Režim Schůzka” 

POZNÁMKA Systém vypne telefonní vyzvánění.

Seznam hovorů
Tuto funkci použijte k zobrazení seznamu hovorů.

Použití: Výpis volání
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Výpis volání”

POZNÁMKA Systém zobrazí seznam realizovaných hovorů.

Hlasový příkaz k přehrání hudby
Tuto funkci použijte k přehrání písní ze seznamu skladeb.

POZNÁMKA Systém podporuje formáty souborů .mp3 a .wma.

Použití: Přehraj <název souboru písně>
Příklad1: Chcete přehrát skladbu.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:
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Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Přehrát Moment”
Systém: “Moment”

POZNÁMKA Obrazovka se přepne do režimu přehrávání a zobrazí skladbu.

Příklad 2: Chcete přehrát všechny skladby.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:
Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Přehrát hudbu”
Systém: “Přehrát hudbu”

POZNÁMKA Obrazovka se přepne do režimu přehrávání a přehraje všechny skladby.

Příklad3: Chcete přehrát skladbu.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:
Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: Můžete říct “Předchozí”, chcete-li přehrát předchozí skladbu, nebo “Další”, 

chcete-li přehrát další skladbu.
Příklad 4: Chcete pozastavit nebo obnovit přehrávání skladby.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:
Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: Můžete říct “Pauza”, chcete-li pozastavit přehrávání skladby, nebo 

“Obnovit”, jestliže chcete přehrávání znovu spustit.
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Co mám říci?
Tato funkce je užitečná, pokud máte potíže s používáním programu Voice Commander. Umožňuje 
vám vyhledat dostupné hlasové příkazy.

Použití:Co mám říci?
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: Co mám říci?

POZNÁMKA • Systém zobrazí všechny dostupné hlasové příkazy. 
• Dostupné hlasové příkazy můžete také vyhledat v nabídce hlavní obrazovky     
  aplikace Voice Commander Nabídka > Nápověda. 

Na shledanou
Tuto funkci použijte k ukončení aplikace Voice Commander.

Použití: Na shledanou
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a zadejte příkaz. Proběhne následující komunikace:

Systém: “Zadejte příkaz.”
Uživatel: “Na shledanou”
Systém: “Na shledanou”
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Použití funkce Hlasový štítek
Tato funkce vám umožní vytvořit v telefonu Smartphone hlasové příkazy pro jednotlivé položky 
seznamu Kontakty nebo aplikace. Vytvořením vzorových hlasových příkazů usnadníte rozpoznání 
zadávaných hlasových příkazů.

Použití funkce Hlasový štítek
1. Stiskněte Voice Command > Nabídka > Nastavení.
2. Stiskněte Nabídka a potom vyberte položku nabídky, pro kterou chcete vytvořit hlasový příkaz. 

Zobrazí se seznam dostupných dat pro vybranou položku. Pokud např. stisknete Nabídka > 
Kontakty, zobrazí se seznam položek kontaktů.

3. Ze seznamu vyberte data, pro která chcete vytvořit hlasový příkaz.
4. Stiskněte Nabídka > Hlasový štítek a potom nahrejte svůj hlas. Např. pokud vytváříte hlasový 

příkaz pro položku kontaktu, jméno kontaktu vyslovte jasně.
5. Pokud jste se záznamem spokojeni, stiskněte OK. V opačném případě stiskněte Storno.
Citlivost na hlasový příkaz
Váš telefon Smartphone umožňuje nastavit úroveň citlivosti rozeznání hlasu. Jestliže zadáte příkaz 
směrem k telefonu, ten jej porovná s hlasovými příkazy s těmito úrovněmi citlivosti: Normální, 
přesné a Citlivé.

   • Normální: toto nastavení se používá ve většině prostředí.

   • Přesné: Po zvolení rozpoznávač telefonu Smartphone bude velmi přesně reagovat na hlas.     
  Toto opatření chrání před záměnou hlasu s okolním hlukem a hlasy jiných lidí.

   • Citlivé: Umožní rozpoznávači telefonu Smartphone snadněji se vrátit k rozpoznanému        
  výsledku, kdykoli je rozpoznán nějaký výrok.Toto nastavení se používá v prostředí při stálém    
  hluku, jako např. v autě, autobusu či továrně.
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Nastavení úrovně citlivosti rozeznání hlasu
1. Stiskněte Voice Command > Nabídka > Hlasový štítek.
2. Stiskněte Nabídka a potom vyberte položku nabídky, pro kterou chcete vytvořit hlasový příkaz. 

Zobrazí se seznam dostupných dat pro vybranou položku.
3. Stiskněte volby Nabídka > Upřesnit nastavení. Zvolte úroveň citlivosti.
4. Po dokončení stiskněte OK.

Použití funkce Číselný trenažér
Funkce Číselný trenažér umožňuje zaznamenat model úpravy čísel pro snadné rozpoznání řeči.

Použití funkce Číselný trenažér
1. Stiskněte Voice Command > Nabídka > Číselný trenažér.
2. Stiskněte Nahrávat a vyslovte číslice zobrazené na displeji.
3. Po skončení nahrávání systém přehraje nahraný hlas a počká na potvrzení. Jestli-že je nahraný 

hlas v pořádku, klikněte na tlačítko "Ano" 
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9-4 Aplikace Remote Presenter
Z vašeho telefonu Smartphone můžete díky programu Remote Presenter dálkově ovládat prezentace 
aplikace PowerPoint™, které jsou spuštěny ve stolním počítači nebo notebooku. Bezdrátová 
technologie Bluetooth umožňuje při prezentaci pohodlný a bezproblémový pohyb. Umožňuje také 
kontrolovat u snímků poznámky bez toho, aniž by tím bylo obecenstvo při prezentaci rušeno.

Použití aplikace Remote Presenter
DŮLEŽITÉ  • Dříve než začnete, se přesvědčte, že v počítači je nainstalována aplikace Remote   

  Presenter. Instalační soubory naleznete na přiloženém disku CD. 
• Aplikace Remote Presenter pracuje pouze s počítači vybavenými technologií     
  Bluetooth.

Použití aplikace Remote Presenter
1. Stiskněte Start > Příslušenství > Remote Presenter.
2. Před vyhledáním zařízení Bluetooth proveďte následující kroky:
 • V počítači aktivujte rozhraní Bluetooth.
 • V počítači spusťte aplikaci Remote Presenter.
 Po provedení těchto kroků stiskněte Další.

3. Ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth vyberte název počítače, ve kterém je spuštěna 
prezentace PowerPoint a potom stiskněte Další. 

4. Jakmile budete vyzváni, zadejte do počítače a do telefonu Smartphone ověřovací heslo.

POZNÁMKA Ověřovací heslo komunikace přes rozhraní Bluetooth je vyžadováno, pokud dosud 
nebylo provedeno spárování.
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5. V počítači, v nabídce aplikace Remote Controller klepněte na tlačítko Start a navažte spojení. 
Připomínku zavřete klepnutím na volbu OK.

6. Po navázání spojení stiskněte OK.
7. Klepněte na název souboru aplikace PowerPoint (.ppt), který chcete zobrazit, a potom stiskněte 

Další.
 Při této volbě je v počítači automaticky spuštěna aplikace Microsoft® PowerPoint a následně je 

vybraný soubor otevřen.

8. Nyní můžete pomocí tohoto zařízení dálkově ovládat prezentaci PowerPoint běžící v počítači. 
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Ruční vytvoření nového portu COM
Používáte-li v počítači operační systém Windows® XP/Vista, program Remote Presenter nemusí 
pracovat, i když zařízení bylo úspěšně počítačem vyhledáno a nalezeno. Chcete-li tento problém 
vyřešit, nový port COM nastavte v počítači ručně.

Ruční vytvoření nového portu COM
1. Z nabídky Ovládací panely spusťte Zařízení Bluetooth. Objeví 

se obrazovka Zařízení Bluetooth.
2. Vyberte záložku Možnosti. V nabídce Vyhledávání zvolte 

nastavení Povolit Bluetooth zařízení vyhledat tento počítač.
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3. Klepněte na záložku Porty COM a potom klepněte na volbu 
Přidat. Objeví se obrazovka Přidat port COM.

4. Vyberte položku Příchozí (zařízení zahajující 
připojení) a po dokončení klepněte na tlačítko  
OK. V seznamu dostupných portů COM se 
zobrazí nově vytvořený port.

POZNÁMKA Další informací o portech COM naleznete na webových stránkách: 
http://support.microsoft/com/kb/885365/ 
http://support.microsoft/com/kb/883258/
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Pomocí nastavení připojení k Internetu a k podnikové síti v zaměstnání, můžete vykonávat činnosti, 
jako je např. procházení Internetu nebo intranetu, odesílání a příjem e-mailů a rychlých zpráv  
a synchronizace informací prostřednictvím programu ActiveSync.

S aktivním připojením můžete procházet web, stahovat e-maily, konverzovat přes aplikaci MSN 
Messenger nebo bezdrátově synchronizovat informace se serverem. Zeptejte se poskytovatele 
služeb Internetu, jestli již pro vás bylo připojení nastaveno.

10-1 Automatická konfigurace
Tato funkce automaticky upraví síťové nastavení pro telefon podle operátora a země.

10-2 Bezdrátové sítě
Nastavení funkce Bezdrátové sítě vám umožňuje zapnout a vypnout bezdrátová připojení na 
konkrétním místě. Je to snadný způsob, jak šetřit baterii, nebo připravit telefon na let letadlem.

Spuštění funkce Bezdrátové sítě
Bezdrátové sítě můžete spustit:
   • Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení > Bezdrátové sítě. 

   • Rychlé spuštění funkce Bezdrátové sítě proveďte z klávesnice QWERTY stisknutím tlačítka    
   + .
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10-3 Bezdrátové připojení Wi-Fi® 

Bezdrátové připojení Wi-Fi nabízí velmi dobrou možnost připojení k počítačové síti a aplikacím 
domácí zábavy díky rozsahu pokrytí, rychlosti přenosu a výkonu, který dnešní multimediální aplikace 
a produkty vyžadují.

Zapnutí bezdrátového připojení Wi-Fi
Použijte funkci Bezdrátové sítě pro aktivaci nebo deaktivaci bezdrátového připojení Wi-Fi v zařízení. 
Funkci Bezdrátové sítě můžete otevřít následovně: 

1. Spusťte režim Bezdrátové sítě. Můžete tak učinit buď:
   • Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení > Bezdrátové sítě. 

   • Na klávesnici QWERTY stiskněte tlačítka  +  pro rychlé spuštění funkce Bezdrátové      
  sítě.

2. Na obrazovce Bezdrátové sítě vyberte položku Wi-Fi a stisknutím tlačítka Akce zapněte 
bezdrátové připojení Wi-Fi.

Chcete-li přidat bezdrátovou síť
1. Chcete-li spustit stránky nastavení Wi-Fi, můžete provést:
   • Jakmile vyberete bezdrátovou síť, ke které chcete zařízení připojit, stiskněte volbu Nastavení.

   • Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení > Nastavení Wi-Fi.
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10-4 Použití rozhraní Bluetooth®

Technologie Bluetooth® je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, která vám 
umožňuje komunikovat s ostatními zařízeními, jako např. jsou sluchátka, tiskárny, počítače, 
přijímače GPS nebo další mobilní zařízení uživatele. Zařízení vybavená technologií Bluetooth 
si mohou předávat informace bez toho, aniž by bylo nutné fyzické připojení. Na rozdíl od 
infračerveného připojení, nemusíte při výměně informací prostřednictvím technologie Bluetooth 
zařízení nasměrovat proti sobě. Zařízení pouze musí být vzdálena max. 10 metrů v otevřeném 
prostředí. Můžete dokonce přenášet informace do zařízení v jiné místnosti, pokud je ve stanoveném 
dosahu.

Nastavení režimu Bluetooth
Standardně je režim Bluetooth vypnutý. Pokud jej zapnete a poté vypnete svůj telefon, bude režim 
Bluetooth taktéž ukončen. Když znovu zapnete svůj telefon, režim Bluetooth bude automaticky 
aktivován.

Nastavení režimu Bluetooth
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Nabídka.
2. Vyberte volby Zapnout/Vypnout Bluetooth, Zapnout/Vypnout viditelnost a stiskněte volbu 

Hotovo.

POZNÁMKA Režim Bluetooth můžete také aktivovat a deaktivovat tak, že stisknutím a rychlým 
uvolněním tlačítka Napájení  zobrazíte Rychlý seznam a vyberete funkci 
Bezdrátové sítě. Režim Bluetooth nastavíte stisknutím Nastavení > Nastavení 
Bluetooth, nebo vyberte Bluetooth, stiskněte tlačítko Akce  a můžete snadno 
zapínat a vypínat rozhraní Bluetooth.
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Zapnout Bluetooth Vysílač Bluetooth je zapnutý a můžete využívat funkce rozhraní Bluetooth.

