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Bezpečnostní zásady
Bezpečnostní zásady pro zdroj napájení a baterii
Používejte správný externí zdroj napájení. Napájecí adaptér tohoto výrobku lze připojit 
pouze ke zdroji napájení, jehož typ je uveden na typovém štítku. Nejste-li si jisti, jaký 
zdroj napájení je zapotřebí, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb.

Péče o baterii. Tento výrobek obsahuje polymerovou Li-Ion baterii. Při nesprávné 
manipulaci s baterií hrozí nebezpečí požáru a popálení. Nepokoušejte se baterii otevřít 
nebo	opravit.

VAROVÁNÍ  V PŘÍPADĚ NESPRÁVNÉ VÝMĚNY HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU 
BATERIE. ABY SE ZABRÁNILO NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO POPÁLENÍ, 
NEDEMONTUJTE, NEDEFORMUJTE, NEPERFORUJTE ANI NEZKRATUJTE 
EXTERNÍ KONTAKTY NEBO OBVODY. NELIKVIDUJTE V OHNI ANI 
VODĚ ANI NEVYSTAVUJTE TEPLOTÁM NAD 60°C (140°C). PŘI VÝMĚNĚ 
BATERIE POUŽIJTE POUZE BATERIE SPECIFIKOVANÉ VÝROBCEM. 
POUŽITÉ BATERIE RECYKLUJTE NEBO ZLIKVIDUJTE V SOULADU S 
MÍSTNÍMI VYHLÁŠKAMI.



Letadlo
Na vyzvání letištním nebo letovým personálem vždy vypněte vaše bezdrátové zařízení. Pokud je 
vaše zařízení vybaveno „režimem letadlo“ nebo podobnou funkcí, poraďte se s letovým personálem, 
zda můžete tuto funkci během letu používat.

Řízení
Vždy věnujte plnou pozornost řízení. Je nezbytné dodržovat místní zákony a vyhlášky omezující 
používání bezdrátových zařízení během řízení.

Nemocnice
Na vyzvání vždy vypněte mobilní telefon v nemocnicích, klinikách nebo ve zdravotnických zařízeních.	
Tato opatření mají zabránit možnému rušení citlivého zdravotnického zařízení.

Čerpací stanice
Dodržujte veškeré pokyny ohledně používání bezdrátových zařízení nebo jiného rádiového vybavení,	
kterými jsou označena místa s hořlavým materiálem nebo chemickými látkami. Na vyzvání 
autorizovaným personálem vždy vypněte vaše bezdrátové zařízení.

Rušení
Při používání telefonu v bezprostřední blízkosti osobních zdravotních prostředků, jako jsou například 
kardiostimulátory a naslouchadla, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.



Kardiostimulátory
Aby se zabránilo možnému rušení s kardiostimulátorem, doporučují výrobci kardiostimulátorů 
dodržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15 cm. Z tohoto 
důvodu používejte telefon u ucha na opačné straně těla, než je umístěný kardiostimulátor, a nenoste 
telefon v náprsní kapse.

Naslouchadla
Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit některá naslouchadla. V takovém případě se 
obraťte na výrobce vašeho naslouchadla a požádejte jej o náhradní řešení.

Jiné zdravotní pomůcky
Obraťte se na vašeho lékaře a výrobce zařízení a zjistěte, zda používání vašeho telefonu může rušit 
provoz vaší zdravotnické pomůcky.

Měrný absorbovaný výkon (SAR)
Váš M530w byl navržen, vyroben a testován tak, aby nepřekračoval limity pro vystavování 
elektromagnetickému poli, doporučené Radou Evropské unie. Tyto limity jsou součástí obsáhlých 
směrnic vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi.

Evropské standardy stanovují, že množství elektromagnetické energie spektra rádiových vln 
absorbované lidským tělem při používání telefonu má být měřeno ve vztahu k tzv. měrnému 
absorbovanému výkonu (Specific Absorption Rate, SAR). Limitem SAR pro širokou veřejnost jsou v 
současné době 2 watty na kilogram zprůměrované na 10 gramů živé tkáně.

Maximální hodnota SAR u M530w je GSM: 0.196W/kg@10g(CE); DCS: 0.413W/kg@10g(CE); a 
WCDMA: 0.323W/kg@10g(CE).
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Technické údaje ASUS M530w
Procesor Marvell PXA270 416 MHz třípásmový GSM/GPRS
Operační systém Microsoft® Windows Mobile™ 6 (verze Standard)
Síťový systém Třípásmový GSM/GPRS (900/1800/1900) + WCDMA(UMTS) (2100 MHz)

GPRS třída 10
Paměť 256 MB paměti Flash ROM  

64 MB paměti SDRAM
Displej 2,4palcový, 65 000 barev, TFT-LCD (240 x 320 pixelů)
Fotoaparát Fotoaparát se dvěma snímači CMOS

 Hlavní: Hlavní fotoaparát se snímačem CMOS 2,0 megapixely, 
integrovaný blesk LED, režim makro a digitální zoom 4x

 Dodatečný: Dodatečný fotoaparát se snímačem CMOS s rozlišením VGA
Rozšiřovací slot Jeden slot – pro paměťovou kartu Micro SD
Možnosti připojení Bluetooth® v2.0 / USB 1.1 (klient +host) /WLAN 802.11b/g
Zvuk Zdířka 2,5 mm pro připojení stereofonních sluchátek / integrovaný mikrofon 

/ integrovaný hlasitý telefon
Velikost 117 mm x 65 mm x 13,8 mm
Hmotnost 135 gramů (s baterií)
Baterie Vyjímatelná/nabíjecí baterie Li-ion s minimální kapacitou 1200 mAh
Životnost baterie Pohotovostní doba 150 hodin / 4 hodiny hovoru v síti GSM a 2 hodiny 

hovoru v síti WCDMA *

* Skutečný výkon závisí na řadě faktorů, včetně sítě a prostředí používání.



Obsah balení
Balení obsahuje řadu příslušenství pro telefon smartphone. Po rozbalení zkontrolujte položky podle 
seznamu níže a ověřte, zda jsou v dobrém stavu. Pokud některá položka chybí nebo je poškozena, 
obraťte se ihned na prodejce.

Standardní položky
• Telefon smartphone ASUS M530w
• Synchronizační kabel USB
• Napájecí adaptér
• Disk CD Microsoft Začínáme: obsahuje Microsoft®	ActiveSync®	�.5
• Vyjímatelná/ nabíjecí baterie Li-ion 1200 mAh (baterie SBP-10 od výrobce Welldone)
• Headset
• Příručka
• Stručná příručka
• Záruční karta
•	 Ochranné	pouzdro

DŮLEŽITÉ Aby se zabránilo poškození telefonu smartphone a jeho příslušenství,Aby se zabránilo poškození telefonu smartphone a jeho příslušenství, 
používejte toto zařízení (včetně ochranného pouzdra) při teplotě 20 ~ 30 
oC (68 ~ 86 oF) a při vlhkosti 50%.	
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Kapitola 1 Začínáme

1-1 Seznámení s telefonem smartphone ASUS M530w
Telefon smartphone ASUS® M530w 3G přináší nejnovější mobilní technologii, která vkládá svět 
do vašich rukou. M530w je třípásmový mobilní telefon s displejem LCD o vysokém rozlišení, 
integrovaným fotoaparátem se dvěma snímači CMOS a videokamerou, možností videohovorů a 
zasílání videozpráv, organizérem, GPRS a slotem pro paměťovou kartu SD.

Kromě 256 MB paměti telefonu lze úložný prostor rozšířit pomocí paměťové karty microSD, na 
kterou lze ukládat fotografie, zprávy, texty, obrázky a zvukové soubory jako u žádného jiného 
mobilního telefonu – díky tomu je tento telefon vynikajícím partnerem kdekoliv zrovná jste.

Díky těmto a mnoha dalším funkcím vám ASUS M530w zajisté poskytne uspokojivý mobilní zážitek.
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1-2 Seznámení s telefonem smartphone

Rozvržení

Funkce na horní straně

Součásti:
   Tlačítko vypínače/ 

rychlého seznamu
  Indikátor napájení
  Objektiv videokamery
  Tlačítko volání
  Levé softwarové tlačítko
  Tlačítko Domů
  Navigační tlačítka
  Tlačítko akce
  Pravé softwarové tlačítko
  Tlačítko Zpět
  Tlačítko pro ukončení
  Klávesnice QWERTY
  Tlačítko Vybrat
  Ovladač hlasitosti

1
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3

4
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6
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8

9

10

11
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13

14
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11
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8
10

9
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12

13

14

Popis levé části Popis přední části
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Začínáme

Součásti:
  Zdířka sluchátka
  Konektor Mini-USB
I  Objektiv fotoaparátu
  Blesk fotoaparátu
  Reproduktor
  Přihrádka na baterie
   Tlačítko Fotoaparát /  

boční klávesa funkcí 

15

16

17

18

19

20

21
AM

15 16

17

18

19

20

21

Popis pravé částiPopis zadní části

Popis dolní části
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4

Popis součástí zařízení

Č. Položka Popis
1 Tlačítko vypínače/

rychlého	seznamu
Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.
Stisknutím a rychlým uvolněním otevřete Rychlý seznam, který umožňuje 
přístup k funkci Bezdrátové sítě (pro aktivaci a deaktivaci bezdrátových funkcí), 
Zámek kláves a k přednastaveným profilům.

2 Indikátor oznámení Vícebarevný indikátor signalizuje následující situace:	
• Svítí zeleně – telefon je zcela nabitý.	
• Bliká zeleně – byla rozpoznána síť.	
• Svítí červeně – telefon se nabíjí.	
• Bliká červeně – upozornění na událost.	
•  Bliká modře – je aktivována komunikace Bluetooth®	nebo	WLAN(IEEE	

802.11b/g).
3 Objektiv videokamery Tato zabudovaná kamera je určena pro videokonference.
4 Tlačítko volání Stisknutím přijmete volání nebo vytočíte telefonní číslo.

Stisknutím dvakrát vytočíte poslední volané číslo.
Stisknutím a podržením během aktivního volání přejdete do režimu hlasitého 
telefonu.
Jedním stisknutím přidržíte aktivní volání a přijmete další příchozí volání.

5 Levé softwarové 
tlačítko

Slouží k výběru příkazu přímo nad tlačítkem na hlavním displeji.
Když je klávesnice zamknutá, můžete ji odemnout stisknutím tohoto tlačítka a 
rychlým stisknutím tlačítka hvězdičky.

6 Tlačítko Domů Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku.

7 Navigační tlačítka Tato tlačítka slouží k posouvání nahoru, dolů, vpravo a vlevo mezi výběry na displeji.
Primární funkcí navigačních tlačítek nahoru a dolů je pohyb v nabídkách a 
navigace mezi kontakty.
Primární funkcí tlačítek vlevo a vpravo je změna nastavení a úpravy textu.
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Začínáme

Č. Položka Popis
8 Tlačítko akce Tlačítko akce funguje stejně, jako klávesa Enter na klávesnici. Stisknutím 

tohoto tlačítka potvrdíte akci. Když přejdete na zaškrtávací políčko, stisknutím 
tlačítka akce zaškrtnete, nebo zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka.

9 Pravé softwarové 
tlačítko

Provede úkol uvedený nad tlačítkem.

10 Tlačítko Zpět Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na předchozí obrazovku.
Stisknutím vymažete textové pole.

11 Tlačítko pro 
ukončení

Stisknutím tlačítka ukončíte volání.
Stisknutím a podržením zamkněte klávesnici.

12 Klávesnice QWERTY Stisknutím tohoto tlačítka lze zadávat text, čísla a symboly. Další informace viz část 
7-2 Zadávání textu, čísel a symbolů.

13 Tlačítko Vybrat Tlačítko Vybrat funguje velmi podobně, jako tlačítko Akce. Stisknutím tohoto tlačítka 
potvrdíte akci. Když přejdete na zaškrtávací políčko, stisknutím tohoto tlačítka 
zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka.

14 Ovladač hlasitosti Stisknutím tlačítek se šipkami upravte hlasitost. Stisknutím horního tlačítka 
hlasitosti aktivujete hlasové příkazy.

15 Port	sluchátek Slouží k připojení sady headset.
16 Konektor Mini-USB Tento konektor slouží k synchronizaci dat nebo k nabíjení baterie.
17 Objektiv fotoaparátu Tento 2megapixelový fotoaparát je vybaven objektivem s automatickým 

makrem	(AM)	a	bleskem.
18 Blesk fotoaparátu Umožňuje fotografovat snímky v tmavém prostředí.
19 Reproduktor Umožňuje poslouchat zvuková média a volání.
20 Přihrádka na baterie Obsahuje baterii, která napájí zařízení.
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Č. Položka Popis
21 Tlačítko Fotoaparát / 

boční klávesa funkcí
Ve výchozí konfiguraci toto tlačítko slouží k aktivaci aplikace Fotoaparát: 
         Stisknutím spustíte hledáček fotoaparátu.
         V režimu fotoaparátu stisknutím vyfotografujete snímek.
Chcete-li změnit přiřazení tlačítka a aktivovat tímto tlačítkem jiné aplikace, 
stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Přiřazení kláves. Z 
rozevíracího seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete aktivovat tímto tlačítkem.
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Začínáme

1-3 Vložení karty SIM a baterie
Od telefonního operátora získáte kartu SIM (Subscriber Identity Module), na které je uloženo vaše 
číslo mobilního telefonu, telefonní seznam a zprávy SMS/MMS. Vložte kartu SIM před vložením baterie.

POZNÁMKA Karta SIM je obvykle k dispozici zapouzdřená v plastové kartičce. Před 
vyjmutím karty SIM si přečtěte dokumentaci ke kartě. Před vložením karty SIM 
do telefonu smartphone odstraňte z karty nerovnosti na okrajích.

1. Sejměte víčko přihrádky baterie.
2. Vložte kartu SIM do slotu tak, aby zkosený roh směřoval dopředu a aby kontakty směřovaly 

dolů.
3.  Nasaďte víčko přihrádky baterie.

Vložení karty SIM:

1 2 3
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1. Zarovnejte zlaté kovové kontakty na baterii s kontakty v telefonu.
2. Zasuňte zadní víčko do telefonu.

Vložení baterie:

POZOR Používejte pouze baterii dodanou v krabici s telefonem smarthphone. V 
případě použití nesprávného typu baterie může dojít ke zranění nebo výbuchu.

21
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Začínáme

1-4 Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD
Vložení karty microSD
1. Sejměte víčko přihrádky baterie.
2. Uchopte kartu tak, aby strana se štítkem (obvykle 

strana karty se jménem výrobce) směřovala nahoru 
a aby strana s čárovým kódem/sériovým číslem 
směřovala dolů a zasuňte kartu do slotu microSD na 
pravé straně telefonu.

3. Zasuňte kartu do slotu tak, aby celá karta do něj 
zapadla.

Vyjmutí karty microSD
1. Lehce kartu zatlačte, aby se vysunula. Potom můžete 

kartu bezpečně vyjmout.
2.  Nasaďte víčko přihrádky baterie.

POZOR	 Paměťovou kartu microSD	lze vložit pouze jedním směrem.	V	případě správného	
vložení se karta hladce zasune do slotu. NETLAČTE paměťovou kartu do slotu silou.
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1-5 Nabíjení telefonu smartphone
VAROVÁNÍ Používejte pouze nabíječku dodanou s telefonem smartphone.

Před prvním použitím telefonu smartphone baterii zcela nabijte. Prvotní nabíjení baterie může trvat 
přibližně osm (8) hodin. Baterii je možné nabíjet, když je telefon zapnutý nebo vypnutý.

Stav nabití baterie ukazuje ikona baterie na displeji. Indikace ikony baterie viz „Ikony stavových 
indikátorů“ v části 2-2 Hlavní obrazovka.

Nabíjení baterie
1. Připojte napájecí adaptér ke zdroji napájení.
2. Připojte zástrčku napájecího kabelu ke konektoru mini USB sync a k napájecímu konektoru.

POZNÁMKA Když se baterie nabíjí, indikátor napájení svítí oranžově; po úplném nabití 
baterie indikátor svítí zeleně.

1

2
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Začínáme

1-6 Zapnutí/vypnutí telefonu smartphone
Zapnutí telefonu
1. Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač	  přibližně tři sekundy, dokud se nerozsvítí displej.
2. Budete-li vyzváni k zadání kódu PIN (Personal Identification Number), zadejte jej pomocí 

klávesnice a potom stiskněte tlačítko Akce	
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.	Na hlavním displeji se zobrazí čekací obrazovka.
3. Zadejte váš kód PIN a stiskněte tlačítko Hotovo. Počkejte, až se načte Váš operátor a 

obrazovky Microsoft.

Vypnutí telefonu
Postupujte jedním z následujících postupů:
•	 Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač		 	přibližně tři sekundy, dokud se nezobrazí obrazovka	

vypnutí Microsoft Mobile, a počkejte, až zhasne displej.
• Stiskněte a rychle uvolněte tlačítko Vypínač	  a na obrazovce Rychlý seznam vyberte 

položku Vypnout.
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Kapitola 2  Seznámení s používáním telefonu 
smartphone

2-1 Navigace
Telefon smartphone má řadu tlačítek, které pomáhají při navigaci obrazovkami telefonu smartphone 
a při výběru.

Navigační klávesnice
Navigační klávesnice se skládá ze čtyř tlačítek a umožňuje 
snadné procházení výběry na displeji..

Primární funkcí navigačních tlačítek nahoru a dolů je pohyb 
v nabídkách a navigace mezi kontakty. Primární funkcí 
tlačítek vlevo a vpravo je změna nastavení a úpravy textu.

Tlačítko Akce
Tlačítko akce funguje stejně, jako klávesa Enter na 
klávesnici. Stisknutím tlačítka Akce na zvýrazněné položce 
potvrzujete, že chcete danou funkci provést.

Nahoru

Dolů

Vlevo Vpravo

Akce
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Seznámení s používáním telefonu smartphone

Tlačítko Domů
Stisknutím tlačítka Domů přejdete na hlavní obrazovku.

Tlačítko Zpět
Stisknutím tlačítka Zpět přejdete na předchozí obrazovku. 
V textovém poli umožňuje tlačítko Zpět vymazávat znaky 
vlevo	od	kurzoru.

Softwarová tlačítka
Dvě softwarová tlačítka na telefonu smartphone se 
nacházejí přímo pod displejem. Každé softwarové tlačítko 
provádí akci zobrazenou přímo nad sebou na panelu 
softwarových tlačítek. Tato dvě softwarová tlačítka jsou 
kontextová, tzn. funce techto dvou tlačítek závisí na tom, 
co právě děláte.

Klávesnice QWERTY
Alfanumerickou klávesnici můžete používat k rychlému 
výběru programů a nastavení v telefonu smartphone. 
Stiskněte číslo na klávesnici, které odpovídá číslu 
zobrazenému vedle programu nebo nastavení, které 
chcete změnit.
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2-2 Hlavní obrazovka
Hlavní obrazovka se automaticky zobrazí po zapnutí telefonu smartphone nebo po delší době 
nečinnosti telefonu.

V horní části hlavní obrazovky je zobrazeno šest naposledy používaných programů. Uprostřed 
displeje je zobrazen operátor, čas, vaše další schůzka, váš aktuální profil a počet nových textových 
zpráv. Přejdete-li na některou z těchto položek a stisknete tlačítko Akce	
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 , otevře se přidružený 
program.

POZNÁMKA Stisknutím tlačítka Domů		
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  se kdykoli vrátíte na tuto obrazovku.

 Chcete-li hlavní obrazovku přizpůsobit (rozvržení, barevné schéma, obrázek 
na pozadí), stiskněte tlačítko Start > Nastavení > Hlavní obrazovka.