Vypnout Bluetooth Vysílač Bluetooth je vypnutý. Rozhraní Bluetooth byste měli vypnout, chcete-li šetřit 
baterii, nebo v situacích, kdy je vysílání signálu zakázáno, jako např. na palubě 
letadla nebo v nemocnici.

Zapnout viditelnost Vysílání je zapnuto a ostatní zařízení s rozhraním Bluetooth v okolí (přibližně10 
metrů) můžou detekovat váš telefon.

Vypnout viditelnost Vysílání je vypnuto a ostatní zařízení s rozhraním Bluetooth nemohou detekovat váš 
telefon.

Spárování zařízení Bluetooth
Předtím než váš telefon může komunikovat s jiným zařízením, musíte spárovat telefon s dalším 
zařízením s aktivním režimem Bluetooth. Telefon lze spárovat až s deseti dalšími zařízeními 
Bluetooth.

Spárování zařízení Bluetooth
1. Ujistěte se, že tato dvě zařízení se zapnutým režimem Bluetooth jsou blízko sebe a jsou 

detekovatelná.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth.
3. Vyberte položku Přidat nové zařízení.... Telefon vyhledá další zařízení se zapnutým režimem 

Bluetooth a zobrazí je v seznamu.
4. Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, a stiskněte Další.
5. Vložte kód PIN o délce 1 až 16 znaků a stiskněte volbu Další.
6. U druhého zařízení vložte stejný kód PIN.
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POZNÁMKA Po spárování nepotřebujete funkci Zapnout viditelnost, chcete-li mezi nimi přenášet 
informace. Režim Bluetooth musí být zapnutý.

Spárování sluchátek Bluetooth
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení> Bluetooth > Nabídka a vyberte 

položku Zapnout Bluetooth a Zapnout viditelnost.
2. Zapněte sluchátka Bluetooth a udržujte je ve vzdálenosti do 10 metrů od telefonu.
3. Nastavte sluchátka s mikrofonem Bluetooth do režimu párování. Pokyny vyhledejte v příručky 

pro sluchátka s mikrofonem Bluetooth. 
4. Na telefonu stiskněte volbu Přidat nové zařízení....
5. V seznamu Přidat zařízení vyberte sluchátka s mikrofonem Bluetooth a stiskněte volbu Další.
6. Zadejte klíč, který je k dispozici v manuálu k sluchátek s mikrofonem. Telefon se nyní spáruje se 

sluchátky.
7. Nastavte režim Bluetooth na telefonu na Zapnuto a nyní jste připraveni na hovor prostřednictvím 

sady handsfree.

Poslech hudby se sluchátky Bluetooth
1. Ujistěte se, že je telefon spárován se sluchátky Bluetooth podle následujících pokynů v části 

“Spárování sluchátek Bluetooth”.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth a v nabídce Zařízení 

Bluetooth vyberte sluchátka Bluetooth.
3. Otevřete program Windows Media Player a začněte přehrávat hudbu.
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Přenést informace 
prostřednictvím 
rozhraní Bluetooth

Zkontrolujte, jestli je zapnuté rozhraní Bluetooth a zařízení, na které chcete přenést 
data, je viditelné. Vyberte položku, kterou chcete přenést a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Přenést [položka]. Vyberte Bluetooth zařízení, na které chcete soubor 
přenést a stiskněte tlačítko Přenést.

Potvrzení spárování 
zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, jestli je rozhraní Bluetooth zapnuto a zařízení je viditelné. Jakmile jste 
vyzvání k potvrzení spárování s druhým zařízením, stiskněte Ano. Do pole Kód PIN 
vložte kód PIN o délce 1 až 16 znaků a stiskněte volbu Hotovo. Musíte zadat stejný 
kód, který byl zadán do zařízení požadujícího spárování.

Příjem vysílaných 
informací

Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení > Přenést. Vyberte 
Přijímat příchozí IR přenosy. Stiskněte volbu Ano.
Aby byl možný přenos prostřednictvím Bluetooth, zkontrolujte, jestli je rozhraní 
Bluetooth zapnuto, telefon viditelný a v požadovaném dosahu.

Přejmenovat zařízení 
Bluetooth

Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth. Vyberte 
zařízení Bluetooth, které chcete přejmenovat, a stiskněte Nabídka > Upravit. Do pole 
Název zadejte nový název zařízení Bluetooth, stiskněte volbu Další a potom stiskněte 
volbu Hotovo.

Synchronizovat přes 
rozhraní Bluetooth

Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > ActiveSync > Nabídka > Připojit portem 
Bluetooth. Další informace naleznete v části “Používání Bluetooth” na straně 55.

Ukončení spárování 
zařízení Bluetooth

Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth. Vyberte 
zařízení Bluetooth, se kterým chcete ukončit spárování, a stiskněte tlačítko Nabídka> 
Odstranit.
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10-5 Nastavení rozhraní USB
Funkce Nastavení USB umožňuje připojit přes rozhraní USB váš telefon jako čtečku 
paměťových karet nebo webovou kameru.

Chcete-li vybrat režim připojení přes rozhraní USB
1. Připojte telefon k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB.
2. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Nastavení USB.
3. Směrovými tlačítky Vlevo a Vpravo vyhledejte režim připojení přes rozhraní USB a stiskněte 

volbu Hotovo.
   • Chcete-li telefon použít jako čtečku paměťových karet, vyberte možnost Velkokapacitní       

  paměťové zařízení.

   • Chcete-li telefon použít jako webovou kameru, vyberte Webová kamera USB.

POZNÁMKA Používáte-li program ActiveSync™, zkontrolujte, jestli je režim připojení USB 
nastaven na ActiveSync (režim Turbo) nebo ActiveSync (režim Normální). V opačném 
případě nebude aplikace řádně fungovat.