Čas/datum

Vaše další schůzka
Výběrem a stisknutím 
tlačítka Akce otevřete 
Kalendář

Váš poskytovatel služeb
Výběrem a stisknutím 
tlačítka Akce otevřete 
Bezdrátové sítě

Naposledy používané programy

Stavové	indikátory

Příkaz levého softwarového 
tlačítka
Stisknutím levého 	
softwarového tlačítka spustíte 
nabídku Start, ve které 
se zobrazí nainstalované 
programy a nastavení

Příkaz pravého softwarového tlačítka
Stisknutím pravého softwarového 
tlačítka otevřete aplikace, jako 
například Kontakty, Zprávy nebo 
Historie volání.

Síla síťového signálu

Stav napájení
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Seznámení s používáním telefonu smartphone

Ikony stavových indikátorů
Stavové indikátory se zobrazují v horní části displeje a na hlavní obrazovce. V následující tabulce je 
uveden přehled běžných stavových indikátorů a jejich významy.

Nový e-mail nebo textová 
zpráva	(SMS) Síla signálu  Roaming

Nová	rychlá	zpráva Žádný signál 3G Roaming

Hlasové volání Žádná služba Síť 3G k dispozici

Probíhá hlasové volání Režim zadávání multipress, 
malá písmena GPRS k dispozici

Probíhá datové volání 	 Režim zadávání číslic GPRS se používá

Volání jsou přesměrována Chyba	synchronizace WiFi	k	dispozici

Přidržené volání Zvuk zap. Bluetooth zap

Zmeškané volání Vyzvánění vypnuto

Stav nabití baterie Čekající alarm

Nízký stav baterie Chybí karta SIM

Nabíjení baterie Chyba	SIM
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2-3 Nabídka Start
Telefon smartphone je dodáván s mnoha 
předinstalovanými programy, které můžete začít 
ihned používat. K těmto programům lze přistupovat z 
nabídky Start.
Používání nabídky Start
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start.
2. Pomocí navigační klávesnice přejděte na 

program a stiskněte tlačítko Akce 
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.

Programy můžete do nabídky Start přidávat stažením 
z Internetu do počítače a zkopírováním do telefonu pomocí aplikace ActiveSync.

Odebírání programů
• Stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Další > Odebrat programy. Přejděte na 

program, který chcete odebrat, a potom stiskněte tlačítko Nabídka > Odebrat.

POZNÁMKA Můžete změnit rozvržení zobrazení nabídky Start. Stiskněte tlačítko Start > 
Další > Nastavení > Nabídka Start a vyberte možnost Zobrazení mřížky	
nebo	Zobrazení seznamu.
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Seznámení s používáním telefonu smartphone

2-4 Rychlý seznam
Rychlý seznam umožňuje rychlý a pohodlný přístup k seznamu 
běžných příkazů, například vypnutí telefonu, zamknutí telefonu, 
vypnutí bezdrátových funkcí a změna typu profilu.

Používání Rychlého seznamu
1. Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka Vypínač	 	

zobrazte Rychlý seznam.	
POZNÁMKA: Pokud stisknete a podržíte příliš dlouho, 
telefon se vypne.

2. Přejděte na příkaz, který chcete použít, a vyberte jej 
stisknutím tlačítka Akce	
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,	Vybrat nebo stisknutím 
odpovídajícího tlačítka na alfanumerické klávesnici.

3. Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko 
Storno.	

PŘÍKAZY RYCHLÉHO SEZNAMU POPIS 
Vypnout Vypne telefon
Bezdrátové sítě Zapne/vypne telefon a/nebo všechny bezdrátové funkce.
Zamknout Zamkne klávesnici, aby se zabránilo náhodnému stisknutí tlačítek. 

Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko Odemknout	a	potom	
stiskněte tlačítko * (Q W E R T Y U I O P
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).	
Normální / Tichý / Vibrace / Venku / 
Automaticky

Vyberte předvolený profil, který chcete nastavit jako aktivní. Aktuální 
profil je označen zatržítkem. Chcete-li změnit nastavení profilu, vyberte 
profil a stiskněte tlačítko Nabídka > Upravit.
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Kapitola  3 Používání funkcí volání

3-1 Volání
Volání z hlavní obrazovky
Pokyny pro volání z hlavní obrazovky
1. Na hlavní obrazovce začněte pomocí klávesnice QWERTY zadávat telefonní číslo, které chcete 

volat.
 Zadáte-li nesprávné číslo, stisknutím tlačítka Zpět	
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 vymažte poslední číslici; stisknutím a 
podržením vymažete všechny číslice.

2. Po zadání uskutečněte volání stisknutím tlačítka Odeslat	
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3. Stisknutím tlačítka Konec	
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 ukončete volání.

POZNÁMKA	Během zadávání telefonního čísla telefon smartphone vyhledává odpovídající 
jméno nebo číslo v seznamech Kontakty, Historie volání a Rychlé vytáčení. 
Když se zobrazí jméno nebo číslo osoby, kterou chcete volat, vyberte jej 
pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů.

	 Chcete-li znovu vytočit poslední volané číslo, stiskněte dvakrát tlačítko 
Odeslat na hlavní obrazovce.
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Používání funkcí volání

Volání položky seznamu Kontakty
Pokyny pro volání položky seznamu Kontakty
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kontakty.
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte jméno kontaktu, kterému chcete volat.

POZNÁMKA Chcete-li rychle vyhledat kontakt v dlouhém seznamu kontaktů, můžete zúžit 
hledání zadáním prvních několika písmen jména kontaktu.

3. Stisknutím tlačítka Odeslat	
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 vytočíte výchozí číslo přiřazené vybranému kontaktu.

POZNÁMKA	 Neuvedete-li jinak, bude při volání ze seznamu Kontakty ve výchozí konfiguraci 
vytočeno číslo mobilního telefonu (m) kontaktu.

Pokyny pro změnu výchozího čísla kontaktu 
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kontakty.
2. Vyberte kontakt, jehož výchozí telefonní číslo chcete změnit.
3. Pomocí navigačních tlačítek vpravo/vlevo změňte výchozí číslo. Písmeno vpravo od jména 

kontaktu označuje výchozí číslo — m (mobil), w (do práce) nebo h (domů).

Volání čísla ze seznamu Historie volání
Pokyny pro volání ze seznamu Historie volání
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Odeslat		
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 nebo stiskněte tlačítko Start > Historie volání.
2. Vyberte číslo nebo jméno, které chcete volat, a stiskněte tlačítko Odeslat	
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Volání pomocí rychlého vytáčení
Můžete vytvořit rychlá volání pro často volaná telefonní čísla nebo často používané položky 
stisknutím a podržením jednoho nebo dvou tlačítek. Můžete zvolit položky Rychlého vytáčení z 2-99. 
Můžete vytvořit Rychlé vytáčení pro telefonní číslo, pro program v nabídce Start, pro e-mailovou 
adresu nebo pro adresu webové stránky (URL), která je uložena v seznamu Kontakty a na kartě SIM.

POZNÁMKA Aby bylo možné používat funkci rychlého vytáčení, musíte přiřadit tlačítko 
rychlého vytáčení telefonnímu číslu.

Vytvoření rychlého vytáčení pro telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo adresu URL
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty.
2. Vyberte kontakt a stisknutím tlačítka Akce		
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	zobrazte	podrobnosti	o	kontaktu.
3. Vyberte telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo adresu URL, které chcete přiřadit rychlé 

vytáčení, a stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat do rychlého vytáčení.
4. Zadejte příslušné podrobnosti do položek Jméno, Hodnota a Přiřazení tlačítka. V části Přiřazení	

tlačítka proveďte výběr pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo nebo stisknutím tlačítka Akce	
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 zobrazte kompletní seznam voleb.

POZNÁMKA Chcete-li ukončit vytváření rychlého vytáčení, stiskněte tlačítko Nabídka > 
Storno na obrazovce Rychlé vytáčení.

5. Stiskněte tlačítko Hotovo.
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Používání funkcí volání

Volání pomocí rychlého vytáčení
Na klávesnici na hlavní obrazovce stiskněte a podržte číslo, kterému jste přiřadili rychlé vytáčení. 
Pokud se přiřazení klávesnice skládá ze dvou číslic, stiskněte první číslici a potom stiskněte a 
podržte druhou číslici.

Vytvoření rychlého vytáčení pro položku v nabídce Start
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start.
2. Vyberte položku a stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat rychlé vytáčení.
3. Zadejte příslušné podrobnosti do položek Jméno, Hodnota a Přiřazení tlačítka. V části Přiřazení 

tlačítka proveďte výběr pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo nebo stisknutím tlačítka Akce	
zobrazte kompletní seznam voleb.

4. Stiskněte tlačítko Hotovo.

Tísňová volání
Volání na čísla tísňových služeb lze provádět za jakýchkoli okolností, i když jste zamkli kartu SIM 
nebo telefon.

Uskutečnění tísňového volání
Zadejte číslo tísňové služby platné pro vaši oblast a stiskněte tlačítko Odeslat.

Uskutečňování mezinárodních volání
Chcete-li uskutečňovat mezinárodní volání, musíte nejdříve zadat mezinárodní předvolbu (+), potom 
směrové číslo země, číslo oblasti a telefonní číslo.
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Uskutečnění mezinárodního volání
1. Stisknutím a podržením tlačítka + na klávesnici zadejte znak plus.
2. Zadejte celé telefonní číslo včetně směrového kódu země, čísla oblasti a telefonního čísla a 

potom stiskněte tlačítko Odeslat.

3-2 Přijímání hlasového volání
V závislosti na vašich nastaveních telefon při příchozím volání vyzvání, vibruje nebo vyzvání a 
vibruje. Při příchozím volání se na displeji zobrazí jméno volajícího a telefonní číslo. Pokud volající 
není ve vašem seznamu Kontakty, na displeji se zobrazí pouze číslo. Příchozí volání můžete 
přijmout nebo ignorovat.

 Přijmutí hlasového volání

Stiskněte tlačítko Odpovědět	nebo	Odeslat		
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Ignorování hlasového volání 

Stiskněte tlačítko Ignorovat	nebo	Konec		
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POZNÁMKA Pokud je aktivována vaše hlasová schránka, bude volající stisknutím tlačítka 
Ignorovat	nebo	Konec přesměrován do vaší hlasové schránky. V opačném 
případě volající uslyší obsazovací tón.
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3-3 Možnosti během volání
V tabulce níže jsou uvedeny možnosti nabídky, které jsou k dispozici během volání. Některé z těchto 
možností jsou k dispozici pouze pro více volání najednou nebo během konferenčního volání.

POLOŽKA NABÍDKY 
PŘÍCHOZÍHO VOLÁNÍ

POPIS 

Přidržet Přidrží aktivní volání.
Uvolnit Aktivujte přidržené volání. Přidržené volání můžete rovněž uvolnit stisknutím 

tlačítka Odeslat.
Ztlumit Vypne mikrofon aktivního volání (slyšíte volajícího, ale volající neslyší vás).
Zrušit ztlumení Zapne mikrofon aktivního volání.
Hlasitý telefon zap./vyp. Aktivuje/deaktivuje hlasitý telefon.

POZNÁMKA: Rovněž můžete stisknout a podržet tlačítko Odeslat během 
aktivního volání.

Konference Spojí všechna existující volání (pokud jste přihlášeni k odběru této služby).
Hands-free zap./vyp. Zapne funkci hands-free.
Kontakty Otevře seznam Kontakty.
Uložit do kontaktů Uloží volajícího do kontaktů.
Zobrazit kalendář Otevře program Kalendář
Historie volání Otevře seznam Historie volání.
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Řízení více volání
Přijmutí dalšího volání
1. Stisknutím tlačítka Odpovědět přidržíte první volání a přijmete druhé volání.volat, nebo vyberte 

položku kontaktu v seznamu Kontakty.
2. Chcete-li ukončit druhé volání a vrátit se k prvnímu volání, stiskněte tlačítko Konec	
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Přidržení jednoho volání za účelem uskutečnění druhého volání
1. Stisknutím tlačítka Nabídka > Přidržet přidržte první volání a zavolejte druhé číslo. Po 

dokončení druhého volání přejděte stisknutím tlačítka Konec	
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 zpět na první volání.

Přepínaní volání
Chcete-li přepnout dvě volání, stiskněte tlačítko Přepnout.
Vytvoření konferenčního volání
Jestliže probíhá více volání najednou, stiskněte tlačítko Nabídka > Konference.

3-4 Uskutečnění videovolání
 Během videovolání vidíte záběr osoby, se kterou hovoříte, na hlavním displeji, stejně jako vás vidí 
druhá osoba. Aby bylo možné uskutečnit videovolání, musíte se nacházet v pokrytí sítě UMTS. 
Informace o dostupnosti a odběru služeb videovolání vám poskytne operátor sítě nebo poskytovatel 
služeb.
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Uskutečnění videovolání
1. Na hlavní obrazovce začněte pomocí klávesnice QWERTY zadávat telefonní číslo, které chcete 

volat, nebo vyberte položku kontaktu v seznamu Kontakty.
2. Po zadání čísla uskutečněte volání stisknutím tlačítka Nabídka > Videovolání.
 Po připojení linky uvidíte dva obrazy videa a z reproduktoru uslyšíte zvuk.

3. Stisknutím tlačítka Konec	
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 ukončete volání.

3-5 Přijímání videovolání
Přijmutí videovolání

Stiskněte tlačítko Odpovědět	
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	nebo	Odeslat	
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Ignorování videovolání

Stiskněte tlačítko Ignorovat	
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POZNÁMKA Chcete-li konfigurovat nastavení videovolání, stiskněte tlačítko Start > Další > 
Videotelefon > Obecné a proveďte požadovaná nastavení videovolání.
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4-1 Microsoft ActiveSync
ActiveSync umožňuje synchronizovat informace ve vašem počítači s informacemi v telefonu 
smartphone. Během synchronizace jsou porovnávána data v telefonu s daty v počítači a 
aktualizována podle nejnovějších informací. Synchronizaci lze rovněž použít pro přidávání nových 
programů do telefonu.

Aby bylo možné synchronizovat telefon s vaším počítačem, je třeba provést následující kroky:

1. Nainstalujte aplikaci ActiveSync do počítače.
2. Připojte telefon k počítači.
3. Spárujte obě zařízení.

POZNÁMKA Další informace o synchronizaci viz nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.

Kapitola  4 Synchronizace s ActiveSync
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4-2 Instalace ActiveSync do počítače
Program ActiveSync je již nainstalován v telefonu smartphone. Chcete-li synchronizovat informace 
ve vašem telefonu s počítačem, musíte nainstalovat program ActiveSync rovněž do počítače. 
Nainstalujte program ActiveSync s disku Začínáme, který byl dodán v krabici s výrobkem.

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

DŮLEŽITÉ Dokud nedokončíte instalaci programu ActiveSync do počítače, nepřipojujte 
telefon k počítači.

Instalace ActiveSync do počítače
1. Vložte disk CD Začínáme do optické jednotky v počítači a během instalace programu ActiveSync 

postupujte podle zobrazených pokynů.
2. Klepnutím na Začít zde zobrazíte obrazovku Přehled.
3. Klepněte na tlačítko Instalovat ActiveSync a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů. 
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4-3 Připojení telefonu smartphone k počítači
Pokyny pro připojení telefonu smartphone k počítači

1. Po zobrazení výzvy připojte příslušný 
konec synchronizačního kabelu USB 
ke konektoru mini USB a napájecímu 
konektoru na spodní straně telefonu a 
druhý konec k portu USB v počítači.

2. Program ActiveSync se spustí 
automaticky po rozpoznání vašeho 
telefonu a spustí se průvodce nastavením	
synchronizace telefonu smartphone.

4-4 Vytvoření spojení
Průvodce vás provede kroky vytvořením spojení. Průvodce nastavením synchronizace můžete:

• Vytvořit synchronizační spojení mezi počítačem a telefonem.
• Konfigurovat připojení k serveru Exchange Server pro přímou synchronizaci se serverem 

Exchange Server. Chcete-li telefon synchronizovat se serverem Exchange Server, před 
dokončením průvodce získejte od vašeho správce název serveru Exchange Server, vaše 
uživatelské jméno, heslo a název domény.

• Zvolte typy informací (Kalendář, Kontakty, Úkoly, Pošta Outlook, Oblíbené) pro synchronizaci.
Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky synchronizuje telefon. Po dokončení 
synchronizace můžete odpojit telefon od počítače. Po první synchronizaci se vybrané informace z 
počítače zobrazí v telefonu smartphone.
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4-5 Synchronizace s počítačem
Změna synchronizovaných informací
Ve výchozí konfiguraci program ActiveSync nesynchronizuje automaticky všechny informace 
Outlook. Prostřednictvím možností programu ActiveSync můžete aktivovat a deaktivovat 
synchronizaci konkrétních typů informací:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > ActiveSync.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti.
3. Proveďte jeden z následujících kroků:
 • Zaškrtněte políčka u položek, které chcete synchronizovat.
 • Zrušte zaškrtnutí políček u položek, které nechcete synchronizovat.
 • Chcete-li přizpůsobit synchronizaci počítače, vyberte název počítače a potom stiskněte 

tlačítko Nabídka > Nastavení.
 • Chcete-li přizpůsobit synchronizaci konkrétního typu informací, vyberte typ informace a potom 

stiskněte tlačítko Nastavení.
 • Chcete-li zcela ukončit synchronizaci s počítačem, vyberte počítač a stiskněte tlačítko 

Nabídka > Odstranit.

POZNÁMKA Elektronickou poštu lze synchronizovat pouze s jedním počítačem.
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Používání synchronizačního kabelu USB
Po připojení telefonu k počítači program ActiveSync automaticky rozpozná telefon a zahájí 
synchronizaci.
1. Připojte telefon k počítači prostřednictvím synchronizačního kabelu USB.
2. Program ActiveSync automaticky rozpozná telefon a zahájí synchronizaci. V opačném případě 

na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > ActiveSync.
3. Stisknutím tlačítka Sync zahajte synchronizaci.
4. Stisknutím tlačítka Zastavit ukončíte synchronizaci před dokončením.

Používání rozhraní Bluetooth
Telefon můžete synchronizovat s vaším počítačem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.
1. Podle pokynů v nápovědě k programu ActiveSync Help v počítači nakonfigurujte rozhraní 

Bluetooth v počítači tak, aby podporovalo program ActiveSync.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > ActiveSync.
3. Stiskněte tlačítko Nabídka > Připojit prostřednictvím Bluetooth. Zajistěte, aby se telefon a 

počítač nacházely blízko sebe.

POZNÁMKA   Pokud se připojujete k tomuto počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth 
poprvé, musíte před synchronizací absolvovat průvodce Bluetooth v telefonu 
a nastavit spojení Bluetooth s počítačem. Další informace o nastavení 
partnerství Bluetooth viz „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v části 6-4 
Používání rozhraní Bluetooth.

4. Stiskněte tlačítko Sync.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko Nabídka > Odpojit Bluetooth. Chcete-li šetřit energii baterie, 

vypněte rozhraní Bluetooth.
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4-6 Synchronizace se serverem Exchange Server
Chcete-li vytvořit připojení k serveru Exchange Server, bude třeba od vašeho poskytovatele služeb 
nebo správce systému zjistit název serveru a název domény serveru. Rovněž musíte znát vaše 
uživatelské jméno a heslo Exchange.

POZNÁMKA  Než změníte nastavení synchronizace v telefonu, odpojte jej od počítače.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > ActiveSync > Nabídka > Konfigurovat server.	
Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci se serverem Exchange Server, zobrazí se položka 
Přidat zdrojový server.

2.	 Do	pole	Adresa serveru zadejte název serveru, na kterém běží Exchange Server, a stiskněte 
tlačítko Další.

3.  Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a název domény a stiskněte tlačítko Další.	
Chcete-li, aby se v telefonu uložilo vaše heslo, abyste jej nemuseli znovu zadávat při 
připojování, zaškrtněte políčko Uložit heslo.

4. Zaškrtněte políčka u typů informací, které chcete synchronizovat se serverem Exchange Server.
5. Chcete-li změnit dostupná nastavení synchronizace, vyberte typ informace a stiskněte tlačítko 

Nabídka > Nastavení.
6. Chcete-li změnit pravidla řešení synchronizačních konfliktů, stiskněte tlačítko Nabídka > 

Upřesnit.
7. Stiskněte tlačítko Dokončit	.
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4-7 Vytvoření plánu synchronizace
Můžete vytvořit plán automatické synchronizace informací ve vašem telefonu smartphone s 
počítačem nebo serverem Microsoft Exchange Server.

Aby bylo možné vytvořit plán synchronizace s počítačem, musíte použít aplikaci ActiveSync v 
počítači. Další informace o synchronizaci viz nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.

Aby bylo možné vytvořit plán synchronizace se serverem Exchange, musíte použít aplikaci 
ActiveSync v telefonu. Podrobnosti viz další část.
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Plánování synchronizace
Než změníte nastavení synchronizace v telefonu, odpojte jej od počítače.

Pokyny pro plánování synchronizace
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > ActiveSync > Nabídka > Plán.
2. Proveďte jeden z následujících kroků:

CHCETE-LI 
SYNCHRONIZOVAT

PROVEĎTE

Automaticky při příchodu 
položek.

V části Ve špičce vyberte položku Jak položky přicházejí. Když 
je objem pošty velký, je efektivnější synchronizovat v pravidelných 
intervalech.
V části Mimo špičku vyberte položku Jak položky přicházejí. Když 
je objem pošty malý, je tato možnost efektivnější, než synchronizace v 
pravidelných intervalech.

Když pracujete nebo když je 
objem e-mailů vysoký.

Vyberte vhodně častý interval v seznamu Ve špičce.

Když je objem e-mailů malý. Vyberte delší interval nebo položku Jak položky přicházejí v seznamu 
Mimo špičku.

Během roamingu Zaškrtněte políčko Použít výše uvedená nastavení během 
roamingu. Chcete-li minimalizovat poplatky za roaming, zrušte 
zaškrtnutí tohoto políčka a během roamingu proveďte synchronizaci 
ručně.

Když stisknete tlačítko Odeslat v 
části Zprávy v telefonu

Zaškrtněte políčko Odeslat/přijmout při klepnutí na Odeslat.

POZNÁMKA Chcete-li změnit nastavení špiček tak, aby přesněji odpovídaly vašim 
intervalům objemu e-mailů, stiskněte tlačítko Nabídka > Ve špičce.
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4-8 Vzdálená synchronizace
Při vzdálené synchronizaci je telefon synchronizován prostřednictvím bezdrátového připojení, nikoli 
prostřednictvím přímého místního připojení k počítači. Vzdálená synchronizace s počítačem bude 
pravděpodobně záviset na vaší síťové konfiguraci. Například bude pravděpodobně třeba vytvořit 
připojení virtuální privátní sítě (VPN) k vaší síti.
Aby bylo možné provádět vzdálenou synchronizaci, je třeba nejdříve vytvořit připojení a potom 
nakonfigurovat telefon. Další informace o vzdálené synchronizaci viz nápověda k aplikaci 
ActiveSync v počítači.
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5-1 Přizpůsobení telefonu smartphone
Obrazovky nastavení
Můžete zobrazovat a měnit nastavení ve vašem telefonu smartphone tak, aby vypadal a choval se 
tak, jak chcete. Patří sem změna rozvržení hlavní obrazovky, přidání vlastního vyzváněcího tónu a 
nastavení možností pro přijatá volání, například Přesměrování volání nebo Čekající volání.

Stisknutím tlačítka Start > Další > Nastavení na hlavní obrazovce zobrazíte obrazovku Nastavení.

Kapitola  5 Správa telefonu smartphone
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POZNÁMKA Výběrem položky Další na obrazovce Nastavení zobrazíte další stránku 
možností Nastavení; stisknutím levého nebo pravého tlačítka na navigační 
klávesnici zobrazíte další nebo předchozí stránku možností Nastavení. 



37

Správa telefonu smartphone

Přizpůsobení hlavní obrazovky
Pokyny pro přizpůsobení hlavní obrazovky
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Nastavení > Hlavní obrazovka.
2. Proveďte požadované změny a stiskněte tlačítko Hotovo.
Pokyny pro přizpůsobení hlavní obrazovky vlastním obrázkem
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Multimédia > Obrázky a videa.
2. Vyberte obrázek, který chcete použít jako pozadí, a stiskněte tlačítko Akce.
3. Stiskněte tlačítko Nabídka > Použít jako hlavní obrazovku.
4. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo/vpravo upravte průhlednost a stiskněte tlačítko Dokončit.

Nastavení datumu, času a budíku
Pokyny pro nastavení datumu a času
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Hodiny a budík > Datum a 

čas.
2. Zadejte přesné informace a stiskněte tlačítko Hotovo.
Pokyny pro nastavení budíku
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Hodiny a budík > Budík.
2. Zadejte přesné informace a stiskněte tlačítko Hotovo.

Změna místních nastavení
Pokyny pro změnu místních nastavení
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Další > Místní 

nastavení.
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2. V části Jazyk vyberte požadovaný jazyk rozhraní a nabídek telefonu.
3. V části Místní vyberte vaše aktuální umístění. Položka Místní automaticky změní formát 

zbývajících položek, jako například datum, čas a měna podle konkrétního místa.
4. Po dokončení provádění změn stiskněte tlačítko Hotovo.

POZNÁMKA Nová nastavení jazyka se aktivují po vypnutí a zapnutí telefonu.

Změny nastavení profilů
Profil určuje způsob, jakým budete upozorňování na události, jako například na příchozí volání, na 
blížící se schůzky a na nové zprávy. Váš aktuální profil je zobrazen na hlavní obrazovce.

Pokyny pro rychlou změnu profilu
Chcete-li rychle přejít na jiný profil, stiskněte a rychle uvolněte vypínač, na obrazovce Rychlý 
seznam přejděte na požadovaný profil a stiskněte tlačítko Vybrat. Chcete-li otevřít druhou stránku 
seznamu Rychlý seznam s dalšími možnostmi profilů, vyberte tlačítko Další.

POZNÁMKA Když je profil nastaven na Automaticky, telefon se automaticky přepne do 
tichého režimu vždy, když máte v Kalendáři nastavenou schůzku.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Profily.
2. Přejděte na profil, který chcete změnit, a stiskněte tlačítko Nabídka > Úpravy.
3. Změňte nastavení a stiskněte tlačítko Hotovo.

POZNÁMKA Chcete-li obnovit výchozí nastavení profilu, stiskněte tlačítko Nabídka	a	
vyberte položku Obnovit výchozí.
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Nastavení rozšířených zvuků
Nastavení Rozšířené zvuky slouží k přizpůsobení zvuků vyzváněcích tónů, upozornění, připomenutí, 
budíku, výstrah, varování, e-mailů, textových zpráv a tónů tlačítek. Telefon je dodáván s 13 
předinstalovanými polyfonními vyzváněcími tóny, ze kterých můžete vybírat.

Pokyny pro změnu zvuku
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Rozšířené zvuky.
2. Označte položku, pro kterou chcete změnit zvuk.
3. Postupujte jedním z následujících postupů:
 • Přejděte vlevo/vpravo a vyberte jiný zvuk.

 • Stisknutím tlačítka Akce	
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 otevřete obrazovku Vybrat položku, na které si můžete vybrat z 
kompletního seznamu zvuků, které jsou pro danou událost k dispozici.

Použití vlastního zvuku
1. Vyhledejte a zkopírujte zvukový soubor v počítači.

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

2. Připojte telefon smartphone k počítači.
3. Spusťte aplikaci ActiveSync v počítači a klepněte na tlačítko Vyhledat.
4. Vložte soubor na libovolné místo v telefonu smartphone.
5. Na hlavní obrazovce telefonu smartphone stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > 

Rozšířené zvuky.
6. Označte položku, pro kterou chcete použít vlastní zvuk.
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7. Postupujte jedním z následujících postupů:
 • Stisknutím tlačítka• Stisknutím tlačítka Nabídka > Přidat zvuky otevřete obrazovku Přidat zvuky.

 • Stisknutím tlačítka•  Stisknutím tlačítka Akce	
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 otevřete obrazovku Vybrat položku. Výběrem položky <Přidat 
zvuky> otevřete obrazovku Přidat zvuky.

8. Vyhledejte a vyberte zvukový soubor v telefonu smartphone.
9. Stisknutím tlačítka Hotovo uložte změny a ukončete obrazovku Rozšířené zvuky.

Zadávání vlastních kontaktních informací
Na obrazovce Informace o majiteli se zadávají a zobrazují osobní informace, například vaše jméno, 
telefonní číslo a e-mailová adresa. Důrazně doporučujeme tyto informace uvést, protože mohou 
usnadnit vrácení telefonu v případě ztráty.

Pokyny pro zadání informací o majiteli
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Další > Další > 

Informace o majiteli.
2. Zadejte vaše informace a stiskněte tlačítko Hotovo.

Přiřazování funkcí klávesnice
Tento telefon smartphone je dodáván s předinstalovanými programy, ke kterým mohou být přiřazeny 
výchozí funkce tlačítek. Nastavení Přiřazení tlačítek slouží k přizpůsobení funkcí tlačítek pro 
spouštění často používaných programů nebo pro provádění rychlých operací, například vrácení na 
hlavní obrazovku nebo otevření Rychlého seznamu.
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Pokyny pro přiřazování funkcí tlačítek
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítkoNa hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Přiřazení tlačítek.
2. Vyberte funkci tlačítka, kterou chcete přiřadit k programu, a potom stiskněte tlačítko Hotovo.

Změna zobrazení nabídky Start
Pomocí nastavení Nabídka Start změňte rozvržení zobrazení nabídky Start. Nabídku Start můžete 
zobrazit jako Zobrazení mřížky	nebo	Zobrazení seznamu.

Pokyny pro změnu zobrazení nabídky Start
1.  Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítkoNa hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Nabídka Start.
2. Vyberte možnost Zobrazení mřížky	nebo	Zobrazení seznamu a potom stiskněte tlačítko Hotovo.

Nastavení videovolání
Pomocí nastavení Videotelefon nastavte videovolání v telefonu smartphone.

Pokyny pro nastavení videovolání
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítkoNa hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Videotelefon > 

Obecné.
2.	 Na	obrazovce	Obecné můžete zvolit následující nastavení:
 •  Vyberte položku Přijmout bez kamery, chcete-li přijmout videovolání, i když druhá strana 

nemá telefon vybavený kamerou.
 •  V části Média ve videohovoru můžete zvolit předvolbu obrázku, použít výchozí médium 

nebo nepoužít žádné médium.
 •  V části Výchozí výstup zvuku můžete zvolit přenos zvuku z vašeho telefonu smartphone. 

Můžete zvolit možnost Reproduktor	nebo	Příjemce.
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Nastavení hlasitosti headsetové sady
Nastavení Omezovač hlasitosti headsetu slouží k úpravě hlasitosti headsetové sady.

Pokyny pro nastavení hlasitosti headsetové sady
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítkoNa hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Omezovač 

hlasitosti headsetu.
2. Pomocí levého a pravého softwarového tlačítka snižte nebo zvyšte hlasitost.
3 Stiskněte tlačítko Hotovo.

5-2 Vylepšování výkonu
Změna nastavení dostupnosti
Pokyny pro změnu nastavení dostupnosti
1.	 Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Další > Dostupnost.
2. Nastavte vlastní preference následujících položek:
 V části Velikost systémového písma nastavte velikost písma zobrazovaného v telefonu.
 V části Časový limit Multipress nastavte interval čekání mezi stisknutím tlačítek při zadávání 

textu v režimu Multipress.
 V části Časový limit potvrzení nastavte zpoždění před vypršením časového limitu nepotvrzené 

akce.
 V části Hlasitost upozornění na příchozí volání nastavte hlasitost upozornění na příchozí 

volání nebo nové zprávy během telefonování.
3. Stiskněte tlačítko Hotovo.



43

Správa telefonu smartphone

Změna nastavení napájení
Část Řízení spotřeby umožňuje zjistit stav baterie a konfigurovat nastavení řízení spotřeby, 
například časové limity podsvícení a displeje.

1.	 Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Další > Řízení spotřeby.
2. Upravte následující možnosti:
 V části Časový limit podsvícení	s baterií nastavte interval nečinnosti telefonu, po jehož 

uplynutí se vypne podsvícení.
 V části Časový limit podsvícení s AC nastavte interval nečinnosti telefonu, po jehož uplynutí 

se při napájení z externího zdroje vypne podsvícení.
 V části Časový limit displeje nastavte interval nečinnosti telefonu, po jehož uplynutí zhasne 

displej.
3. Stiskněte tlačítko Hotovo.

5-3 Zapnutí/vypnutí bezdrátového režimu
Pokyny pro zapnutí/vypnutí Bluetooth
Postupujte jedním z následujících způsobů:
• Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka Vypínač	  zobrazte Rychlý seznam a vyberte 

položku Bezdrátové sítě. Vyberte položku Bluetooth a stiskněte tlačítko Akce 
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• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > Bluetooth.	

K dispozici jsou následující možnosti: Nabídka > Vypnout Bluetooth, Nabídka > Zapnout 
Bluetooth,	Nabídka > Zapnout viditelnost	nebo	Vypnout viditelnost.
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Zapnutí/vypnutí režimu rádia
Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítka Vypínač	  zobrazte Rychlý seznam a vyberte 
položku Bezdrátové sítě. Vyberte položku Vše vyp. a stiskněte tlačítko Akce	
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POZNÁMKA Vypněte veškerá rádiová rozhraní telefonu, nacházíte-li se v letadle nebo v 
nemocnici. Nebude možné volat ani odesílat zprávy/e-maily, ale bude možné 
používat funkce organizéru telefonu.

5-4 Zabezpečení telefonu smartphone
Přizpůsobte požadovanou úroveň zabezpečení telefonu zamknutím klávesnice, karty SIM nebo 
celého telefonu.

Zamknutí klávesnice nebo ovládacích prvků přehrávače multimédií
Pokyny pro zamknutí klávesnice nebo ovládacích prvků přehrávače multimédií
Můžete provést jeden z následujících kroků:
•  Stisknutím a rychlým uvolněním tlačítkaStisknutím a rychlým uvolněním tlačítka Vypínač  zobrazte Rychlý seznam a vyberte 

položku Zamknout.

• Stiskněte a podržte tlačítko End       .

Pokyny pro odemknutí klávesnice nebo ovládacích prvků přehrávače multimédiíQ W E R T Y U I O P
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Stiskněte tlačítko Odemknout a potom rychle stiskněte tlačítko *	Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

z X C V B N M , .

/

=+!?

@

Space

Cap

Tab

Del

.

Zamknutí karty SIM
Zamknutím karty SIM lze zabránit používání telefonu smartphone, dokud nebude zadáno správné 
heslo; přesto bude možné uskutečnit tísňová volání. Po zapnutí telefonu budete vyzváni k zadání 
vašeho hesla PIN1.

Pokyny pro zamknutí karty SIM a nastavení PIN
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > 

Aktivovat SIM PIN.
2. Zadejte heslo (kód PIN1 karty SIM) a stiskněte tlačítko Hotovo.
Po aktivaci kódu PIN budete při každém zapnutí telefonu smartphone vyzváni k zadání kódu PIN.

Pokyny pro odemknutí karty SIM
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > 

Deaktivovat SIM PIN.
2. Zadejte heslo (kód PIN1 karty SIM) a stiskněte tlačítko Hotovo.
Pokyny pro změnu kódu PIN
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > 

Změnit SIM PIN.
2. Zadejte původní kód PIN1.
3. Zadejte a potvrďte nový kód PIN a potom stiskněte tlačítko Hotovo.
Pokyny pro změnu kódu PIN2
1.	 Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Zabezpečení > Změnit PIN2.
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2. Zadejte původní kód PIN2 (kód PIN2 karty SIM).
3. Zadejte a potvrďte nový kód PIN2 a potom stiskněte tlačítko Hotovo.

Zamknutí telefonu
Pokyny pro zamknutí telefonu
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítkoNa hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Zabezpečení > 

Zámek zařízení.
2.	 Zaškrtněte políčko Vyzvat pokud zařízení není používáno po dobu stisknutím tlačítka Akce	
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3. Přejděte na políčko níže a vyberte interval nečinnosti, po jehož uplynutí se telefon automaticky 

uzamkne.
4. V části Typ hesla vyberte typ hesla, který chcete použít.
5. Zadejte a potvrďte nové heslo a potom stiskněte tlačítko Hotovo.

Kontrola odchozích volání
Pevné vytáčení umožňuje omezit vaše odchozí volání na vybraná telefonní čísla (pokud je tato 
funkce podporována vaší kartou SIM). Aby bylo možné tuto funkci používat, potřebujete kód PIN2. 
Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze čísla, která se nacházejí v seznamu pevného 
vytáčení. Blokování volání naopak blokuje konkrétní typy volání. Aby bylo možné pevné vytáčení 
používat, musíte nejdříve vytvořit seznam pevného vytáčení.
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Telefon > Další > Pevné 

vytáčení.
2. Vyberte možnost Povolit pevné vytáčení stisknutím tlačítka Akce	
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 a potom stiskněte 
tlačítko Hotovo.

3. Zadejte kód PIN 2 vaší karty SIM a stiskněte tlačítko Hotovo. Po aktivaci pevného vytáčení 
můžete začít ukládat čísla pevného vytáčení.

4. Stiskněte tlačítko Nabídka > Úpravy čísel.
5. Stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat a zadejte telefonní číslo, které chcete přidat do seznamu 
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pevného vytáčení.
6. Stiskněte tlačítko Hotovo	.
7. Zopakováním kroků 2 až 6 přidejte další čísla.

Blokování příchozích/odchozích volání
Tísňová volání lze uskutečňovat, i když je aktivní blokování volání.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Telefon > Blokování volání.
2. V části Blokování příchozích volání vyberte možnost Vypnuto, Při roamingu	nebo	Všechna 

volání.
3. V části Blokování odchozích volání vyberte možnost Vypnuto, Mezinárodní vyjma domů,	

Mezinárodní volání	nebo	Všechna volání.
4. Stiskněte tlačítko Hotovo.

5-5 Restartování telefonu smartphone
Občas je třeba telefon restartovat; například když některý program nefunguje správně nebo když 
telefon nereaguje na stisknutí kláves.
Pokyny pro restartování telefonu
1. Vyjměte baterii.
2. Znovu vložte baterii a zapněte telefon.

5-6 Resetování telefonu smartphone
Při resetování telefonu budou odstraněna veškerá data z paměti a budou obnovena výchozí 
nastavení výrobce telefonu.
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POZNÁMKA Při resetování telefonu budou vymazána veškerá data uložená v paměti RAM, 
včetně všech souborů, systémových nastavení a doplňkových programů, které 
jste nainstalovali.

Pokyny pro resetování telefonu
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Výchozí nastavení.
2. Zadáním hesla 1234 potvrďte obnovení výchozích nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Po resetování se telefon automaticky restartuje.