10-6 Připojení k Internetu
Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Připojení a otevřete obrazovku Připojení. 
V nastavení připojení můžete upravit funkce Wi-Fi®, telefonické připojení, nastavení pro síť VPN, 
Bluetooth, službu Proxy a GPRS tak, abyste se mohli připojit k Internetu nebo podnikové síti.
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Chcete-li vytvořit telefonické připojení
Jednotlivá síťová připojení se od sebe navzájem liší. Než začnete s tímto procesem, měli byste 
shromáždit veškeré potřebné údaje nebo nastavení.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení> Telefonické připojení.
2. Stiskněte volby Nabídka > Přidat.
3. Zadejte potřebné údaje

POZNÁMKA V nabídce Připojuje se k, vyberte nastavení Internet pro přímé připojení k Internetu, 
nastavení Zaměstnání pro připojení k podnikové síti, nastavení WAP  pro připojení      
k síti přes protokol Wireless Application Protocol nebo nastavení Zabezpeč. WAP pro 
připojení přes zabezpečený protokol WAP ke stránkám např. banky.

4. Stiskněte volbu Hotovo.

Připojení prostřednictvím služby GPRS, Proxy a sítě VPN
Připojení prostřednictvím služby GPRS, Proxy a sítě VPN můžete vytvořit stejným způsobem jako 
telefonické připojení.

Připojení prostřednictvím služby GPRS
Služby GPRS představuje vysokorychlostní přenos uvnitř mobilní sítě a poskytuje trvalé připojení. 
Chcete-li používat službu GPRS pro připojení k síti, musíte si službu GPRS aktivovat u poskytovatele 
služeb Internetu.
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Připojení prostřednictvím služby Proxy
Je-li váš počítač během synchronizace připojen k Internetu nebo privátní síti, telefon si může 
stáhnout z počítače správné nastavení služby proxy. Pokud se tato nastavení v počítači nenachází, 
nebo je třeba je upravit, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo správce sítě, aby 
vám sdělil název proxy serveru, typ serveru, port, verzi protokolu Socks, uživatelské jméno a heslo. 
Připojení proxy se používá např. k přístupu na Internet přes existující připojení podnikové sítě.

Připojení prostřednictvím služby VPN
Připojení prostřednictvím služby VPN vám poskytne bezpečné připojení k serverům jako je např. 
podniková síť s využitím existujícího připojení k Internetu. Požádejte správce sítě o svoje uživatelské 
jméno, heslo, název domény, nastavení protokolu TCP/IP a název hostitele nebo adresu IP VPN 
serveru.

Změna nastavení možností
Obrazovka Možnosti vám umožní upřesnit počet opakování vytáčení, dobu, kterou vyčkat před 
odpojením a způsob připojení počítače k síti.

Chcete-li otevřít obrazovku Možnosti
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení.
2. Stiskněte Nabídka > Upřesnit > Nabídka > Možnosti.

Přidání výjimky adresy URL
Některé společnosti používají v názvu adres URL tečky (např. intranet.nazevspolecnosti.com). 
Funkce Výjimka adresy URL zam. sdělí aplikaci Internet Explorer Mobile, že adresu URL má hledat 
v síti v Zaměstnání místo v Internetu.
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Chcete-li přidat výjimku adresy URL
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Připojení.
2. Stiskněte volby Nabídka > Upřesnit > Nabídka > Výjimky adres URL zam.
3. Stiskněte volby Nabídka > Přidat.
4. Do pole Vzor adresy URL zadejte adresu URL a stiskněte volbu Hotovo.

POZNÁMKA • Adresy URL oddělujte středníkem (;).
   • Výjimky adres URL nelze vytvořit pro adresy URL Internetu.
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10-7 Používání aplikace Internet Explorer Mobile
Můžete použít aplikaci Internet Explorer Mobile k prohlížení oblíbených položek a kanálů mobilu, 
které byly staženy do zařízení bez připojení k Internetu. Chcete-li prohlížet webové stránky, můžete 
se také připojit k Internetu přes poskytovatele služeb Internetu nebo síťového připojení.

POZNÁMKA Ujistěte se, že jste nastavili připojení telefonu Smartphone. Viz 10-6 Připojení     
k Internetu.

Otevření aplikace Internet Explorer Mobile
Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer
Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Internet > Internet Explorer.

S aplikací Internet Explorer Mobile jsou Oblíbené položky a Historie zobrazovány jako hlavní 
obrazovka místo domovské stránky, a tak můžete jednoduše přejít na své oblíbené webové stránky. 
Webové stránky, které často navštěvujete můžete přidat do seznamu Oblíbené položky.
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Změnit možnosti připojení 1. Stiskněte Nabídka > Nástroje > Možnosti> Připojení.
2. Proveďte jeden z následujících kroků:

• Chcete-li povolit aplikaci Internet Explorer a zvolit síťové nastavení, 
vyberte volbu Automaticky zjišťovat nastavení.

• Chcete-li ručně vybrat síťová nastavení v poli Vyberte síť, vyberte síť, 
ke které se může aplikace Internet Explorer připojit.

Zobrazit seznam Oblíbené 
položky

Na libovolné webové stránce stiskněte volbu Oblíbené položky.

Přejít na webovou stránku V aplikaci Internet Explorer stiskněte volby Nabídka > Panel Adresa. 
Zadejte adresu webové stránky a stiskněte volbu Přejít.

Přejít na webovou stránku ze 
seznamu Historie

Stiskněte volby Nabídka > Historie. Vyberte webovou stránku a stiskněte 
Přejít.

Vymazat historii, soubory 
cookies a dočasné soubory

Stiskněte volby Nabídka > Nástroje > Možnosti > Paměť.

Přidat webovou stránku do 
seznamu Oblíbené položky

Na webové stránce, kterou chcete přidat, stiskněte Nabídka > Přidat k 
oblíbeným položkám.

Změnit velikost textu webových 
stránek

Stiskněte Nabídka > Zobrazit > Velikost textu a vyberte požadovanou 
velikost.

Zobrazit nebo skrýt obrázky na 
webových stránkách

Stiskněte Nabídka > Zobrazit > Zobrazit obrázky. Zaškrtávací políčko vedle 
Zobrazit obrázky indikuje, zda budou obrázky na webových stránkách 
zobrazeny.

Zobrazit stránku v režimu přes 
celý displej

Stiskněte volby Nabídka > Zobrazit > Celý displej.

Ukončit režim přes celý displej Stiskněte jedno z kontextových tlačítek a stisknutím volby Nabídka > 
Zobrazit > Celý displej zrušte volbu.

Změnit možnosti zobrazení 
webové stránky

Stiskněte volby Nabídka > Zobrazit. Vyberte jednu z možností zobrazení.
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Vytvořit novou složku v 
Oblíbených položkách

Stiskněte volby Oblíbené položky > Nabídka > Přidat složku.