5-7 Přidávání a odebírání programů
Pro přidávání programů do telefonu můžete použít aplikaci ActiveSync nebo můžete přidat program 
přímo z Internetu.

Pokyny pro přidávání programů
1. Stáhněte program do počítače.
2. Přečtěte si veškeré pokyny pro instalaci nebo dokumentaci dodanou s programem. Ke mnoha 

programů jsou k dispozici speciální pokyny pro instalaci.
3. Připojte telefon smartphone k počítači pomocí kabelu USB.
4. Poklepejte na soubor *.exe.
 • Pokud je spustitelný soubor průvodce instalací, postupujte podle zobrazených pokynů. Po 

nainstalování programu do počítače průvodce automaticky přenese program do telefonu.
 • Pokud se nespustí průvodce instalací, zobrazí se chybová zpráva, že je platný, ale je určen 
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pro jiný typ počítače. Bude třeba zkopírovat tento program do telefonu. Pokud nemůžete najít 
pokyny pro instalaci programu, pomocí aplikace ActiveSync zkopírujte soubor s programem 
do složky Programy v telefonu.

Odebrání programu
POZNÁMKA Programy dodané s telefonem nelze odebírat.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Další > Odebrat 
programy.

2. Přejděte na program, který chcete odebrat.
3. Stiskněte tlačítko Nabídka > Odebrat.

5-8 Správa a zálohování souborů
Existuje několik způsobů správy souborů. Můžete použít Průzkumníka souborů v telefonu 
smartphone nebo aplikaci ActiveSync v počítači.
Můžete zálohovat soubory v počítači pomocí aplikace ActiveSync nebo kopírovat soubory na 
paměťovou kartu v telefonu. Rovněž můžete efektivně spravovat vaše soubory a složky pomocí 
programu Průzkumník souborů v telefonu. Změny informací provedené v jednom počítači nemají vliv 
na informace v jiném počítači. Chcete-li automaticky aktualizovat informace v telefonu a v počítači, 
raději informace synchronizujte. Další informace o kopírování a synchronizování souborů viz 
nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.
Pokyny pro kopírování souboru pomocí aplikace ActiveSync
Výsledkem kopírování souboru jsou dvě samostatné verze souboru v telefonu a v počítači. 
Vzhledem k tomu, že soubory nejsou synchronizovány, změny provedené v jednom souboru se 
neprojeví u druhého souboru.
1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
2. V aplikaci ActiveSync klepněte na příkaz Vyhledat.
3. Přejděte na soubor, kterých chcete zkopírovat do telefonu nebo do počítače.
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4.  Postupujte jedním z následujících způsobů:
 • Chcete-li zkopírovat soubor do telefonu, klepněte na soubor pravým tlačítkem myši a 

klepněte na příkaz Kopírovat. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou složku v 
telefonu a klepněte na příkaz Vložit.

POZNÁMKA Chcete-li kopírovat soubory na paměťovou kartu, vložte kartu microSD (viz 
1-4 Vložení a vyjmutí paměťové karty microSD). Můžete přehrávat soubory 
MP3 a další soubory s médii přímo z karty microSD vložené v telefonu.

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

Používání Průzkumníka souborů
Průzkumník souborů umožňuje spravovat soubory a složky v telefonu stejným způsobem, jako v 
počítači.

Spuštění Průzkumníka souborů
• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Průzkumník souborů.	
Průzkumník souborů umožňuje provádět následující operace:

CHCETE-LI PROVEĎTE
Vytvořit novou složku Přejděte na místo, na kterém chcete vytvořit novou složku. 

Stiskněte tlačítko Nabídka > Úpravy > Nová složka. Zadejte název nové 
složky a stiskněte tlačítko Akce	
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Přejmenovat soubor nebo 
složku

Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat, a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Úpravy > Přejmenovat. Zadejte nový název a stiskněte tlačítko 
Akce	
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CHCETE-LI PROVEĎTE

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

Odeslat	soubor Vyberte soubor, který chcete odeslat. Stiskněte tlačítko Nabídka > Odeslat.	
Vyberte zařízení, do kterého chcete soubor odeslat, a stiskněte tlačítko 
Přenést.

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

Zobrazit informace o souboru 
nebo o složce

Vyberte soubor nebo složku a stiskněte tlačítko Nabídka > Vlastnosti.

Třídit soubory a složky Stiskněte tlačítko Nabídka > Třídit podle a vyberte možnost třídění.
Přesunout soubor nebo složku 
z jednoho místa na druhé

Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přesunout. Stiskněte tlačítko 
Nabídka > Úpravy > Vyjmout. Přejděte na nové místo a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Úpravy > Vložit.

Duplikovat soubor nebo složku Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete duplikovat. Stiskněte tlačítko 
Nabídka > Úpravy > Kopírovat. Přejděte na nové místo a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Úpravy > Vložit.
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Můžete vytvořit připojení k Internetu a podnikové síti v zaměstnání, které vám umožní procházet 
Internet nebo intranet, odesílat a přijímat e-maily a rychlé zprávy a synchronizovat informace pomocí 
aplikace	ActiveSync.

S aktivním připojením můžete procházet web, stahovat e-maily, konverzovat prostřednictvím služby 
MSN Messenger nebo provádět bezdrátovou synchronizaci se serverem. Obraťte se na vašeho 
poskytovatele internetových služeb a zjistěte, zda již bylo pro vás vytvořeno připojení a zda je 
podporována	bezdrátová	komunikace.

6-1 Připojení k Internetu
Stisknutím tlačítka Start > Nastavení > Připojení na hlavní obrazovce zobrazíte obrazovku 
Připojení. Nastavení Připojení umožňuje nastavit Vytáčené připojení, Virtuální privátní síť (VPN), 
připojení Bluetooth, připojení Proxy a připojení GPRS (General Packet Radio Service), takže se 
můžete připojit k Internetu nebo k podnikové síti.

Vytáčené připojení
Vytvoření vytáčeného připojení
Každé síťové připojení je odlišné. Před zahájením tohoto procesu je třeba nashromáždit veškeré 
relevantní informace nebo síťová nastavení.

1.	 Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > Vytáčené připojení.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat.
3. Zadejte odpovídající informace.
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POZNÁMKA V části Připojit k vyberte možnost Internet pro připojení přímo k Internetu, 
položku Zaměstnání pro připojení k vaší podnikové síti, položku Síť WAP	
pro připojení k síti WAP nebo položku Zabezpečená síť WAP pro připojení k 
zabezpečeným serverům WAP, například do banky.

4. Stiskněte tlačítko Hotovo.

Připojení GPRS, Proxy a VPN
Můžete vytvořit připojení GPRS, Proxy a VPN stejným postupem, jako u vytáčeného připojení.

Připojení GPRS
GPRS je vysokorychlostní přenos mobilní telefonní sítí, který umožňuje trvalé připojení online. Aby 
bylo možné použít GPRS pro připojení k síti, je třeba požádat o službu GPRS vašeho poskytovatele 
internetových služeb.

Připojení proxy
Pokud jste během synchronizace připojeni k vašemu poskytovateli internetových služeb nebo 
k privátní síti, váš telefon smartphone musí z vašeho počítače stáhnout správná nastavení 
proxy. Pokud tato nastavení nejsou ve vašem počítači nebo je třeba je změnit, požádejte vašeho 
poskytovatele internetových služeb nebo správce sítě o název serveru proxy, typ serveru, port, typ 
použitého protokolu Socks a uživatelské jméno a heslo. Připojení proxy se používá k přístupu k 
Internetu pomocí stávajícího připojení k vaší podnikové síti.

Připojení VPN
Připojení VPN umožňuje bezpečné připojení k serverům, například k podnikové síti, pomocí 
stávajícího připojení k Internetu. Požádejte vašeho správce sítě o vaše uživatelské jméno, heslo, 
název domény, nastavení TCP/IP a název hostitele nebo adresu IP serveru VPN.
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Změny nastavení možností
Na obrazovce Možnosti můžete specifikovat počet pokusů vytáčení, čas čekání před odpojením a 
způsob, jak se počítač připojuje k síti.

Přístup k obrazovce Možnosti
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka > Upřesnit > Nabídka > Možnosti.

Přidání výjimky URL
Některé společnosti používají tečky ve svých intranetových adresách URL (například intranet.
názevspolečnosti.com). Výjimka adresy URL do zaměstnání říká programu Internet Explorer Mobile, 
aby vyhledal adresu URL v části Zaměstnání, nikoli v celém Internetu.

Pokyny pro přidání výjimky URL
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka > Upřesnit > Nabídka > Výjimky adres URL do zaměstnání.
3. Stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat.
4. V části Vzor URL zadejte adresu URL a stiskněte tlačítko Hotovo.

POZNÁMKA Více adres URL oddělte středníkem (;).
 Nevytvářejte výjimky URL pro adresy URL v Internetu.
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6-2 Sdílení připojení k Internetu
Funkce Sdílení připojení k Internetu umožňuje používat telefon smartphone jako externí modem 
počítače pro připojení k Internetu. Chcete-li připojit telefon smartphone k počítači za účelem 
připojení k Internetu, můžete použít zařízení USB nebo Bluetooth.

Nastavení připojení USB
Pokyny pro nastavení připojení USB.
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Internet > Sdílení připojení k Internetu.
2. V části Připojení počítače vyberte položku USB.
3. V části Síťové připojení vyberte typ připojení, který bude telefon smartphone používat pro 

připojení k Internetu.

POZNÁMKA Nejdříve musíte vytvořit síťové připojení. Viz část 6-1 Připojení k Internetu.

4. Stiskněte tlačítko Připojit.
5. Připojte telefon smartphone k počítači prostřednictvím synchronizačního kabelu USB. Stav se 

změní na Připojeno a počítač je nyní připojen k Internetu.

Nastavení připojení Bluetooth®

Pokyny pro nastavení připojení Bluetooth®

1. Vytvořte partnerství Bluetooth® mezi telefonem smartphone a počítačem.

POZNÁMKA Viz část „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v části 6-4 Používání rozhraní 
Bluetooth®.
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2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Internet > Sdílení připojení k Internetu.
3. V části Připojení počítače vyberte položku Bluetooth PAN.
4. V části Síťové připojení vyberte typ připojení, který bude telefon smartphone používat pro 

připojení k Internetu.

POZNÁMKA Nejdříve musíte vytvořit síťové připojení. Viz část 6-1 Připojení k Internetu.

5. Stiskněte tlačítko Připojit.

6-3 Používání aplikace Internet Explorer Mobile
Aplikaci Internet Explorer Mobile můžete používat k procházení mobilními oblíbenými položkami a 
kanály, které byly staženy do vašeho zařízení bez připojení k Internetu. Můžete se rovněž připojit k 
Internetu prostřednictvím poskytovatele internetových služeb nebo síťového připojení a procházet web.

POZNÁMKA Nastavte připojení telefonu smartphone. Viz část 6-1 Připojení k Internetu.

Spuštění aplikace Internet Explorer Mobile
Pokyny pro spuštění aplikace Internet Explorer
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Internet > Internet Explorer.

Po spuštění aplikace Internet Explorer Mobile se na displeji místo hlavní stránky zobrazí seznamy 
Oblíbené a Historie, takže můžete snadno přecházet na oblíbené webové stránky. Do seznamu 
Oblíbené můžete přidávat často navštěvované webové stránky.
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CHCETE-LI PROVEĎTE

Změnit možnosti připojení 1. Stiskněte tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti > Připojení.
2. Postupujte jedním z následujících postupů:

• Chcete-li, aby aplikace Internet Explorer vybrala sítová nastavení, 
vyberte možnost Automaticky zjišťovat nastavení.

• Chcete-li vybrat síťová nastavení ručně, v části Vybrat síť	vyberte	
síť, ke které se má aplikace Internet Explorer připojit.

Zobrazit seznam Oblíbené Na libovolné webové stránce stiskněte tlačítko Oblíbené.
Přejít na webovou stránku V aplikaci Internet Explorer stiskněte tlačítko Nabídka > Panel Adresa.	

Zadejte adresu webové stránky a stiskněte tlačítko Přejít.
Přejít na webovou stránku v 
seznamu Historie

Stiskněte tlačítko Nabídka > Historie. Vyberte webovou stránku a klepněte 
na tlačítko Přejít.

Vymazat	historii,	soubory	cookie	
nebo dočasné soubory

Stiskněte tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti > Paměť.

Přidat webovou stránku do 
seznamu Oblíbené

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

Změnit velikost textu na 
webových stránkách

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

Zobrazit nebo skrýt obrázky na 
webových stránkách

Stiskněte tlačítko Nabídka > Zobrazit > Zobrazit obrázky. Zatržítko vedle 
položky Zobrazit obrázky ukazuje, že na webových stránkách budou 
zobrazeny	obrázky.

Zobrazit stránku na celou 
obrazovku

Stiskněte tlačítko Nabídka > Zobrazit > Celá obrazovka.

Ukončit režim zobrazení na 
celou	obrazovku

Stiskněte některé ze softwarových tlačítek a potom stisknutím tlačítka 
Nabídka > Zobrazit > Celá obrazovka zrušte výběr.

Změnit možnosti zobrazení 
webové	stránky

Stiskněte tlačítko Nabídka > Zobrazit. Vyberte jednu z možností 
zobrazení.
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Vytvořit novou složku v části 
Oblíbené

Stiskněte tlačítko Oblíbené > Nabídka > Přidat složku.

Přesunout oblíbenou položku 
do složky

Stiskněte tlačítko Oblíbené. Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete 
přesunout. Stiskněte tlačítko Nabídka > Úpravy. V části Složka přejděte 
na složku, do které chcete přesunout oblíbenou položku, a stiskněte 
tlačítko Hotovo.

Odeslat	odkaz	e-mailem Přejděte na webovou stránku, jejíž odkaz chcete odeslat, a stiskněte 
tlačítko Nabídka > Nástroje > Odeslat odkaz... > Outlook E-mail.
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6-4 Používání rozhraní Bluetooth®

Bluetooth® je technologie bezdrátové komunikace krátkého dosahu, která vám umožňuje 
komunikovat s jinými zařízeními, například s náhlavními sadami, tiskárnami, počítači, přijímači 
GPS a mobilními zařízeními jiných uživatelů. Zařízení vybavená technologií Bluetooth si mohou 
vyměňovat informace bez nutnosti fyzického spojení. Na rozdíl od infračervené komunikace 
není nutné v případě technologie Bluetooth zařízení spojovat, aby bylo možné vyměňovat 
informace. Zařízení se pouze musí nacházet v dosahu přibližně 10 metrů (30 stop) v otevřeném 
prostředí. Můžete dokonce přenášet informace na zařízení v jiné místnosti, pokud se nachází ve 
specifikovaném dosahu.

Nastavení režimu Bluetooth
Ve výchozím nastavení je rozhraní Bluetooth vypnuté. Pokud jej zapnete a potom vypnete telefon, 
rozhraní Bluetooth se rovněž vypne. Když znovu zapnete telefon, rozhraní Bluetooth se automaticky 
zapne.

Pokyny pro nastavení rozhraní Bluetooth
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Nabídka.
2.	 Vyberte	Zapnout/Vypnout Bluetooth, Zapnout/Vypnout viditelnost a stiskněte tlačítko 

Dokončit .

POZNÁMKA Rozhraní Bluetooth můžete rovněž zapnout a vypnout tak, že stisknutím 
a rychlým uvolněním tlačítka Vypínač otevřete Rychlý seznam a vyberete 
položku Bezdrátové sítě. Chcete-li nastavit režim Bluetooth, stiskněte tlačítko 
Nastavení > Nastavení Bluetooth; chcete-li rychle zapnout nebo vypnout 
režim Bluetooth, vyberte položku Bluetooth a stiskněte tlačítko Akce	
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REŽIM BLUETOOTH POPIS 

Zapnout Bluetooth Rádio Bluetooth je zapnuto a můžete používat funkce Bluetooth.
Vypnout Bluetooth Rádio Bluetooth je vypnuto. V některých případech je vhodné vypnout rádio pro 

úsporu energie baterie nebo na místech, kde je používání rádia zakázáno, například v 
letadlech nebo v nemocnicích.

Zapnout viditelnost Rádio Bluetooth je zapnuté a ostatní zařízení Bluetooth v dosahu (přibližně 10 metrů) 
mohou rozpoznat váš telefon.

Vypnout	viditelnost Rádio Bluetooth je zapnuté, ale ostatní zařízení Bluetooth nemohou rozpoznat váš 
telefon.

Vytvoření partnerství Bluetooth
Aby mohl váš telefon komunikovat s jiným zařízením, musíte vytvořit přátelství mezi telefonem a 
dalším zařízením vybaveným technologií Bluetooth. Tento telefon může vytvářet přátelství až s 10 
jinými zařízeními Bluetooth.

Pokyny pro vytvoření partnerství Bluetooth
1. Zkontrolujte, zda se obě zařízení nacházejí v blízkém dosahu a zda jsou obě zařízení vybavená 

technologií Bluetooth zjistitelná.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth.
3. Vyberte možnost Přidat nové zařízení.... Telefon vyhledá ostatní zařízení vybavená technologií 

Bluetooth a zobrazí jejich seznam.
4. Vyberte zařízení, se kterým chcete vytvořit partnerství Bluetooth, a stiskněte tlačítko Další.
5. Zadejte osobní identifikační číslo (PIN) od 1 do 16 znaků a stiskněte tlačítko Další.
6. Zadejte stejné číslo PIN v druhém zařízení.
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POZNÁMKA Jakmile vytvoříte partnerství, nemusíte aktivovat položku Zapnout viditelnost,	
aby bylo možné mezi zařízeními přenášet informace. Je pouze třeba, aby bylo 
zapnuté rozhraní Bluetooth.

Párování náhlavní sady Bluetooth
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > Bluetooth > 

Nabídka a vyberte položku Zapnout Bluetooth	a	Zapnout viditelnost.
2. Zapněte vaši náhlavní sadu Bluetooth a umístěte ji v dosahu 10 metrů od telefonu smartphone.
3. Přepněte náhlavní sadu Bluetooth do párovacího režimu. Další pokyny viz uživatelská příručka k 

náhlavní sadě Bluetooth. 
4. V telefonu stiskněte tlačítko Přidat nové zařízení....
5. V seznamu Přidat zařízení vyberte náhlavní sadu Bluetooth a stiskněte tlačítko Další.
6. Zadejte přístupový klíč uvedený v uživatelské příručce k náhlavní sadě. Telefon se spáruje s 

náhlavní sadou.
7. Nastavte režim Bluetooth v telefonu na Zapnuto a můžete hovořit hands-free.

Poslech zvukových datových proudů prostřednictvím náhlavní sady 
Bluetooth
1. Spárujte telefon s náhlavní sadou Bluetooth podle pokynů v části „Párování náhlavní sady 

Bluetooth“.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > Bluetooth a	

vyberte náhlavní sadu Bluetooth v seznamu Zařízení Bluetooth.
3. Spusťte přehrávač Windows Media Player a začněte přehrávat hudbu.
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Přenést informace 
prostřednictví rozhraní 
Bluetooth

Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth zapnuté a zda je zařízení, do kterého chcete 
přenášet, zjistitelné. Vyberte položku, kterou chcete přenést, a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Přenést [položka]. Vyberte zařízení Bluetooth, do kterého chcete 
položku přenést, a stiskněte tlačítko Přenést.

Přijmout partnerství 
Bluetooth

Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth zapnuté a zda je váš telefon zjistitelný. Po 
vyzvání k přijetí partnerství Bluetooth s dalším zařízením stiskněte tlačítko Ano.	
Do části PIN zadejte osobní identifikační číslo (PIN) od 1 do 16 znaků a stiskněte 
tlačítko Hotovo. Musíte zadat stejné číslo PIN, které bylo zadáno v zařízení, které 
požaduje partnerství Bluetooth.

Přijmout přenášené 
informace

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > 
Přenést. Vyberte možnost Přijímat příchozí přenosy. Stiskněte tlačítko Ano.
Chcete-li přijímat přenosy pomocí rozhraní Bluetooth, zkontrolujte, zda je rozhraní 
Bluetooth zapnuté a zda je váš telefon zjistitelný a v blízkém dosahu.

Přejmenovat zařízení 
Bluetooth

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení 
> Bluetooth. Vyberte zařízení Bluetooth, které chcete přejmenovat, a stiskněte 
tlačítko Nabídka > Úpravy.	Do	pole	Název zadejte nový název pro zařízení 
Bluetooth, stiskněte tlačítko Další a potom stiskněte tlačítko Hotovo.

Synchronizovat pomocí 
Bluetooth

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > ActiveSync > Nabídka 
> Připojit prostřednictvím Bluetooth. Další informace viz „Používání rozhraní 
Bluetooth“ v části 4-5 Synchronizace s počítačem.

Ukončit partnerství 
Bluetooth

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > 
Bluetooth. Vyberte zařízení Bluetooth, se kterým chcete ukončit partnerství, a 
stiskněte tlačítko Nabídka > Odstranit.

Určit složku pro obrázky 
přijaté ze serveru 
obrázků

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení 
> Profily Bluetooth > Obrázky.	Do	pole	Výchozí adresář obrázků zadejte 
požadovaný adresář pro ukládání přijatých obrázků.
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Otevřít obrázky přijaté 
ze serveru obrázků v 
prohlížeči obrázků

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > 
Profily Bluetooth > Obrázky. Zaškrtněte políčko Otevřít přijaté obrázky.

Uložit miniatury 
přijatých obrázků do 
stejné složky jako 
přijaté obrázky

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > 
Profily Bluetooth > Obrázky. Zaškrtněte políčko Vyžádat miniaturu.

Konfigurovat 
zabezpečení používání 
rozhraní Bluetooth

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > 
Profily Bluetooth > Zabezpečení.

Určit složku v telefonu 
pro sdílení s jiným 
zařízením Bluetooth

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > 
Profily Bluetooth > Přenos souborů. V části Kořenový adresář zadejte cestu ke 
složce. Vyžadujete-li ověření pokaždé, když se bude vzdálený klient chtít připojit, 
zaškrtněte políčko Použít ověření serveru.

Konfigurovat tiskárnu 
Bluetooth

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > 
Profily Bluetooth > Tiskárna.

Zobrazit stav jednotlivých 
tiskových úloh

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Připojení > 
Profily Bluetooth > Tiskárna. Stiskněte tlačítko Nabídka > Stav...
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Tento telefon smartphone umožňuje sestavovat, odesílat a přijímat elektronické zprávy aplikace 
Outlook, internetové elektronické zprávy, zprávy MMS (Multimedia Messaging Service) a textové 
zprávy.

7-1 Zadávání textu, čísel a symbolů
Pomocí klávesnice QWERTY lze zadávat text, čísla a symboly. 

Kapitola 7 Zasílání zpráv

Klávesa	Caps	Lock
Stisknutím této klávesy 
lez zadávat texty velkými 
písmeny.

Klávesa symbolů
Stiskněte a podržte a 
potom krátce stiskněte 
tlačítko, které obsahuje 
symbol, který chcete zadat.

Zadávací tlačítko
Stisknutím změníte režim 
zadávání.
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INDIKÁTOR REŽIM ZADÁVÁNÍ
Režim zadávání textu Multipress, malá 
písmena
Režim zadávání číslic

Tento telefon smartphone podporuje dva režimy zadávání textu a čísel: Multipress	a	Číselný.	
Multipress se používá pro zadávání textu a Číselný režim se používá pro zadávání čísel. Když 
vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, telefon automaticky vybere vhodný režim zadávání. 
Stavový indikátor na pravé horní straně displeje ukazuje aktuálně aktivní režim zadávání. 

Symboly můžete zadávat prostřednictvím klávesnice QWERTY nebo z tabulky symbolů.

Změna režimu zadávání
1. Stisknutím tlačítka 	ka	klávesnici	

změníte režim zadávání. 
 Stavový indikátor vybraného režimu 

zadávání se zobrazí v pravém horním 
rohu displeje.

Používání režimu Multipress
Režim Multipress umožňuje zadávat text pomocí tlačítek na klávesnici.

Texty s velkými písmeny
Chcete-li zadávat texty s velkými písmeny, přejděte do režimu zadávání Multipress ( )	a	potom	
stiskněte tlačítko        .

Změna časového limitu režimu Multipress
Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Další > Dostupnost.	V	
části Časový limit multipress vyberte délku pauzy mezi stisknutím tlačítek.
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Používání Číselného režimu
Číselný režim používejte k zadávání čísel. Pokud potřebujete zadat číslo do řádku textu, přejděte do 
Číselného režimu, zadejte číslo a potom přejděte zpět do režimu Multipress a dokončete zadávání 
textu.
1. Podle potřeby přejděte do Číselného režimu stisknutím tlačítka      .
2. Chcete-li zadat číslo, stiskněte tlačítko jednou. Chcete-li zadat čísla, stiskněte tlačítko       jednou. Chcete-li zadat čísla, stiskněte tlačítkojednou. Chcete-li zadat čísla, stiskněte tlačítko						

dvakrát.	
3. Stisknutím tlačítka jednou přejdete zpět do režimu Multipress.       jednou přejdete zpět do režimu Multipress.jednou přejdete zpět do režimu Multipress.

POZNÁMKA  Pokud lze do pole zadat pouze číselnou hodnotu, například telefonní číslo, 
bude Číselný režim nastaven automaticky jako výchozí.

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

Pokyny pro zadávání symbolů
• Chcete-li zadávat symboly prostřednictvím klávesnice QWERTY, stiskněte a podržte tlačítko       

a potom krátce stiskněte tlačítko, které obsahuje symbol, který chcete vložit. 
 Například chcete-li zadat symbol „+“: Stiskněte a podržte tlačítko       a krátce stiskněte tlačítko	

								.	
• Pokud symbol, který chcete použít, není k dispozici na klávesnici QWERTY, stisknutím tlačítka 

zobrazte seznam dostupných symbolů a vyberte symbol, který chcete použít.
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7-2 Nastavení účtů
Aby bylo možné přijímat a odesílat e-maily, je třeba nastavit e-mailový účet, který máte u vašeho 
poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo účet, ke kterému přistupujete pomocí připojení k 
serveru VPN (obvykle účet v zaměstnání). E-mailové zprávy můžete odesílat synchronizací nebo 
připojením přímo k e-mailovému serveru prostřednictvím poskytovatele internetových služeb nebo 
podnikové sítě.

POZNÁMKA Aby bylo možné nastavit e-mailovou adresu ve vašem telefonu smartphone, 
musíte mít internetový nebo e-mailový účet.

Nastavení e-mailového účtu
1. Na hlavní obrazovce stisknete tlačítko Start > Zprávy > Nový e-mailový účet....
2.	 Do	pole	E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu pro tento účet.
3. Vyberte možnost Pokusit se získat nastavení e-mailu automaticky z Internetu.	Automatická	

instalace se pokusí stáhnout nezbytná nastavení e-mailového serveru, aby je nebylo nutné 
zadávat ručně.

4. Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů.

POZNÁMKA	 Pokud automatická instalace byla úspěšná, je vaše uživatelské jméno již zadáno; 
chcete-li nastavení vašeho účtu dokončit, stiskněte tlačítko Další	a	potom	
Dokončit; chcete-li přejít na doplňková nastavení, stiskněte tlačítko Možnosti.

 Pokud automatická instalace nebyla uspěšná nebo pokud máte účet, ke 
kterému přistupujete prostřednictvím připojení k serveru VPN, musíte se obrátit 
na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo správce sítě a získat 
informace pro ruční zadání nastavení.
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7-3 Správa účtů
CHCETE-LI PROVEĎTE
Zobrazit seznam účtů Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy. Zobrazí se seznam účtů 

s počtem nepřečtených zpráv v Doručené poště každého účtu v závorkách.
Odesílat/příjímat internetové 
e-mailové	zprávy

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy. Vyberte internetový 
e-mailový účet, který chcete použít k odesílání a přijímání zpráv, a stiskněte 
tlačítko Nabídka > Odeslat/přijmout. Chcete-li tento proces ukončit, 
stiskněte tlačítko Nabídka > Ukončit odesílání/přijímání.

Odstranit účet Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy. Vyberte účet a stiskněte	
tlačítko Nabídka > Odstranit.

Přepínat mezi účty Máte-li otevřený některý účet, stisknutím tlačítka Nabídka > Nástroje > 
Přepnout účty nebo pomocí navigačních tlačítek vlevo/vpravo můžete rychle 
přepnout na jiný účet.

Změnit možnosti účtu Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy. Vyberte účet a stiskněte	
tlačítko Vybrat. Stiskněte tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti	a	potom	
vyberte typ možnosti, kterou chcete změnit. Potvrďte stisknutím tlačítka Hotovo.

7-4 Textové a e-mailové zprávy
Vytvoření a odeslání textové nebo e-mailové zprávy
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy.
2. Vyberte položku Textové zprávy nebo některý e-mailový účet a stiskněte tlačítko Akce	
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	nebo	
Vybrat	.

3. Stiskněte tlačítko Nabídka > Nový.
�.	 Do	pole	Komu zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu osoby, které chcete 

odeslat zprávu nebo stiskněte tlačítko Akce		
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 a vyberte osobu z vašich kontaktů.
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POZNÁMKA Odesíláte-li zprávu více příjemcům, oddělte je středníkem (;).
 Textové zprávy lze zasílat pouze kontaktům s číslem mobilního telefonu.

5. Stiskněte navigační tlačítko dolů a zadejte vaši zprávu.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko Odeslat.

POZNÁMKA Pracujete-li v režimu off-line, jsou e-mailové zprávy ukládány do složky Pošta k 
odeslání a budou odeslány při příštím připojení.
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CHCETE-LI PROVEĎTE
Vložit obrázek do e-mailové zprávy Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko Nabídka > Vložit > Obrázek.
Vložit hlasovou nahrávku do e-
mailové	zprávy

Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko Nabídka > Vložit > Hlasová	
poznámka.

Nastavit prioritu, zabezpečení a 
jazyk e-mailové zprávy

Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti zprávy.

Zrušit zprávu Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko Nabídka > Zrušit zprávu.
Uložit zprávu Při vytváření zprávy stiskněte tlačítko Nabídka > Uložit do konceptů.
Odstranit	zprávu Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko Odstranit.
Přesunout zprávu do jiné složky Vyberte zprávu, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko Nabídka > 

Přesunout. Přejděte na novou složku a stiskněte tlačítko Vybrat.
Seřadit zprávy Na obrazovce některého účtu stiskněte tlačítko Nabídka > Nástroje 

> Možnosti > Zobrazit. V části Seřadit zprávy podle	vyberte	
požadovanou metodu řazení.

Vložit podpis Na obrazovce některého účtu stiskněte tlačítko Nabídka > Nástroje > 
Možnosti > Podpisy.

Změnit možnosti zprávy Na obrazovce některého účtu stiskněte tlačítko Nabídka > Nástroje > 
Možnosti.

Stahování e-mailových zpráv
E-mailové zprávy lze odesílat a přijímat dvěma způsoby:
•	 Synchronizovat e-mailové zprávy s aplikací Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook v počítači
• Odesílat a přijímat e-mailové zprávy připojením přímo k e-mailovému serveru prostřednictvím 

poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo sítě
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Synchronizace e-mailových zpráv
E-mailové zprávy můžete přijmout a odeslat v rámci běžné synchronizace. Bude třeba aktivovat 
synchronizaci pošty v aplikaci ActiveSync. Další informace o aktivaci synchronizace pošty viz 
nápověda k aplikaci ActiveSync v počítači.

POZNÁMKA Pokyny pro přímé připojení k e-mailovému serveru viz 4-6 Synchronizace se 
serverem Exchange Server.

Správa složek
Každý účet Zasílání zpráv má pět složek: Odstraněné položky, Koncepty, Doručená pošta, Pošta k 
odeslání a Odeslané položky. V těchto složkách jsou uloženy zprávy, které jste odeslali nebo přijali 
prostřednictvím daného účtu. V rámci jednoho účtu můžete zprávy přesouvat mezi složkami.

CHCETE-LI PROVEĎTE
Zobrazit obsah složky se zprávami Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy. Vyberte účet, 

který chcete zobrazit. Stiskněte tlačítko Nabídka > Složky	a	vyberte	
složku, kterou chcete zobrazit.

Přesunout zprávu do jiné složky Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy. Vyberte účet se 
zprávou, kterou chcete přesunout. Přejděte na zprávu, kterou chcete 
přesunout, a stiskněte tlačítko Nabídka > Přesunout. Vyberte složku, 
do které chcete zprávu přesunout.
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7-5 Zprávy MMS
Systém MMS (Multimedia Messaging System) umožňuje zasílat textové zprávy s více snímky. Na 
každém snímku může být obrázek, video, zvuk nebo text. Zprávy MMS jsou odesílány službou GPRS 
(General Packet Radio Service) na e-mailové účty nebo na jiná mobilní zařízení se systémem MMS.

POZNÁMKA Aby bylo možné odesílat a přijímat zprávy MMS, je třeba se přihlásit k odběru 
služeb GPRS a MMS u vašeho poskytovatele služeb. Požádejte vašeho 
telefonního operátora o pokyny k aktivaci funkce MMS. Zprávy MMS lze 
odesílat/přijímat pouze z mobilních telefonů s funkcí MMS.

	 V závislosti na službě, k jejímuž odběru se přihlásíte, nemusí být možné odesílat 
a přijímat zprávy MMS uživatelům, kteří používají odlišnou mobilní telefonní síť.

Přístup k MMS
Postupujte jedním z následujících postupů:

• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy > MMS.
• Po zachycení obrázku nebo videoklipu stiskněte tlačítko Nabídka > Odeslat > MMS.

Úpravy nastavení MMS
Na hlavní obrazovce MMS stisknutím tlačítka Nabídka > Nástroje > Možnosti otevřete obrazovku 
Předvolby a upravte nastavení MMS. Podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček.

Na hlavní obrazovce MMS stiskněte tlačítko Nabídka > Nastavení MMS > Nastavení MMSC	a	
vyberte v seznamu vašeho poskytovatele služeb Internetu. Stisknutím tlačítka Nabídka > Úpravy	
přejděte na nastavení MMSC (Multimedia Messaging Service Center. Podrobnosti o těchto 
nastaveních vám poskytne váš mobilní operátor.
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Vytvoření a odeslání zprávy MMS
Pokyny pro vytvoření a odeslání zprávy MMS
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Zprávy > MMS > Nabídka > Nový.
2. Do pole Komu: zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu příjemce. Můžete jej 

zadat pomocí klávesnice nebo stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat příjemce a vyberte příjemce 
z vašich kontaktů. Zasíláte-li zprávu více příjemcům, oddělte je středníky.

3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.

4. Zaškrtněte políčko Vložit obrázek/video a stiskněte tlačítko Akce	
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. Všechny vaše obrázky a 
videoklipy budou zobrazeny jako miniatury.

5. Vyberte obrázek nebo videoklip a stiskněte tlačítko Akce	
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	nebo	Vybrat	.

6. Zaškrtněte políčko Vložit zvuk a stiskněte tlačítko Akce	
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. Všechny vaše dostupné zvukové 
klipy budou zobrazeny jako miniatury.

7. Vyberte zvukový klip, který chcete připojit, a potom stiskněte tlačítko Akce	

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

z X C V B N M , .

/

=+!?

@

Space

Cap

Tab

Del

	nebo	Vybrat	.

POZNÁMKA Zvukový soubor nelze připojit ke snímku s videoklipem.

8. Stisknutím navigačního tlačítka dolů přejděte na textové pole a zadejte zprávu.
9. Stisknutím tlačítka Odeslat odešlete zprávu.
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Následující tabulka vychází z předpokladu, že se nacházíte na obrazovce zpráv MMS.

CHCETE-LI PROVEĎTE

Zkopírovat zprávu dalším příjemcům Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů přejděte na pole Kopie. 
Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo 
stiskněte tlačítko Akce a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.

Skrýt kontaktní informace příjemce 
před ostatními příjemci zprávy

Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů přejděte na pole Skrytá. 
Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo 
stiskněte tlačítko Akce a vyberte příjemce ze seznamu Kontakty.

Skrýt informace o odesilateli Stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti > Možnosti	odesílání.	
Zaškrtněte políčko Skrýt odesilatele.

Přejít na další snímek Stiskněte navigační tlačítko vpravo.
Přejít na předchozí snímek Stiskněte navigační tlačítko vlevo.
Vytvořit zprávu MMS ze šablony Stisknutím tlačítka Nabídka > Šablona > Nový podle šablony	

vytvořte zprávu pomocí předdefinované šablony.
Vytvořit šablonu zprávy MMS Vytvořte zprávu nebo otevřete existující zprávu a stiskněte tlačítko 

Nabídka > Šablona > Uložit jako šablony.
Přidat do zprávy přednastavené nebo 
často používané textové řetězce

V textovém poli stiskněte tlačítko Nabídka > Vložit > Můj text.	Vyberte	
textový řetězec, který chcete přidat, a stiskněte tlačítko Akce	nebo	Vložit.

Vytvořit nebo upravit 
přednastavenou zprávu před 
přidáním do hlavního textu

V textovém poli stisknutím tlačítka Nabídka > Vložit > Můj text	
otevřete obrazovku Můj text. Stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat můj 
text	nebo	Nabídka > Upravit můj text.

Vyžádat potvrzení o doručení zprávy Stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti > Možnosti odesílání.	
Zašktněte políčko Hlášení o doručení.
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7-6 Windows® Live
Windows® Live je software pro zasílání rychlých zpráv, který je předinstalován v tomto telefonu 
smartphone. Umožňuje:

•  Odesílat a přijímat rychlé zprávy vašim kontaktům, kteří jsou online
• Přistupovat k vašemu účtu Hotmail® a odesílat a přijímat e-maily.

Aby bylo možné používat software Windows® Live, musíte mít účet Passport. Máte-li účet Hotmail®	
nebo	MSN®, Passport účet již máte. Jakmile získáte účet Microsoft® Passport nebo Microsoft®	
Exchange Server, jste připraveni vytvořit váš účet.

POZNÁMKA  By bylo možné používat aplikaci Windows Live®, musíte mít účet Microsoft®	
Passport. Nemáte-li účet Passport, získejte jej na webu www.passport.com.

Používání služby Hotmail®

Aplikace	Windows® Live slouží k přístupu k poštovní schránce služby Hotmail® a k přístupu k 
elektronické poště v telefonu smartphone.

Přihlášení ke službě Hotmail®

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Další > Windows Live.
2. Na obrazovce Windows Live - Přihlášení stiskněte položku Přihlásit ke službě Windows Live a 

otevřete relaci Windows Live Setup.
3. Stiskněte tlačítko Přijmout. Potom zadejte e-mailovou adresu a heslo k vašemu účtu Hotmail®.
4. Pokud nechcete příště zadávat heslo znovu, vyberte možnost Uložit heslo a stiskněte tlačítko 

Další.	
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CHCETE-LI PROVEĎTE
Přidat kontakt Stiskněte tlačítko Nabídka > Přidat nový kontakt a postupujte podle 

zobrazených pokynů.
Odstranit	kontakt Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko Nabídka > 

Možnosti kontaktů > Odebrat kontakt.
Odeslat	rychlou	zprávu V okně zobrazeném ve spodní části obrazovky vyberte příjemce rychlé 

zprávy. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko Odeslat.