Přesunout oblíbené položky do 
složky

Stiskněte Oblíbené položky. Vyberte položku, kterou chcete přesunout. 
Stiskněte Nabídka > Upravit. V nabídce Složka vyhledejte složku, do které 
chcete položku přesunout a stiskněte volbu Hotovo.

Odeslat odkaz e-mailem Přejděte na webovou stránku, jejíž odkaz chcete odeslat a stiskněte volby 
Nabídka > Nástroje > Odeslat odkaz... > E-mail Outlook.

10-8 Sdílení Internetu
Funkce Sdílení Internetu vám umožní použít váš telefon jako externí modem pro připojení počítači 
k Internetu. Chcete-li připojit telefon k počítači za účelem sdílení Internetu, můžete použít zařízení 
vybavené rozhraním USB i technologií Bluetooth.

POZNÁMKA Funkci Sdílení Internetu můžete snadno zapnout stisknutím klávesy  +  na 
klávesnici QWERTY.

Nastavení připojení pomocí rozhraní USB
Chcete-li nastavit připojení přes rozhraní USB
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Další > Sdílení Internetu.
2. U nabídce Připojení Počítače vyberte položku USB.
3. V nabídce Síťové připojení, vyberte typ připojení, které bude váš telefon používat pro připojení  

k Internetu.

POZNÁMKA Nejdříve musíte vytvořit síťové připojení. Viz 10-6 Připojení k Internetu.
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4. Stiskněte volbu Připojit.
5. Připojte svůj telefon Smartphone k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB. Stav se 

změní na Připojeno a váš počítač je nyní připojen k Internetu.

Nastavení připojení pomocí technologie Bluetooth®

Chcete-li nastavit připojení pomocí technologie Bluetooth®

1. Prostřednictvím technologie Bluetooth ® spárujte telefon s počítačem.

POZNÁMKA Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, v části “Spárování zařízení Bluetooth”, 
10-4 Používání technologie Bluetooth®.

2. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Sdílení Internetu.
3. V nabídce Připojení počítače, vyberte Bluetooth PAN.
4. V nabídce Síťové připojení, vyberte typ připojení, které bude váš telefon používat pro připojení  

k Internetu.

POZNÁMKA Nejdříve musíte vytvořit síťové připojení. Viz 10-6 Připojení k Internetu.

5. Stiskněte volbu Připojit.
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10-9 Nastavení sítě
Tato funkce vám pomůže automaticky nebo ručně zkonfigurovat nastavení sítě v závislosti na kartě 
SIM a aktuální poloze. 

Chcete-li použít nastavení sítě
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Internet> Automatická konfigurace.
2. Stiskněte Nabídka > Autodetekce. Zařízení automaticky zjistí polohu a vhodného operátora. 
 Chcete-li vidět seznam všech operátorů v dané zemi, označte zaškrtněte políčko Seznam všech 

operátorů.
 Podle potřeby můžete operátory vybírat ručně. 
3. Jakmile skončíte, stiskněte volbu Hotovo.

10-10 Odstraňování překážek síťového připojení
Pokud používáte aplikaci MSN messenger přes připojení GPRS, můžete se setkat s následujícími 
problémy:

   • Aplikace MSN Messenger a služba MMS nemohou pracovat současně. Spustíte-li nejprve     
  aplikaci MSN messenger, nebudete moci přijímat ani odesílat zprávy MMS, i když použijete    
  jiné připojení k síti.

Doporučujeme ukončit aplikaci MSN messenger dřív, než začnete pracovat se zprávami MMS. 

Aplikaci MSN messenger ukončete následovně:
1. Odhlaste se z účtu MSN.

2. Krátkým stisknutím tlačítka Napájení  otevřete Rychlý seznam a vyberte nabídku Bezdrátové 
sítě.

3. Datové připojení ukončete stisknutím tlačítka Akce .
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11-1 Systémová nastavení

Řízení spotřeby
Řízení spotřeby použijte ke kontrole stavu baterie a ke konfiguraci úsporných nastavení jako např. 
podsvícení vypnutí displeje.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Řízení spotřeby.
2. Upravte následující nastavení:
   • Časový limit podsvícení-baterie, udává dobu nečinnosti telefonu, po jejímž uplynutí          

  bude vypnuto podsvícení displeje.

   • Volba Časový limit podsvícení-síť, udává dobu nečinnosti telefonu, po jejímž uplynutí bude     
  vypnuto podsvícení displeje, je-li telefon připojen k síťovému adaptéru.

   • Volba Vypínat displej, udává dobu nečinnosti telefonu, po jejímž uplynutí bude obrazovka      
  vypnuta.

3. Stiskněte Hotovo.

Nastavení jasu
Snížením jasu obrazovky můžete šetřit baterii.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Jas.
2. Směrovými tlačítky Vlevo a Vpravo upravte úroveň jasu.

11. kapitola Nastavení správy systému
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Přepínač režimů
Funkce Přepínač režimů vám umožní snadno přepínat mezi aplikacemi a úlohami. Chcete-li funkci 
přepínač režimů používat, na klávesnici QWERTY stiskněte tlačítko přepínače režimů. Dalším 
stisknutím můžete přepínat mezi aplikacemi.

Přepínač režimů můžete upravit a také můžete definovat typ přepínače nebo zvolit položky, které se 
objeví v místní nabídce přepínače režimů.

Chcete-li definovat typ přepínače
1. Stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Přepínač režimů.
2. Směrovými tlačítky Vlevo a Vpravo vyberte Typ přepínače.
3. Směrovými tlačítky Vlevo a Vpravo nastavte volbu  Čekací doba.

Chcete-li vybrat položky, které se zobrazí v místní nabídce přepínače
1. Stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Přepínač režimů.
2. Stiskněte volby Nabídka > Nastavení položek.
3. Zvýrazněte ikonu aplikace a stiskněte volby Nabídka > Upravit. Vyberte aplikaci, která se má 

zobrazit v místní nabídce, a stiskněte volbu Hotovo. Chcete-li vybrat další aplikace, postup 
opakujte.

 K pohybu mezi ikonami použijte tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Zaškrtněte políčka aplikací, které 
mají být zobrazeny v na liště přepínače režimů.