5. Chcete-li, aby se služba Windows Live zobrazila na hlavní obrazovce, zaškrtněte políčka.
6. Zaškrtnutím políček vyberte co chcete synchronizovat na vašem zařízení.
7. Proveďte synchronizaci e-mailu účtu Hotmail.

Používání služby Windows® Live Messenger
Přihlášení a odhlášení od služby Windows® Live Messenger
1.	 Nastavte	e-mailovou	adresu	a	heslo	v	aplikaci	Windows®	Live.
2. Po dokončení nastavení stiskněte na hlavní obrazovce tlačítko Start > Další > Messenger.
3.  Na hlavní obrazovce služby Windows® Live Messenger stiskněte tlačítko Přihlásit.
4. Chcete-li se odhlásit, stiskněte tlačítko Nabídka > Odhlásit.

POZNÁMKA		Pokud se od služby Windows® Live Messenger neodhlásíte, zůstanete připojeni. 
Následkem mohou být zvýšené poplatky vašemu poskytovateli služeb.

Hlavní funkce služby Windows® Live Messenger
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Zasílání zpráv

CHCETE-LI PROVEĎTE
Přidat další osoby do 
konverzace

V konverzační relaci stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti > Přidat	
účastníka	a	potom	vyberte	kontakt.

Přepnout na jinou konverzační 
relaci

V seznamu probíhajících konverzací zobrazeném v dolní části 
obrazovky vyberte jméno kontaktu, se kterým chcete konverzovat.

Vrátit zpět na seznam kontaktů Seznam kontaktů je zobrazen na levé straně obrazovky.
Ukončit konverzační relaci V konverzační relaci stiskněte tlačítko Nabídka > Ukončit konverzaci.
Zobrazit všechny účastníky 
konverzace

V konverzační relaci stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti > Zobrazit 
účastníky.

Zabránit někomu v seznamu 
kontaktů Messenger, aby vás 
viděl a kontaktoval

V seznamu kontaktů Messenger vyberte jméno kontaktu. Stiskněte 
tlačítko Nabídka > Možnosti kontaktů > Blokovat kontakt.	Kontakt	
nebude vidět váš stav a nebude vám moci posílat zprávy.

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

Změnit váš stav V seznamu kontaktů Messenger vyberte vaše jméno. Vyberte popis 
stavu a stiskněte tlačítko Nabídka > Změnit stav.

Odeslat hlasový klip Stisknutím tlačítka Hlasový klip nahrajte a potom stiskněte tlačítko Odeslat.
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Kapitola 8 Přizpůsobení smartphonu

8-1 Používání kontaktů
Kontakty představují seznam vašich přátel a spolupracovníků, ve kterém lze snadno vyhledávat 
požadované informace z domu i na cestách. Pomocí rozhraní Bluetooth v zařízení můžete rychle 
sdílet kontaktní informace s uživateli dalších zařízení. Používáte-li v počítači aplikaci Outlook, 
můžete synchronizovat Kontakty mezi telefonem a počítačem.

Zobrazení kontaktů
Chcete-li zobrazit seznam Kontaktů, proveďte některou z následujících akcí:

• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty.
• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Kontakty.

V seznamu kontaktů jsou zobrazena jména vašich kontaktů abecedně. Vedle každého jména v 
seznamu kontaktů je zkratka výchozí metody komunikace, například telefon do zaměstnání (w) 
nebo telefon domů (h). Pokud kontaktní informace obsahují telefonní číslo do zaměstnání, telefon 
smartphone jej automaticky nastaví jako výchozí.

Pokud jsou uložena telefonní čísla na vaší kartě SIM, budou tyto položky zobrazeny na konci 
seznamu a za každým jménem bude zobrazena ikona karty SIM.
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CHCETE-LI PROVEĎTE
Vytvořit nový kontakt Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty > Nový > Kontakt Outlook.	

Zadejte informace pro nový kontakt a stiskněte tlačítko Hotovo.
Vytvořit nový kontakt 
na kartě SIM

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty > Nový > Kontakt SIM.
POZNÁMKA: Pro kontakt SIM lze uložit pouze jedno telefonní číslo.

Upravit informace 
kontaktu

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty. Vyberte kontakt, jehož 
informace chcete upravit, a stiskněte tlačítko Akce. Stiskněte tlačítko Nabídka > 
Úpravy. Po dokončení změn stiskněte tlačítko Hotovo.

Zavolat kontakt ze 
seznamu kontaktů

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty.	Vyberte	kontakt,	kterému	
chcete zavolat, a stiskněte tlačítko Odeslat. Chcete-li zavolat na jiné než výchozí 
číslo, vybete kontakt, pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů přejděte na číslo, které 
chcete volat, a stiskněte tlačítko Odeslat.

Odeslat	kontaktu	
textovou	zprávu

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty.	Vyberte	kontakt,	kterému	
chcete odeslat textovou zprávu, a stiskněte tlačítko Akce. Přejděte na položku 
Odeslat textovou zprávu.

Odeslat	kontaktu	
zprávu	MMS

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

Přenést informace o 
kontaktu do jiného 
zařízení

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty. Vyberte kontakt, který chcete 
přenést, a stiskněte tlačítko Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést. Vyberte zařízení 
a stiskněte tlačítko Přenést.

Najít kontakt podle 
jména

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty. Pokud se nenacházíte v 
zobrazení Jméno, stiskněte tlačítko Nabídka > Zobrazit podle > Jméno. Zadejte 
prvních několik písmen jména kontaktu nebo prvních několik číslic telefonního čísla, 
dokud se kontakt nezobrazí.

Najít kontakt podle 
společnosti

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty. Stiskněte tlačítko Nabídka 
> Zobrazit podle > Společnost. Vyberte společnost, u které vaš kontakt pracuje, a 
stisknutím tlačítka Akce zobrazíte všechny kontakty, které u této společnosti pracují.
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CHCETE-LI PROVEĎTE
Najít kontakt pomocí 
filtru

V seznamu Kontakty stiskněte tlačítko Nabídka > Filtr. Vyberte kategorii, kterou 
jste kontaktu přiřadili. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnost 
Všechny kontakty.

Přiřadit kontaktu 
vyzváněcí tón

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty.	Vyberte	kontakt,	kterému	
chcete přiřadit vlastní vyzváněcí tón, a stiskněte tlačítko Akce. Stiskněte tlačítko 
Nabídka > Úpravy a přejděte na Vlastní vyzváněcí tón. Pomocí navigačních tlačítek 
vlevo/vpravo vyberte vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Hotovo.
POZNÁMKA: Vyzváněcí tón můžete přiřadit pouze ke kontaktu, který je ve vašem 
seznamu kontaktů Outlook.

Přidat obrázky ke 
kontaktu

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Kontakty.	Vyberte	kontakt,	ke	kterému	
chcete přidat obrázek, a stiskněte tlačítko Akce. Stiskněte tlačítko Nabídka > Úpravy,	
přejděte na položku Obrázek a stiskněte tlačítko Akce. Vyberte existující obrázek 
a stiskněte tlačítko Vybrat; nebo vyberte možnost Fotoaparát a vyfotografujte 
požadovaný obrázek.
POZNÁMKA: Obrázek můžete přiřadit pouze ke kontaktu, který je ve vašem seznamu 
kontaktů Outlook.
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8-2 Používání kalendáře
Kalendář umožňuje plánovat události, včetně schůzek a dalších akcí. Vaše události pro daný den 
lze zobrazit na hlavní obrazovce. Můžete rovněž nastavit Kalendář tak, aby vám vaše události 
připomínal. Používáte-li v počítači aplikaci Outlook, můžete synchronizovat události mezi telefonem 
a počítačem.

Chcete-li zobrazit program Kalendář, proveďte některou z následujících akcí:

• Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Organizér > Kalendář.

• Na hlavní obrazovce přejděte na nadcházející událost a stiskněte tlačítko Akce	
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Plánování události
Pokyny pro plánování události
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start 

> Organizér > Kalendář.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka > Nová událost.	
3. Zadejte informace o události.
 Chcete-li naplánovat celodenní událost, 

v části Čas ukončení vyberte možnost 
Celodenní událost.

4. Stiskněte tlačítko Hotovo.

CHCETE-LI PROVEĎTE
Nastavit	
opakování 
události

Vyberte událost a stiskněte tlačítko 
Akce. Stiskněte tlačítko Nabídka 
> Úpravy. Přejděte na položku 
Opakování a vyberte některou z 
možností opakování.

Odstranit	
událost

Vyberte	událost,	kterou	chcete	
odstranit, 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
Pokyny pro zobrazení události
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Organizér > Kalendář.

2. Vyberte událost a stiskněte tlačítko Akce	
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CHCETE-LI PROVEĎTE
Zobrazit 
dnešní 
program

V libovolném zobrazení Kalendáře stiskněte 
tlačítko Nabídka > Přejít na Dnes.

Zobrazit 
program ke 
konkrétnímu	
datumu

V libovolném zobrazení Kalendáře stiskněte 
tlačítko Nabídka > Přejít	na datum.	
Zadejte datum, který chcete zobrazit, a 
stiskněte tlačítko Hotovo.

Zobrazit 
čísla týdnů

V libovolném zobrazení Kalendáře stiskněte 
tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti.	
Přejděte na položku Zobrazení měsíce	a	
vyberte možnost Zobrazit čísla týdnů.

Změnit 
zobrazení 
pracovního 
týdne

V libovolném zobrazení Kalendáře stiskněte 
tlačítko Nabídka > Nástroje > Možnosti	a	
proveďte následující operace:
• Chcete-li určit první den týdne, v části 

První den týdne vyberte možnost 
Neděle	nebo	Pondělí.

• Chcete-li určit počet dní, které se mají 
zobrazit v týdnu, v části Zobrazení 
týdne vyberte možnost 5denní týden, 
6denní týden	nebo	7denní týden.

Zobrazení plánu
Váš plán v kalendáři lze zobrazit třemi r	
ůznými způsoby: Zobrazení týdne, 	
Zobrazení měsíce a Zobrazení programu.

Pokyny pro zobrazení plánu
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko 	

Start > Organizér > Kalendář.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka	a	potom		

vyberte požadované zobrazení.
	 •	 Zobrazení týdne
	 •	 Zobrazení měsíce
	 •	 Zobrazení programu
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8-3 Používání úkolů
Úkoly umožňují udržovat přehled o tom, co máte udělat. 

Seznam úkolů
Seznam úkolů je seznam věcí, které „máte udělat“. Když vytvoříte nebo upravíte úkoly v aplikaci 
Outlook v počítači a potom je synchronizujete s telefonem, mohou se zobrazit dodatečné informace, 
například termín, priorita a kategorie. Úkol, kterému byla přiřazena vysoká priorita, je označen 
vykřičníkem; úkol, kterému byla přiřazena nízká priorita, je označen šipkou směřující dolů. Úkoly 
nesplněné v termínu jsou zobrazeny tučným červeným písmem.

POZNÁMKA Můžete synchronizovat informace v telefonu s počítačem a udržovat seznam 
úkolů na obou místech aktuální.

CHCETE-LI PROVEĎTE
Vytvořit úkol Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Organizér > Úkoly.	

Přejděte na pole Zde zadejte nový úkol v horní části obrazovky, 
zadejte název úkolu a stiskněte tlačítko Akce.

Označit úkol jako splněný Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Organizér > Úkoly.	
Přejděte na úkol, který chcete označit jako dokončený, a potom 
stiskněte tlačítko Dokončit.

Odstranit	úkol Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Organizér > Úkoly.	
Přejděte na úkol, který chcete odstranit, a potom stiskněte tlačítko 
Nabídka > Odstranit úkol. Potvrďte stisknutím tlačítka Ano.

Změnit dokončený úkol na 
nedokončený

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Organizér > Úkoly.	
Přejděte na dokončený úkol a potom stisknutím tlačítka Aktivovat	
změňte jeho stav na nedokončený.

Najít úkol Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Organizér > Úkoly.	
Stiskněte tlačítko Nabídka > Třídit podle a vyberte možnost třídění 
nebo stiskněte tlačítko Nabídka > Filtr a vyberte kategorii.
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8-4 Používání hlasových poznámek
Hlasové poznámky umožňují vytvořit a přehrát krátké hlasové nahrávky a slovní připomenutí. 
Nahrávky se nacházejí v seznamu Všechny poznámky a mají názvy jdoucí za sebou: Nahrávka 1, 
Nahrávka	2	atd.

CHCETE-LI PROVEĎTE
Vytvořit hlasovou poznámku Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Organizér > Hlasové	

poznámky. Zobrazí se obrazovka Všechny poznámky. Umístěte 
mikrofon telefonu do blízkosti úst. Stisknutím tlačítka Nahrát zahajte 
nahrávání vaší hlasové poznámky. Během nahrávání zobrazuje 
počítadlo uplynulé sekundy nahrávání. Stisknutím tlačítka Zastavit	
ukončete nahrávání.

Přehrát, přejmenovat nebo odstranit 
hlasovou	poznámku

Na obrazovce Všechny poznámky vyberte hlasovou poznámku a 
potom stiskněte tlačítko Nabídka > Přehrát, Nabídka > Přejmenovat	
nebo	Nabídka > Odstranit.

Nastavit hlasovou poznámku jako 
vyzváněcí tón

Na obrazovce Všechny poznámky vyberte hlasovu poznámku, kterou 
chcete použít jako aktuální vyzváněcí tón, a potom stiskněte na tlačítko 
Nabídka > Nastavit jako vyzváněcí tón. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
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9-1 Používání fotoaparátu
Tento telefon smartphone je vybaven integrovaným duálním fotoaparátem se snímačem CMOS, s 
rozlišením 2,0 megapixely a s bleskem, který umožňuje snadno fotografovat a nahrávat videoklipy 
se zvukem a sdílet je s vačí rodinou a přáteli.

Fotografování

Pokyny pro fotografování
1. Postupujte jedním z následujících postupů:
 • Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Multimédia > Fotoaparát.
 • Stiskněte tlačítko Fotoaparát na pravé straně telefonu.

POZNÁMKA Pokud se fotoaparát nachází v režimu Video, stisknutím levého navigačního 
tlačítka přepněte na režim Fotoaparát.

2. Stisknutím tlačítka Akce	nebo	Fotoaparát vyfotografujte snímek. Snímek bude automaticky 
uložen ve formátu JPEG do určeného umístění

Kapitola 9 Multimédia
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CHCETE-LI PROVEĎTE

Změnit zoom V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko Nabídka > Zoom a pomocí 
navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte faktor zoomu.

Změnit jas V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko Nabídka > Upřesnit > Úpravy	
barev > Jas. Stisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka 
upravte úroveň jasu. Výchozí úroveň jasu je E.

Zapnout blesk V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko Nabídka > Režim blesku > 
Zapnout.

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

V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko Nabídka > Upřesnit > 
Fotoaparát. Chcete-li zobrazit možnosti v rozevíracím seznamu 
položky, vyberte položku a stiskněte tlačítko Akce.

Vyfotografovat sérii (4 a 9 
souvislých) obrázků

V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko Nabídka > Dávka.

Nastavit časovač (zpoždění 5 - 10 
sekund)

V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko Nabídka > Samospoušť.

Pořídit snímek na krátkou vzdálenost 
(přepnout na režim makro)

Stisknutím tlačítka Nabídka > Režim makro > Zapnout v režimu 
Fotoaparát zapnete režim makro.

Nastavit velikost snímků pro 
zasílání e-mailem

V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko Nabídka > Velikost obrázku.	
Vyberte požadovanou velikost.

Změnit předponu názvu souboru 
pořízených snímků

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

Uložit snímky V režimu Fotoaparát stiskněte tlačítko Nabídka > Uložit do. Snímky 
můžete uložit do telefonu nebo na paměťovou kartu. Před zvolením 
uložení na paměťovou kartu nezapomeňte vložit kartu microSD.
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Nahrávání videoklipu
Pokyny pro nahrávání videoklipu
1. Postupujte jedním z následujících postupů:
 • Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Multimédia > Fotoaparát.
 • Stiskněte tlačítko Fotoaparát na pravé straně telefonu.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka > Změnit režim > Režim	videa a stiskněte tlačítko Hotovo > Konec.	

Režim lze rovněž přepnout stisknutím pravého navigačního tlačítka.

3. Stisknutím tlačítka Akce	
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	nebo	Fotoaparát zahajte nahrávání. Po zahájení nahrávání se 
barva indikátoru nahrávání změní ze zelené na červenou.

4. Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka Akce 

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

z X C V B N M , .

/

=+!?

@

Space

Cap

Tab

Del

, tlačítka Fotoaparát nebo tlačítka Zastavit.
CHCETE-LI PROVEĎTE
Přidat zvukové klipy při 
nahrávání videoklipů

V režimu Video stiskněte tlačítko Nabídka > Upřesnit > Video.

Nastavit	velikost	videa	pro	
nahrávání videoklipů

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

Změnit zoom V režimu Video stiskněte tlačítko Nabídka > Zoom. Stisknutím tlačítek nahoru/
dolů vyberte faktor zoomu.

Nastavit videoefekty V režimu Video stiskněte tlačítko Nabídka > Efekt. Vyberte požadovaný efekt.
Zapnout blesk V režimu Video stiskněte tlačítko Nabídka > Režim blesku > Zapnout.
Pořídit video na krátkou 
vzdálenost

Stisknutím tlačítka Nabídka > Režim makro > Zapnout v režimu Video 
zapnete režim makro. 

Uložit videoklipy V režimu Video stiskněte tlačítko Nabídka > Uložit do.	Vyberte,	zda	chcete	
uložit videoklipy do telefonu nebo na paměťovou kartu. Před zvolením uložení 
na paměťovou kartu nezapomeňte vložit kartu microSD.
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9-2 Práce s obrázky a videem
Používání obrázků a videa
Program Obrázky a videa umožňuje pracovat s obrázky a videoklipy v telefonu smartphone. 
Pořízené obrázky a videa můžete uspořádávat, upravovat, přenášet a také odesílat prostřednictvím 
poštovního programu.

Chcete-li otevřít program Obrázky a videa, proveďte některou z následujících akcí:

• Stiskněte tlačítko Start > Multimédia > Obrázky a videa.
• Stiskněte tlačítko Fotoaparát a potom stiskněte tlačítko Miniatury.

CHCETE-LI PROVEĎTE

Zobrazit obrázek Vyberte obrázek, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko Zobrazit.
Přehrát videoklip Vyberte videoklip označený ikonou Windows Media Player, který chcete 

přehrát, a stiskněte tlačítko Přehrát.
Odstranit	obrázek	nebo	videoklip Vyberte obrázek nebo videoklip, který chcete odstranit, a stiskněte 

tlačítko Nabídka > Odstranit.
Zobrazit obrázky jako prezentaci Stiskněte tlačítko Nabídka > Přehrát prezentaci.
Nastavit obrázek jako hlavní 
obrazovku

Vyberte obrázek, který chcete použít jako hlavní obrazovku, a stiskněte 
tlačítko Zobrazit > Nabídka > Použít jako hlavní obrazovku.	Upravte	
průhlednost a stiskněte tlačítko Dokončit.
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CHCETE-LI PROVEĎTE

Upravit	obrázek Vyberte obrázek, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko Zobrazit.	
Stiskněte tlačítko Nabídka > Úpravy a proveďte následující kroky:
• Chcete-li obrázek otočit o 90 stupňů, stiskněte tlačítko Nabídka > 

Otočit.
• Chcete-li obrázek oříznout, stiskněte tlačítko Nabídka > Oříznout.	

Pomocí navigační klávesnice umístěte první roh oblasti oříznutí 
a stiskněte tlačítko Další. Umístěte druhý roh a stiskněte tlačítko 
Dokončit. Chcete-li začít znovu, stiskněte tlačítko Předchozí 

• Chcete-li automaticky změnit úrovně jasu a kontrastu obrázku, 
stiskněte tlačítko Nabídka > Automatická korekce.

Chcete-li upravený obrázek uložit pod jiným názvem, stiskněte tlačítko 
Nabídka > Uložit jako.

Odeslat	obrázek	nebo	videoklip	
e-mailem
(Musíte mít již nastaveno odesílání 
a přijímání zpráv – viz část 7-2 
Nastavování účtů)

Vyberte obrázek nebo videoklip, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Odeslat. Vyberte e-mailový účet, na který chcete soubor s 
obrázekm/videem odeslat, a stiskněte tlačítko Vybrat. Bude vytvořena 
nová e-mailová zpráva s přiloženým souborem. Zadejte e-mailovou 
adresu příjemce, předmět a vaši zprávu a stiskněte tlačítko Odeslat.	

Odeslat	obrázek	nebo	videoklip	
prostřednictvím MMS

Vyberte obrázek nebo videoklip, který chcete odeslat, a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Odeslat. Vyberte položku MMS a stiskněte tlačítko Vybrat.	
Bude vytvořena nová zpráva MMS s přiloženým souborem. Zadejte číslo 
mobilního telefonu příjemce a předmět. Přejděte na položku Vložit zvuk	
(k dispozici pouze pro obrázky), stiskněte tlačítko Akce	
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,	 a	vyberte	
zvukový klip, který chcete přiložit. Přejděte na položku Vložit text, zadejte 
vaši zprávu a stiskněte tlačítko Odeslat.

Vytisknout obrázek na tiskárně 
kompatibilní s technologií 
Bluetooth

Vyberte obrázek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko Nabídka > 
Tisk prostřednictvím Bluetooth.
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CHCETE-LI PROVEĎTE

Přenést obrázek nebo videoklip Vyberte obrázek nebo videoklip, který chcete přenést, a stiskněte tlačítko 
Nabídka > Přenést obrázek... Vyberte zařízení, do kterého chcete 
soubor odeslat, a stiskněte tlačítko Přenést.

Uložit na jiné místo Zkopírujte a vložte soubor do požadované složky/umístění.
Nastavit otáčení obrázků po směru 
hodin nebo proti směru hodin.

Stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti > Obecné.	Vyberte	druhé	
posunovací pole a pomocí levého/pravého navigačního tlačítka vyberte 
položku Vpravo (po směru hodin) nebo Vlevo (proti směru hodin).

Nastavit přehrávání spořiče 
obrazovky, když je telefon připojen 
k počítači déle než dvě minuty

Stiskněte tlačítko Nabídka > Možnosti > Prezentace.	Vyberte	druhé	
posunovací pole a pomocí levého/pravého navigačního tlačítka vyberte 
položku Obrázky na výšku	nebo	Obrázky na šířku.
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9-3 Poslech hudby a sledování videa
K přehrávání souborů digitálního zvuku a videa, které jsou uloženy ve vašem telefonu nebo na 
webu, slouží přehrávač Microsoft® Windows Media™ Player Mobile for Smartphone. Soubory s 
médii můžete poslouchat prostřednictvím reproduktoru na zadní straně telefonu smartphone nebo 
prostřednictvím stereofonní náhlavní sady.

Přehrávač Windows Media Player Mobile přehrává následující typy souborů:

•	 Windows	Media	Audio	(WMA)
•	 Windows	Media	Video	(WMV)
• Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-E (MPE)
• Třetí generace základního standardu videa H.2EE (EGP)
Ke kopírování digitálního zvuku a videa do telefonu použijte přehrávač Microsoft Windows Media 
Player v počítači.

Obrazovky přehrávače Windows Media Player
Obrazovka přehrávání
Výchozí obrazovka, na které jsou zobrazeny prvky ovládání přehrávání (například Přehrát, 
Pozastavit, Další, Předchozí a Hlasitost) a okno videa. Podobu této obrazovky můžete změnit 
volbou odlišného vzhledu.

Obrazovka Přehrávání
Na této obrazovce je zobrazen seznam Přehrávání. Tento speciální seznam stop ukazuje aktuálně 
přehrávaný soubor a veškeré soubory, které čekají ve frontě na přehrávání.
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Obrazovka Knihovna
Tato obrazovka umožňuje rychle vyhledávat zvukové soubory, videosoubory a seznamy stop. 
Obsahuje různé kategorie, například Moje hudba, Moje videa, Moje TV a Moje seznamy stop.

Přehrávání mediálních souborů

Pokyny pro přehrátí mediálního souboru
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Multimédia > Windows Media.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka > Knihovna.
3. Postupujte jedním z následujících postupů:
 • Chcete-li přehrát soubor z knihovny, vyberte knihovnu, kterou chcete použít, v seznamu 

Knihovna a stiskněte tlačítko Akce	
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 • Chcete-li přehrát soubor, který se nenachází v knihovně, stiskněte tlačítko Nabídka > Otevřít 

soubor.
 • Chcete-li přehrát soubor z webu, stiskněte tlačítko Nabídka > Otevřít URL.	Do	pole	URL	

zadejte webovou adresu nebo vyberte server, který jste dříve navštívili, v části Historie.
4. Vyberte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko Přehrát.
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Možnosti obrazovky přehrávání
Během přehrávání zvukového klipu nebo videoklipu nabídka obsahuje následující možnosti.

VOLBA POPIS 
Knihovna Zobrazí obrazovku Knihovna, na které můžete zvolit soubor k přehrávání.
Přehrát/pozastavit Slouží ke spuštění přehrávání nebo k pozastavení přehrávání aktuálního souboru.
Zastavit Slouží k zastavení přehrávání. Při dalším spuštění bude přehrávání zahájeno od 

začátku aktuálního souboru.
Náhodně/opakovat Možnost Náhodně slouží k přehrávání položek v seznamu stop Přehrávání v 

náhodném pořadí; možnost Opakovat slouží k přehrávání položek v seznamu 
stop Přehrávání opakovaně.

Celá	obrazovka Během přehrávání se video zobrazí na celou obrazovku.
Možnosti Umožňuje nastavovat různé možnosti přehrávače Media Player související s 

přehráváním, videem, sítí, knihovnou, vzhledy a přiřazení hardwarových tlačítek.
Vlastnosti Zobrazí informace o aktuálně přehrávaném souboru.
O	aplikaci Zobrazí informace o aplikaci Windows Media Player.
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Ovládací prvky přehrávání

Přehrávání
Stisknutím přejdete 
na informace o 
přehrávaném souboru
Nabídka
Stisknutím přejdete k 
možnostem přehrávání
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Ovládací prvky klávesnice Ovládací prvky navigace
Přehrát/pozastavit
Stisknutím spustíte/
pozastavíte přehrávání 
aktuálního souboru

Hlasitost
Stisknutím tlačítek 
nahoru/dolů 
upravte	hlasitost

Předchozí/další
Stisknutím levého 
softwarového tlačítka 
přejdete zpět na předchozí 
soubor. Stisknutím pravého 
softwarového tlačítka 
přejdete na další soubor
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9-4 Používání aplikace Java (MIDlet Manager)
Tento telefon podporuje aplikaci Java 2 Edition, J2ME. Nástroj Java MIDlet Manager umožňuje 
stahovat aplikace Java, jako například hry a nástroje, které jsou určeny speciálně pro mobilní 
telefony, do kterých se snadno instalují a umožňují provádět správu.

Chcete-li instalovat, spouštět a spravovat programy MIDlet (MIDlets) ve vašem telefonu, nejdříve 
musíte stáhnout programy MIDlet přímo do zařízení

Instalace programů Java MIDlet přímo z Internetu
Pokyny pro instalaci programů Java MIDlet přímo z Internetu
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Java. Zobrazí se okno Java.
2. Stisknutím tlačítka Nabídka > Instalovat > Internet spusťte aplikaci Internet Explorer.
3. Po připojení k Internetu vyhledejte program MIDlet nebo sadu programů MIDlet.
4. Vyberte program MIDlet nebo sadu programů MIDlet, kterou chcete stáhnout.
5. Stiskutím tlačítka Ano zahajte instalaci programu MIDlet nebo sady programů MIDlet suite.
6. Potvrďte stisknutím tlačítka Hotovo.

Instalace programů Java MIDlet z počítače
Programy MIDlet nebo sady programů MIDlet můžete nainstalovat do telefonu z počítače pomocí 
synchronizačního kabelu USB nebo rozhraní Bluetooth. Programy MIDlet zkopírované do telefonu 
smartphone prostřednictvím infračerveného rozhraní, rozhraní Bluetooth nebo jako přílohy 
elektronické pošty, jsou automaticky uloženy do složky Dokumenty. 
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Instalace programů Java MIDlets z počítače
1. Stáhněte hry a nástroje, které chcete nainstalovat do telefonu smartphone, z počítače.
2. Spusťte aplikaci ActiveSync v počítači a klepněte na tlačítko Vyhledat.
3. V telefonu smartphone přejděte na složku Moje zařízení\Dokumenty	nebo	Moje zařízení\

Paměťová karta a vložte soubory.
4. Na hlavní obrazovce telefonu stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Java. Zobrazí se obrazovka 

esmertec Java.
5. Stiskněte tlačítko Nabídka > Instalovat > Místní. Zobrazí se seznam všech dostupných 

programů MIDlet nebo sad programů MIDlet.
6. Vyberte program MIDlet nebo sadu programů MIDlet, kterou chcete nainstalovat, a stiskněte 

tlačítko Instalovat.
7. Stisknutím tlačítka Ano spusťte instalaci.
8. Potvrďte stisknutím tlačítka Hotovo.

Spouštění programů Java MIDlet
Pokyny pro spouštění programů Java MIDlet
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Java. V telefonu se zobrazí seznam 

programů MIDlet.
2. Vyberte program MIDlet a potom stiskněte tlačítkoVyberte program MIDlet a potom stiskněte tlačítko Akce	
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CHCETE-LI PROVEĎTE
Odinstalovat program MIDlet Na hlavní obrazovce Java vyberte program MIDlet, který chcete odinstalovat, 

a stiskněte tlačítko Nabídka > Odinstalovat.
Zaktualizovat program MIDlet Na hlavní obrazovce Java vyberte program MIDlet, který chcete zaktualizovat, 

a stiskněte tlačítko Nabídka > Aktualizovat.
Změnit zobrazovaný název 
programu MIDlet

Na hlavní obrazovce Java vyberte program MIDlet, který chcete přejmenovat, 
a stiskněte tlačítko Nabídka > Úpravy.
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10-1 Používání nástroje Voice Commander
Nástroj Voice Commander umožňuje používat hlasové příkazy k telefonování nebo spouštění 
aplikací v telefonu smartphone. Umožňuje Vám přizpůsobovat příkazy a upravovat číslicový model 
podle	adaptace.

Chcete-li spustit nástroj Voice Commander, proveďte některý z následujících kroků:

• Stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Voice Commander.
•  Stiskněte a dlouze podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.

POZNÁMKA  Aby bylo zajištěno efektivní rozpoznávání hlasových příkazů, vytvořte hlasová 
označení pro položky kontaktů nebo pro aplikace v telefonu smartphone. Pokyny 
pro vytváření hlasových označení viz část 10-2 Používání nastavení Slovník.

Funkce
Nástroj Voice Commander má řadu funkcí, mezi které patří například hlasové volání podle jména,	
hlasové zobrazení kontaktu,	hlasové volání/opakované volání/zpětné volání podle čísla a další.

Kapitola  10 Voice Commander
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Hlasové volání podle jména
Tato funkce slouží k volání telefonního čísla kontaktní osoby domů, do zaměstnání nebo na mobil.

Použití: Volat <kontakt> <domů/do zaměstnání/na mobil>
Příklad 1: Volání osoby domů.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Volat John Doe domů“
	 	 Systém: „Volat John Doe domů, správně?“
	 	 Uživatel: „Ano“
	 	 Systém: „Vytáčení“, volám John Doe domů.
Příklad 2: Volání osoby, která má v systému pouze jedno kontaktní číslo, například do zaměstnání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
  Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Volat John Doe“
	 	 	Systém: „Volat John Doe do zaměstnání, správně?“ <Systém zjistil, že John Doe má pouze 

telefonní číslo do zaměstnání>
	 	 Uživatel: „Ano“
	 	 Systém: „Vytáčení“, volám John Doe do zaměstnání
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Příklad 3: Volání osoby s více kontaktními čísly.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
  Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Volat John Doe“

POZNÁMKA Systém zobrazí všechna kontaktní čísla Johna Doe.

	 	 Systém: „Volat John Doe domů, do zaměstnání, na mobil nebo zrušit?““
	 	 Uživatel: „Domů“
	 	 Systém: „Vytáčení“, volám John Doe domů.
Příklad 4: Volání osoby, jejíž jméno zní stejně, jako jméno jiné kontaktní osoby. For example: 
Příklad: Bryan Lee a Brian Li	

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
  Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Volat Bryan Lee“
	 	 Systém: „Více než jeden Bryan Lee, prosím vyberte“

POZNÁMKA  Systém zobrazí všechny kontaktní osoby, jejichž jména zní stejně jako jméno 
osoby, kterou chcete volat. Můžete poklepat na kontaktní osobu, kterou chcete 
volat. Pokud má tato kontaktní osoba více než jedno telefonní číslo, systém 
zobrazí všechna čísla a zeptá se vás, které telefonní číslo chcete volat.
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	 	 Systém: „Domů, do zaměstnání, na mobil nebo zrušit?“
	 	 Uživatel: Vyberte ze seznamu číslo mobilního telefonu.
	 	 Systém: „Vytáčení“, volám Bryan Lee na mobil

POZNÁMKY Pokud má kontaktní osoba pouze jedno kontaktní číslo, systém toto číslo 
automaticky vytočí.	
Když systém zobrazí všechna telefonní čísla kontaktní osoby, můžete vybrat a 
poklepat na vybrané telefonní číslo. Systém automaticky vytočí toto číslo.

Hlasové zobrazení kontaktu
Tato funkce slouží ke zjišťování informací o kontaktní osobě.

Použití: Zobrazit <Kontakt> [domů/do zaměstnání/na mobil]
Příklad 1: Zobrazení kontaktních informací osoby.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
  Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Zobrazit John Doe“
  Systém: „John Doe“! 

POZNÁMKA Systém zobrazí kontaktní informace Johna Doe.
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Příklad 2: Vyžádání konkrétních informací.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
  Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Zobrazit John Doe do zaměstnání“
	 	 Systém: „John Doe, do zaměstnání, 0229109088“ 

POZNÁMKA Systém zobrazí kontaktní informace Johna Doe.

Příklad 3: Osoba nemá kontaktní číslo.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
  Systém: „Vyslovte příkaz“
  Uživatel: „Zobrazit John Doe domů“
  Systém: „John Doe nemá žádné číslo domů“

POZNÁMKA Systém rovněž zobrazí osobní informace Johna Doe.

Příklad 4: Jméno osoby zní stejně, jako jméno jiné kontaktní osoby nebo osob. Příklad: Bryan 
Lee a Brian Li	

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
  Uživatel: „Zobrazit Bryan Lee do zaměstnání“
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	 Systém: „Více než jeden Bryan Lee, prosím vyberte“

POZNÁMKY Systém zobrazí všechny kontaktní osoby, jejichž jména zní stejně jako jméno	
osoby, jejíž informace požadujete. Poklepejte na požadovanou kontaktní osobu.	
Jestliže kontaktní osoba nemá požadované kontaktní číslo, například domů, 
systém vás požádá: „<Kontakt> nemá žádné číslo domů“; systém přesto 
zobrazí ostatní kontaktní informace dané osoby.

Hlasové volání/opakované volání/zpětné volání podle čísla
Tato funkce slouží k přímému vytočení telefonního čísla hlasem.

Použití: Hlasové volání podle čísla
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
  Uživatel: „Volat číslo“
	 	 Systém: „Jaké číslo?“
	 	 Uživatel: „0229109088“
	 	 Systém: „0229109088. Potvrdit, zrušit, jiné číslo?“

POZNÁMKY Jestliže vyslovíte příkaz „Potvrdit“, systém automaticky vytočí číslo. 
Jestliže vyslovíte příkaz „Zrušit“, systém se vrátí na hlavní obrazovku Voice 
Commander a požádá vás o další příkaz. Jestliže vyslovíte příkaz „Jiné číslo“,	
systém vás požádá o jiné číslo.	
Chcete-li zlepšit přesnost vytáčení čísel, vytvořte si osobní adaptaci číslicového 
modelu. Další podrobnosti viz část 10-3 Vytvoření číslicového modelu.
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Použití: Opakované volání
Tento příkaz slouží k vytočení posledního odchozího volání v historii volání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
  Uživatel: „Volat znovu“
	 	 Systém: „Volat John Doe domů, správně?“
	 	 Uživatel: „Ano“
	 	 Systém: „Vytáčení“

Použití: Zpětné volání
Tento příkaz slouží k vytočení čísla posledního příchozího volání v historii volání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Volat zpět“
	 	 Systém: „Volat Bryan Lee domů, správně?“
	 	 Uživatel: „Ano“
	 	 Systém: „Vytáčení“



Kapitola 10

104

Hlasové spuštění aplikace
Tato funkce umožňuje rychle spouštět aplikace v telefonu smartphone.

Použití: spustit <aplikace>
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz.
2. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Spustit Kalendář“
	 	 Systém: „Kalendář“

POZNÁMKA Systém spustí aplikaci Kalendář.

Události dnes/zítra/tento týden
Tato funkce slouží k zobrazení událostí ve vašem kalendáři.

Použití: události dnes/zítra/tento týden
Příklad: Na dnešek jsou v kalendáři tři události.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Události dnes“
	 	 Systém: „3 události“ (Systém přehraje obsah každé události)

POZNÁMKA	Stisknutím a dlouhým podržením tlačítka pro zvýšení hlasitosti zastavíte aktuální 
přehrávání a vrátíte se zpět na hlavní obrazovku aplikace Voice Commander.



105

Voice Commander

E-mail/SMS/Kolik je hodin
Tato funkce slouží k zobrazení nepřečtených e-mailů a SMS a ke zjištění času.

Použití: Čtení e-mailů / SMS
Tento příkaz slouží ke čtení e-mailů a SMS.

Příklad: V doručené poště jsou tři nepřečtené e-maily.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Číst e-mail“
  Systém: „Máte 3 e-maily“ (Systém přehraje obsah každého e-mailu)

POZNÁMKA Stisknutím a dlouhým podržením tlačítka pro zvýšení hlasitosti zastavíte aktuální 
přehrávání a vrátíte se zpět na hlavní obrazovku aplikace Voice Commander.

Použití: Kolik je hodin
Tento příkaz slouží ke zjištění přesného času

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Kolik je hodin?“ (Systém sdělí přesný čas).



Kapitola 10

106

Režim Schůzka
Tato funkce slouží k vypnutí zvonění telefonu.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Režim Schůzka“

POZNÁMKA Systém vypne zvonění telefonu.

Historie volání
Tato funkce slouží k zobrazení historie volání.

Použití: Historie volání
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Historie volání“

POZNÁMKA Systém zobrazí historii volání.

Hlasové přehrávání hudby
Tato funkce slouží k přehrávání skladeb ve vašem hudebním seznamu.