Tlačítko Přepínač režimů
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Restartování telefonu Smartphone
Výjimečně může nastat situace, kdy potřebujete restartovat telefon, např. program nepracuje 
správně, nebo telefon nereaguje na stisknutí tlačítek.

Chcete-li restartovat telefon
1. Vyjměte baterii.
2. Znovu vložte baterii a telefon zapněte.

Obnovením původního nastavení telefonu Smartphone
Obnovením původního nastavení telefonu odstraní z paměti všechna data a obnoví výchozí 
nastavení výrobce.

POZNÁMKA Pokud obnovíte původní nastavení telefonu, všechna data uložená v paměti RAM, 
včetně všech souborů, systémových nastavení a dodatečně nainstalovaných 
programů budou odstraněna.

Chcete-li obnovit původní nastavení telefonu
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby  Start > Výchozí nastavení.
2. Rozhodnutí obnovit původní nastavení potvrďte zadáním čísel 1234 a stiskem volby OK.
 Po obnovení původního nastavení se telefon automaticky restartuje.
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11-2 Správa systému

Přidání a odebrání programů
Díky programu ActiveSync můžete do telefonu přidávat aplikace, nebo je můžete stahovat přímo     
z Internetu.

Chcete-li přidat programy
1. Program stáhněte do počítače.
2. Přečtěte si pokyny k instalaci nebo dokumentaci, která je součástí programu. Řada programů 

má zvláštní pokyny k instalaci.
3. Připojte svůj telefon Smartphone k počítači pomocí kabelu USB.
4. Dvakrát klepněte na soubor s příponou *.exe.
   • Pokud spustitelný soubor spustí průvodce instalací, a proto se řiďte pokyny na obrazovce.     

  Jakmile bude program na počítači nainstalován, průvodce automaticky přenese program do    
  telefonu.

   • Pokud se průvodce nespustí, bude zobrazeno chybové hlášení, že program je platný, ale      
  určen pro jiný typ počítače. Je třeba program zkopírovat do telefonu. Pokud nemůžete najít     
  žádné pokyny k instalaci programu, použijte program ActiveSync ke zkopírování souboru      
  programu do složky Program Files (Programové soubory) ve vašem telefonu.

Odebrání programu

POZNÁMKA Předem nainstalované aplikace nelze z telefonu Smartphone odstranit.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Další > Odebrat programy.
2. Vyhledejte program, který chcete odebrat.
3. Stiskněte volby Nabídka > Odebrat.
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Zabezpečení telefonu
Úroveň zabezpečení telefonu si můžete přizpůsobit zamčením klávesnice, karty SIM nebo celého 
telefonu.

Uzamčení klávesnice a ovládání přehrávače multimédií.
Můžete tak učinit dvěma způsoby:

   • Krátce stiskněte tlačítko Napájení  a z nabídky Rychlý seznam vyberte Zámek.

   • Podržte stisknutou klávesu Konec .

Odemčení klávesnice a ovládání přehrávače multimédií
Stiskněte volbu Odemknout a následně rychle stiskněte hvězdičku .

Uzamčení karty SIM
Uzamčení karty SIM zabrání ostatním osobám používat váš telefon, pokud nebude zadáno správné 
heslo. Tísňová volání blokována nejsou. Jakmile zapnete telefon, budete vyzváni k zadání kódu PIN1.

Chcete-li uzamknout kartu SIM a nastavit kód PIN
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Zabezpečení > Povolit PIN karty SIM.
2. Zadejte heslo (kód PIN1 karty SIM) a stiskněte volbu Hotovo.
 Jakmile je kód PIN aktivován, budete po každém zapnutí telefonu vyzváni k zadání kódu PIN.

Odemčení karty SIM
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte volby Start > Nastavení > Zabezpečení > Zakázat kód PIN 

karty SIM.
2. Zadejte heslo (kód PIN1 karty SIM) a stiskněte volbu Hotovo.
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Chcete-li změnit kód PIN
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Další > Nastavení >Další > Zabezpečení > Změnit kód PIN 

karty SIM.
2. Zadejte původní kód PIN1.
3. Zadejte a potvrďte nový kód PIN a stiskněte Hotovo.

Chcete-li změnit kód PIN2
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Další > Nastavení > Zabezpečení > Změnit kód PIN2.
2. Zadejte původní kód PIN2 (kód PIN2 karty SIM).
3. Zadejte a potvrďte nový kód PIN2 a stiskněte Hotovo.

Uzamčení telefonu
Chcete-li zamknout telefon
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > Zámek 

zařízení.
2. Stisknutím klávesy Akce  zaškrtněte políčko Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu.
3. Postupte k následujícímu políčku a nastavte dobu, po jejímž uplynutí se telefon automaticky 

zamkne, není-li používán.
4. V nabídce Typ hesla vyberte typ hesla, který chcete použít.
5. Zadejte a potvrďte heslo a stiskněte Hotovo.

Řízení odchozích hovorů
Volba Povolená čísla, pokud tuto funkci používaná karta SIM povoluje, vám umožní omezit odchozí 
hovory jen na vybraná telefonní čísla. K použití této funkce potřebujete kód PIN2. Pokud je tato funkce 
aktivní, můžete vytáčet pouze telefonní čísla uvedená v seznamu povolených čísel. Funkce Blokování 
hovorů naproti tomu blokuje jisté typy volání. Dříve než bude možné funkci používat, je třeba nastavit 
seznam povolených čísel.
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1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Telefon > Další > Povolená čísla.

2. Stisknutím klávesy Akce  vyberte volbu Pouze povolená čísla a stiskněte Hotovo.
3. Zadejte kód PIN2 karty SIM a stiskněte Hotovo. Jakmile zapnete volbu Povolená čísla, budete 

moci ukládat povolená čísla.
4. Stiskněte Nabídka > Upravit čísla.
5. Stiskněte Nabídka > Přidat a zadejte telefonní čísla, která chcete přidat do seznamu povolených 

čísel.
6. Stiskněte Hotovo.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2 až 6.

Blokování příchozích a odchozích hovorů
Tísňová volání jsou povolena i se zapnutou funkcí Blokování hovorů.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nastavení > Telefon > Blokování hovorů.
2. V nabídce Blokovat příchozí hov. vyberte nastavení Vypnuto, Během roamingu nebo Všechny 

hovory.
3. V nabídce Blokovat odchozí hov. vyberte některé z nastavení - Vypnuto, Mezinár. kromě 

domova, Mezinárodní hovory nebo Všechny hovory.
4. Stiskněte Hotovo.
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12. kapitola Ostatní funkce

12-1 Správce úkolů
Správce úkolů zobrazí aplikace dostupné v telefonu Smartphone a umožní zobrazit, zavřít, spustit 
všechny aplikace, jakož i poskytne výchozí informace o aplikaci.

Spuštění Správce úkolů
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Příslušenství > Správce úkolů. 
2. Zvolte aplikaci a stiskněte volbu Nabídka. Z volby Nabídka vyberte, co chcete s aplikací provést.
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IKONA POPIS

Prohlížeč Word Viewer otevře textový soubor.

Prohlížeč PDF Viewer otevře soubor formátu PDF.

Prohlížeč PPT Viewer otevře soubor aplikace Powerpoint.

Prohlížeč Excel Viewer otevře soubor tabulkového 
kalkulátoru Excel.

12-2 Aplikace ClearVue Office
Váš telefon Smartphone je již vybaven nainstalovanými aplikacemi ClearVue Office, které umožňují 
zobrazit dokumenty, tabulky, prezentace a soubory formátu PDF.

Prohlížeč Word Viewer
Tento prohlížeč umožňuje zobrazit dokumenty vytvořené v programu Microsoft Word 97, 2000, 2002 
(XP) a 2003. Kromě toho může také zobrazit dokumenty uložené ve formátu .rtf (Rich Text Format).

Tento program spusťte stisknutím Start > Kancelář > Word Viewer.

Prohlížeč PDF Viewer
Tento prohlížeč slouží k zobrazení souborů formátu .pdf (Portable Document Format).

Tento program spusťte stisknutím Start > Kancelář > PDF Viewer.
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Prohlížeč PPT Viewer
Tento prohlížeč umožňuje zobrazit dokumenty vytvořené v programu Microsoft PowerPoint 97, 
2000, 2002 (XP) a 2003.

Tento program spusťte stisknutím Start > Kancelář > PPT Viewer.

Prohlížeč Excel Viewer
Tento prohlížeč umožňuje zobrazit dokumenty vytvořené v programu Microsoft Excel 97, 2000, 2002 
(XP) a 2003.

Tento program spustíte stisknutím Start > Kancelář > Excel Viewer.
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12-3 Použití Java (MIDlet Manager)
Telefon podporuje Java 2 Edition, J2ME. Aplikace Java MIDlet Manager vám umožňuje stahovat 
aplikace Java, jako např. hry a obslužné programy, které jsou navrženy pro mobilní telefony, a lze je 
snadno instalovat a spravovat.

Chcete-li nainstalovat, spouštět a spravovat MIDlety ve vašem telefonu, je třeba je nejprve 
do telefonu stáhnout.

Instalace MIDletů Java přímo z Internetu
Chcete-li instalovat MIDlety Java přímo z Internetu
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Příslušenství > Java. Zobrazí se nabídka Java.
2. Stisknutím tlačítka Nabídka > Instalovat> Internet spusťte aplikaci Internet Explorer.
3. Zatímco jste připojeni na Internetu, vyhledejte MIDlet nebo sadu MIDletů.
4. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů, kterou chcete stáhnout.
5. Stisknutím volby Ano  spustíte instalaci MIDletu nebo sady MIDletů.
6. Akci potvrdíte stisknutím volby Hotovo.

Instalace Java MIDletů z počítače
Do telefonu můžete instalovat MIDlety nebo sady MIDletů z počítače pomocí USB kabelu nebo 
rozhraní Bluetooth. MIDlety, zkopírované do telefonu pomocí infračerveného přenosu, rozhraní 
Bluetooth, nebo jako příloha e-mailu, jsou automaticky uloženy do složky Dokumenty. 

Chcete-li instalovat Java MIDlety z počítače
1. Z počítače do telefonu stáhněte hry a obslužné programy, které chcete instalovat.
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2. Na počítači spusťte program ActiveSync a klepněte na volbu Prozkoumat.
3. Přejděte do složky Toto zařízení\Dokumenty nebo do složky Toto zařízení\Paměťová karta ve 

vašem telefonu a vložte soubory.
4. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Nástroje > Java. Zobrazí se nabídka esmertec Java.
5. Stiskněte volby Nabídka > Instalovat > Místní. Zobrazí se seznam dostupných MIDletů nebo sad 

MIDletů.
6. Vyberte MIDlet nebo sadu MIDletů, kterou chcete nainstalovat, a stiskněte volbu  Instalovat.
7. Instalaci spustíte stisknutím volby Ano.

8. Akci potvrdíte stisknutím volby Hotovo.

Spouštění Java MIDletů
Chcete-li spustit Java MIDlety
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte Start > Příslušenství > Java. Telefon zobrazí seznam MIDletů.

2. Vyberte MIDlet a potom stiskněte tlačítko Akce .

POŽADAVEK PROVEĎTE

Odebrat MIDlet Z hlavní nabídky Javy vyberte MIDlet, který chcete odebrat, a stiskněte 
volby Nabídka > Odinstalovat.

Aktualizovat MIDlet Z hlavní nabídky Javy vyberte MIDlet, který chcete aktualizovat, a stiskněte 
Nabídka > Aktualizovat.

Změnit zobrazovaný název 
MIDletu

Z hlavní nabídky Javy vyberte MIDlet, který chcete přejmenovat, a stiskněte 
Nabídka > Upravit.
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Usnesení Federálního výboru pro telekomunikaci
Toto zařízení splňuje Část 15 směrnic FCC. Provoz závisí na následujících dvou podmínkách:

1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2) Zařízení musí být schopno přijímat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí 

chování.

Toto zařízení a jeho anténa nesmí být přesměrována ani nesmí pracovat spolu s jinými anténami nebo vysílači.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. 
Účelem těchto omezení je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Zařízení generuje, používá 
a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může 
způsobit škodlivé rušení u radiokomunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci 
rušení nevznikne. 

Usnesení kanadského Ministerstva pro komunikace
Toto digitální zařízení nepřekračuje emisní omezení třídy B při vytváření vysokofrekvenčního šumu digitálními 
zařízeními dle vyhlášky o vysokofrekvenčním rušení kanadského Ministerstva pro komunikace.

Toto digitální zařízení třídy B odpovídá kanadským směrnicím ICES-003.

Dodatek 
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Bezpečnostní směrnice UL
Vzhledem k požadavkům UL 1459 telekomunikační zařízení (telefon) může být elektricky zapojen do telekomunikační 
sítě, jejíž provozní napětí proti zemi nepřesahuje 200 V (špička), 300 V (špička - špička), 105 V rms a musí být 
instalováno a používáno souladu s normou NFPA 70.

Při používání telefonu vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým 
proudem a zranění osob. Patří sem i tato pravidla:

   •  Nepoužívejte telefon poblíž vody, například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby  
  na prádlo, ve vlhkém sklepě nebo poblíž bazénu. 

   •  Nepoužívejte telefon během bouřky. Může dojít k úrazu elektrickým proudem vyvolaným na dálku      
  účinkem blesku.

   •  Nepoužívejte telefon v blízkosti místa úniku plynu.

Primární (nedobíjecí) a sekundární (dobíjecí) lithium - ionová baterie, která je použita jako zdroj energie ve výrobku 
splňuje normu UL 1642. Tyto baterie obsahují lithium, nebo směs lithia, nebo lithiové ionty, a může tvořit jeden nebo 
Další elektrochemických článků zapojených do série nebo paralelně, které převádějí chemickou energii na elektrickou 
nevratnou nebo vratnou chemickou reakcí. 

   •  Nevhazujte baterie z telefonu do ohně, neboť mohou explodovat. V místních předpisech pravděpodobně  
  najdete zvláštní pokyny pro nakládání s odpady, aby se snížilo možné riziko zranění osob popálením     
  nebo explozí.

   •  Nepoužívejte síťové adaptéry ani baterie z jiných zařízení, aby se snížilo možné riziko zranění osob     
  popálením nebo explozí. Používejte jen síťový adaptér označený certifikátem UL a baterie dodávané     
  výrobcem nebo servisním střediskem.



120

Zákaz přesměrování
Toto zařízení nesmí být přesměrováno ani nesmí pracovat spolu s jinými anténami nebo vysílači. 
Část 15 nařízení a předpisů komise FCC (FCC Rules and Regulations) stanovuje 
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 směrnic FCC. 
Účelem těchto omezení je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech.
Zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno v souladu 
s pokyny, může způsobit škodlivé rušení u radiokomunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité 
konkrétní situaci rušení nevznikne. Pokud skutečně dojde k tomu, že toto zařízení ruší příjem rozhlasu nebo televize, 
což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:
—Otočením nebo přemístěním přijímací antény. 
—Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
—Připojte zařízení do síťové zásuvky zapojené do jiného okruhu než přijímač. 
—Poraďte se s dodavatelem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.
Informace o předpisech a prohlášení
Instalace a použití tohoto bezdrátového zařízení LAN musí být v přísném souladu s pokyny obsaženými v uživatelské 
dokumentaci dodávané s výrobkem. Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení (včetně antény), které nejsou 
výslovně schváleny výrobcem, mohou mít za následek zrušení oprávnění uživatele provozovat dané zařízení. 
Výrobce nenese zodpovědnost za žádné rušení, například rušení rozhlasového nebo televizního signálu, způsobené 
neoprávněnou úpravou tohoto zařízení, nebo nahrazením připojovacích kabelů a vybavení jinými, než stanovil výrobce. 
Je zodpovědností uživatele opravit veškeré poruchy způsobené takovouto nepovolenou úpravou, výměnou nebo 
připojením. Výrobce a jeho autorizovaní distributoři nepřebírají žádnou zodpovědnost za poškození nebo porušení 
vládních nařízení vycházejících z neschopnosti vyhovět těmto směrnicím.

Kontrolní seznam prohlášení o předpisech k používání
  15.21

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou zrušit    
oprávnění uživatele dané zařízení provozovat.

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny subjektem zodpovědným za zajištění 
shody s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat dané zařízení.
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Náhradní baterie
Pokud je zařízení dodáváno spolu s vyměnitelnou baterií a pokud by výměna za nesprávný typ baterie měla za 
výsledek výbuch (jako např. při výměně některých lithiových baterií), platí následující pokyny:

– Je-li baterie uložena v MÍSTĚ PŘÍSTUPNÉM UŽIVATELI, musí být poblíž baterie označení nebo prohlášení v 
pracovních nebo servisních pokynech;

– Je-li baterie uložena jinde ve vybavení, musí být poblíž baterie označení nebo prohlášení v pracovních nebo 
servisních pokynech.

Označení nebo usnesení může obsahovat následující text:
UPOZORNĚNÍ

HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, JE-LI BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM.
OVĚŘTE SI MÍSTNÍ SMĚRNICE PRO LIKVIDACI POUŽITÝCH BATERIÍ

Aby byla zaručena shoda se směrnicemi o expozici RF FCC, musí být toto vybavení instalováno a používáno                
v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem záření a vaším tělem. Použijte dodanou anténu. Nepovolená anténa, 
úprava nebo příslušenství může poškodit vysílač a porušit nařízení FCC.
Bezpečnostní informace
Aby byla zaručena shoda se směrnicemi o expozici RF FCC, musí být toto vybavení instalováno a používáno  
v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem záření a vaším tělem. Použijte pouze s dodanou anténu. Nepovolená 
anténa, úprava nebo příslušenství může poškodit vysílač a porušit nařízení FCC.
Upozornění na ustanovení směrnic FCC týkající se vystavení vysokofrekvenčním kmitočtům
Toto bezdrátové LAN zařízení bylo ohodnoceno v hlášení OET 65C FCC a shledáno vyhovující požadavkům 
uvedeným v CFR 47 Sekce 2.1091, 2.1093, a 15.247(b)(4) týkajících expozice RF ze zařízení s radiovými frekvencemi. 
Vyzařování tohoto zařízení s bezdrátovým připojením je nižší než limity předpisů FCC o vystavení účinkům vysokých 
frekvencí. Přesto by zařízení mělo být používáno tak, aby byl možný lidský kontakt při běžném provozu minimalizován, 
jako např. mobilní nebo přenosné zařízení avšak neustálé nošení na těle je přísně zakázáno. Při používání tohoto 
zařízení je třeba dodržovat určitou vzdálenost mezi anténou a poblíž stojícími osobami kvůli souladu s expozicemi RF. 
Aby se zaručilo vyhovění s expozičními limity RF uvedenými ve standardech ANSI C95.1, nesmí být vzdálenost mezi 
anténami a uživatelem méně než 20 cm.
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