POZNÁMKA Tento systém podporuje soubory formátu .mp3 a .wma.
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Použití: Přehrát <název souboru se skladbou>
Příklad 1: Chcete zvolit skladbu pro přehrávání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Přehrát The Moment“
	 	 Systém: „The Moment“

POZNÁMKA Obrazovka přejde do režimu přehrávání a přehraje se skladba.

Příklad 2: Chcete zvolit všechny skladby pro přehrávání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Přehrát hudbu“
	 	 Systém: „Přehrát hudbu“

POZNÁMKA Obrazovka přejde do režimu přehrávání a přehrají se všechny skladby.

Příklad 3: Chcete přeskočit skladbu během přehrávání.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 	Uživatel: Chcete-li přehrát předchozí skladbu, použijte příkaz „Předchozí“; chcete-li přehrát 

další skladbu, použijte příkaz „Další“
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Příklad 4: Chcete pozastavit nebo obnovit přehrávání skladby.

1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 	Uživatel: Chcete-li pozastavit přehrávání skladeb, použijte příkaz „Pozastavit“; chcete-li 

obnovit přehrávání skladeb, použijte příkaz „Pokračovat“.

Co mohu říci
Tuto funkci použijte, pokud máte problémy s používáním aplikace Voice Commander. Tuto funkci 
můžete použít k vyhledávání dostupných hlasových příkazů

Použití: Co mohu říci
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Co mohu říci“

POZNÁMKY Systém zobrazí všechny dostupné hlasové příkazy.	
Dostupné hlasové příkazy lze rovněž vyhledávat v části Nabídka > Nápověda	
na hlavní obrazovce aplikace Voice Commander. 
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Na shledanou
Tato funkce slouží k ukončení aplikace Voice Commander.

Použití: Na shledanou
1. Spusťte aplikaci Voice Commander a vyslovte příkaz. Proběhne následující konverzace:
	 	 Systém: „Vyslovte příkaz“
	 	 Uživatel: „Na shledanou“
	 	 Systém: „Na shledanou“

10-2 Používání nastavení Slovník
Nastavení Slovník umožňuje vytvářet hlasová označení pro položky ve vašem seznamu Kontakty 
nebo pro aplikace v telefonu smartphone. Hlasová označení usnadňují zařízení rozpoznat vaše 
hlasové příkazy.

Používání nastavení Slovník
1. Stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Nastavení Slovník.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka a potom vyberte položku nabídky, pro kterou chcete vytvořit hlasové 

označení. Zobrazí se seznam dostupných dat pro zvolenou položku. Například když stisknete 
tlačítko Nabídka > Kontakty, zobrazí se seznam položek kontaktů.

3. V seznamu vyberte data, pro která chcete vytvořit hlasové označení.
4. Stiskněte tlačítko Nabídka > Hlasové	označení a potom začněte nahrávat váš hlas. Například 

když vytváříte hlasové označení položky kontaktu, zřetelně vyslovte jméno kontaktu.
5. Pokud jste s nahrávkou spokojeni, stiskněte tlačítko OK. V opačném případě stiskněte tlačítko 

Storno.
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Citlivost hlasu
Tento telefon smartphone umožňuje nastavit úroveň citlivosti hlasu. Když vyslovíte příkaz do 
zařízení, telefon smartphone porovná vámi vyslovené příkazy s hlasovými označeními na základě 
následujících úrovní citlivosti: Normální,	Přesné	a	Citlivé.

• Při nastavení Normální telefon smartphone nahrává hlasová označení bez šumu na pozadí.
• Při nastavení Přesné telefon smartphone nahrává hlasová označení přesně, jak jste je nahráli..
• Při nastavení Citlivé telefon smartphone nahrává všechny zvuky včetně šumu na pozadí..

Pokyny pro nastavení úrovně citlivosti hlasu
1. Stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Nastavení Slovník.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka a potom vyberte položku nabídky, pro kterou chcete vytvořit hlasové 

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

10-3 Vytvoření číslicového modelu
Tato funkce umožňuje nahrát adaptaci číslicového modelu pro snadné rozpoznávání řeči.

Pokyny pro vytvoření číslicového modelu
1. Stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Vytvoření číslicového modelu.
2. Stiskněte tlačítko Nahrát a potom vyslovte číslice zobrazené na displeji.
3. Po dokončení nahrávání se zobrazí zpráva „Ja tato výslovnost správná?“. Potvrďte stisknutím 

tlačítka Ano
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11-1  WorldCard Mobile
WorldCard Mobile je nástroj pro rozpoznávání znaků, který snímá a identifikuje tištěný text na 
vizitce, potom automaticky roztřídí informace a odešle je do vašeho seznamu kontaktů. Na základě 
souboru obrázku vizitky aplikace WorldCard Mobile analyzuje vzhled detailů na vizitce a převede je 
na upravitelný text pro seznamu kontaktů.

Používání nástroje WorldCard Mobile
Digitalizace obrázku vizitky
1. Stiskněte tlačítko Start > Organizér > WorldCard Mobile. Zobrazí se obrazovka nástroje 

WorldCard	Mobile.
2. Stisknutím tlačítka Digitalizovat vyfotografujte vizitku, kterou chcete zpracovat. 
3. Uložte stisknutím tlačítka 
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4. Na obrazovce BCRView stiskněte tlačítko Rozpoznat.
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11-2 Správce úkolů
Správce úkolů zobrazuje dostupné aplikace v telefonu smartphone a umožňuje zobrazovat, zavírat, 
aktivovat nebo ukončovat všechny aplikace; rovněž poskytuje informace o prostředcích aplikací.

Spuštění Správce úkolů
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Správce úkolů.	
2.	 Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko Nabídka. Ve výběru Nabídka zvolte, co chcete s aplikací provést.

11-3 Kancelářské aplikace ClearVue
Tento telefon smartphone je dodáván s předinstalovanými kancelářskými aplikacemi ClearVue, které 
umožňují zobrazovat dokumenty, tabulky, prezentace a soubory PDF.

IKONA POPIS 

Aplikace Word Viewer slouží k otevření souboru Word.

Aplikace PDF Viewer slouží k otevření souboru PDF.

Aplikace PPT Viewer slouží k otevření souboru s prezentací 
Powerpoint.

Aplikace Excel Viewer slouží k otevření tabulky Excel.
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Word Viewer
Tento prohlížeč zobrazuje dokumenty vytvořené v aplikacích Microsoft Word 97, 2000, 2002 (XP) a 
2003. Rovněž umožňuje zobrazit dokumenty uložené ve formátu Rich Text Format (.rtf).

Tuto aplikaci spustíte stisknutím tlačítka Start > Kancelář > Word Viewer.

PDF Viewer
Tento prohlížeč umožňuje zobrazit soubory formátu Portable Document Format (.pdf).

Tuto aplikaci spustíte stisknutím tlačítka Start > Kancelář > PDF Viewer.

PPT Viewer
Tento prohlížeč zobrazuje prezentace vytvořené v aplikacích Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002 
(XP)	a	200�.

Tuto aplikaci spustíte stisknutím tlačítka Start > Kancelář > PPT Viewer.

Excel Viewer
Tento prohlížeč zobrazuje tabulky vytvořené v aplikacích Microsoft Excel 97, 2000, 2002 (XP) a 2003.

Tuto aplikaci spustíte stisknutím tlačítka Start > Kancelář > Excel Viewer.
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11-4 Spb® Zip
Spb® Zip je komprimační nástroj, který umožňuje zipováním zmenšit velikost vašich souborů a šetřit 
místo v telefonu smartphone.

Spuštění nástroje Spb Zip
1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Spb Zip. Budou zobrazeny všechny 

složky souborů.
2. Vyberte soubory/složky, které chcete komprimovat.
3. Stiskněte tlačítko Přidat do souboru ZIP. Bude zahájena komprimace.

11-5 Výchozí nastavení
Tato volba umožňuje obnovit výchozí nastavení výrobce.
Obnovení výchozích nastavení:
1. Stiskněte tlačítko Start > Nástroje > Výchozí nastavení.
2. Do pole Heslo zadejte heslo ‘1234’ a potvrďte, že chcete obnovit výchozí nastavení.
3.  Stiskněte tlačítko Ok.

VAROVÁNÍ Tato operace odstraní všechny soubory uložené v tomto zařízení.
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11-6 Přepínač režimů
Přepínač režimů umožňuje snadno přepínat mezi aplikacemi a úkoly. Chcete-li použít přepínač 
režimů, stiskněte tlačítko přepínače režimů na klávesnici zařízení. Dalším stisknutím můžete 
přepínat mezi aplikacemi.

Tlačítko přepínače režimů

Můžete nakonfigurovat přepínač režimů a definovat typ přepínače nebo vybrat položky, které se mají 
zobrazit v místní nabídce přepínače režimů.

Definovaní typu přepínače
1. Stiskněte tlačítko Start > Další > Nastavení > Další > Přepínač režimů.
2. Stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka vyberte položku Typ přepínače.
3. Stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka nastavte položku Čekací doba přepnutí.Stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka nastavte položku Čekací doba přepnutí..

Výběr položek pro zobrazení v místní nabídce přepínače
1. Stiskněte tlačítko Start > Nastavení > Další > Přepínač režimů.
2. Stiskněte tlačítko Nabídka > Nastavení položky.
3. Pomocí pravého softwarového tlačítka procházejte položky a zaškrtnutím políček vyberte 

maximálně čtyři aplikace, které se zobrazí na panelu přepínače režimů.
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11-7 Remote Presenter
Nástroj Remote Presenter umožňuje z telefonu smartphone vzdáleně ovládat prezentace PowerPoint™ 
spuštěné ve stolním počítači nebo v notebooku. Díky bezdrátovému připojení Bluetooth nabízí pohodlný 
a volný pohyb během prezentace. Rovněž umožňuje prohlížet poznámky ke snímkům bez narušení 
sledování prezentace diváky.

Používání nástroje Remote Presenter

DŮLEŽITÉ Než začnete, nainstalujte do počítače nástroj Remote Presenter. Instalační  Než začnete, nainstalujte do počítače nástroj Remote Presenter. Instalační 
soubory jsou k dispozici na přiloženém podpůrném disku CD.	
	
Nástroj Remote Presenter funguje pouze s počítači, které jsou kompatibilní 
s rozhraním Bluetooth.

Používání nástroje Remote Presenter
1. Stiskněte tlačítko Start > Nástroje > 

Remote Presenter.
2. Před vyhledáním zařízení Bluetooth 

proveďte následující kroky:
 • Aktivujte rozhraní Bluetooth v počítači.
 •  Spusťte nástroj Remote Presenter v 

počítači.
Po dokončení klepněte na tlačítko Další.
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�.	 Ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth 
vyberte název počítače, který obsahuje vaši 
prezentaci PowerPoint, a potom stiskněte 
tlačítko Další.

V následující části je popsána nabídka nástroje Remote Presenter na obrazovce počítače.

Cesta	k	souboru	
PowerPoint.ppt

Port Bluetooth COM

Stisknutím změníte 
cestu
Stisknutím spustíte 
nebo zastavíte
Stisknutím ukončíte
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4.  Po vyzvání zadejte v počítači a v telefonu 
smartphone ověřovací heslo.

POZNÁMKA  Ověřovací heslo 
Bluetooth je vyžadováno 
pouze,	pokud	dosud	
nebylo	provedeno	
spárování s druhým 
zařízením.

5. Klepnutím na Start v nabídce nástroje 
Remote Controller v počítači navažte 
spojení. Stisknutím tlačítka OK zavřete 
připomenutí.
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Další funkce

6. Po navázání spojení stiskněte tlačítko OK.

7. Klepnutím na název souboru PowerPoint 
(.ppt) zobrazte a potom stiskněte tlačítko 
Další.
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Po provedení výběru bude v počítači automaticky spuštěna aplikace Microsoft® PowerPoint a otevře 
se vybraný soubor.
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Další funkce

8. Nyní můžete vzdáleně ovládat prezentaci PowerPoint v počítači pomocí vašeho zařízení. V 
následující části je popsána nabídka ovládání ve vašem zařízení.

Časovač

Ukazuje signál Bluetooth®

Stisknutím levého/
pravého tlačítka 
lze	procházet	
seznam snímků

Stisknutím lze 
zobrazit možnosti 
zobrazení
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Prohlášení Federálního výboru pro komunikace (FCC)
Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami:
1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně toho, které by mohlo mít nežádoucí účinky na jeho provoz.
Toto zařízení a jeho anténa nesmí být nainstalovány společně nebo propojeny s žádnou jinou anténou nebo 
bezdrátovým vysílačem.Na základě testů bylo zjištěno, že toto zařízení vyhovuje limitům platným pro digitální zařízení 
třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby představovaly přiměřenou ochranu proti 
škodlivému rušení při instalaci v bytových prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční 
energii, která může při nedodržení pokynů výrobce k instalaci a obsluze způsobovat rušení rozhlasového příjmu. Nelze 
však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení rozhlasového či televizního 
příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil 
rušení omezit některým z následujících opatření:
• Změňte orientaci či umístění antény pro příjem.
• Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
• Zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným radiotechnikem.

Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené 
vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

VAROVÁNÍ! Pro splnění předpisů FCC je požadováno, aby byl monitor připojen ke grafické kartě stíněnými 
kabely. V případě změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Dodatek  Poznámky
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Bezpečnostní zásady UL
Na základě předpisu UL 1459 který se vztahuje na telekomunikační zařízení (telefon) určené k elektrickému připojení 
k telekomunikační síti, nesmí provozní napětí na uzemnění přesáhnout 200 V ve špičce, 300 V mezi špičkami a 105 
V rms a zařízení musí být nainstalováno a používáno v souladu s národní zákonnou normou pro instalaci elektrických 
zařízení (NFPA 70).
Při používání tohoto telefonu smartphone je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady, aby se omezilo nebezpečí 
požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob; mezi tyto bezpečnostní zásady patří:
•		 Nepoužívejte tento telefon smartphone v blízkosti, například u vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo pračky, 

ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti bazénu. 
•	 Nepoužívejte tento telefon smartphone během elektrické bouře. Existuje riziko vzdáleného zásahu elektrickým 

proudem	od	blesku.
•	 Nepoužívejte tento telefon smartphone v blízkosti místa úniku plynu.
Předpis UL 1642 se vztahuje na používání primárních (nenabíjecích) a sekundárních (nabíjecích) lithiových baterií jako 
zdrojů energie v zařízeních. Tyto baterie obsahují kovové lithium, slitinu lithia nebo lithium ion a mohou se skládat z jednoho 
elektrochemického článku nebo ze dvou či více článků spojených sériově, paralelně nebo obojím způsobem, které převádějí 
chemickou energii na elektrickou energii prostřednictvím nevratné nebo vratné chemické reakce. 

•	 Nevhazujte baterii telefonu smartphone do ohně, protože může vybuchnout. Informujte se v místních vyhláškách o 
možných zvláštních pokynech pro likvidaci, aby bylo vyloučeno nebezpečí poranění požárem nebo výbuchem.

•	 Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie z jiných zařízení, aby bylo vyloučeno nebezpečí poranění požárem 
nebo výbuchem. Používejte pouze napájecí adaptéry nebo baterie s certifikací UL dodané výrobcem nebo 
autorizovanými prodejci.
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Zákaz společné instalace
Toto zařízení nesmí být nainstalováno společně nebo propojeno s žádnou jinou anténou nebo vysílačem 
15.105 Požadavky Federálního výboru pro komunikace (FCC), část 15
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle směrnice FCC, část 15. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby představovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v bytových prostorách.
Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů 
pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze však vyloučit, že 
u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud skutečně dojde k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik 
lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým 
z následujících opatření:
—Změňte orientaci či umístění antény pro příjem.	
—Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.	
—Připojte zařízení k zásuvce na jiném okruhu, než k jakému je připojen přijímač.	
—Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným radiotechnikem.
Prohlášení o shodě / omezení odpovědnosti
Instalace a používání tohoto bezdrátového síťového zařízení musí splňovat pokyny uvedené v této uživatelské 
dokumentaci dodané s výrobkem. Jakékoli změny nebo úpravy (včetně antén) tohoto zařízení, které nebyly výslovně 
povoleny výrobcem, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení. Výrobce nenese 
odpovědnost za jakékoli rušení rozhlasového nebo televizního příjmu způsobené neoprávněnou úpravou tohoto 
zařízení, náhradou propojovacích kabelů nebo připojením příslušenství jiného, než bylo specifikováno výrobcem. Za 
nápravu rušení způsobeného neoprávněnou úpravou, náhradou nebo připojením zodpovídá uživatel. Výrobce a jeho 
autorizovaní prodejci nebo distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo porušení vládních 
předpisů v souvislosti s nedodržením těchto zásad.

Kontrolní seznam předpisů
  15.21

Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny v této příručce, 	
mohou vést ke ztrátě oprávnění používat toto zařízení.

			UPOZORNĚNÍ: V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění používat toto zařízení.
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Vyměnitelné baterie
Pokud je zařízení dodáváno s vyměnitelnou baterií a pokud v případě výměny za nesprávný typ baterie může dojít k 
výbuchu (například u některých lithiových baterií), platí následující ustanovení:

– pokud se baterie nachází NA MÍSTĚ PŘÍSTUPNÉM UŽIVATELI, musí se v blízkosti baterie nacházet označení nebo 
musí být uvedeno upozornění v pokynech pro používání i údržbu;

– pokud se baterie nachází na jiném místě v zařízení, musí se v blízkosti baterie nacházet označení nebo musí být 
uvedeno upozornění v pokynech pro údržbu.

Označení nebo upozornění musí obsahovat následující nebo podobný text:
POZOR

PŘI VLOŽENÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ

UPOZORNĚNÍ: Aby byly dodrženy limity pro vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního záření 
směrnice FCC, musí být toto zařízení nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem 
záření a lidským tělem. Používejte pouze anténu dodanou se zařízením. Použití neschválené antény, provádění 
neoprávněných úprav nebo připojení může poškodit vysílač a porušit směrnice FCC.
Prohlášení MPE (bezpečnostní informace)
Toto zařízení obsahuje vysílač s nízkým výkonem. Během provozu zařízení vysílá radiofrekvenční (RF) signál.
Bezpečnostní zásady
Aby byly dodrženy limity pro vystavení lidského organismu účinkům vysokofrekvenčního záření směrnice FCC, musí 
být toto zařízení nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zdrojem záření a lidským tělem. 
Používejte pouze dodanou anténu. Použití neschválené antény, provádění neoprávněných úprav nebo připojení může 
poškodit vysílač a porušit směrnice FCC.
Upozornění FCC na vystavení radiofrekvenčním signálům
Toto bezdrátové síťové zařízení bylo testováno podle bulletinu FCC OET 65C a bylo zjištěno, že splňuje požadavky 
stanovené v CFR 47 části 2.1091, 2.1093 a 15.247(b)(4) ohledně vystavení radiofrekvenčním signálům ze zařízení 
využívající tyto signály. Výkon vyzařování tohoto bezdrátového síťového zařízení je výrazně nižší, než limity předpisů 
FCC o vystavení účinkům elektromagnetického záření. Nicméně toto zařízení musí být používáno takovým způsobem, 
aby potenciál pro kontakt s lidským tělem odpovídal normálnímu používání mobilního nebo přenosného zařízení; 
nošení na lidském těle je ovšem přísně zakázáno. Při používání tohoto zařízení musí být mezi anténou zařízení a 
okolními osobami zachovávána určitá vzdálenost pro zajištění kompatibility s vystavením radiofrekvenčním signálům. 
Aby byly splněny limity vystavení radiofrekvenčním signálům stanovené v normách ANSI CE5.1, nesmí být vzdálenost 
mezi anténami a uživatelem menší, než 20 cm.
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C
Čas

Nastavení  ��
Číselný režim  ��

D
Datum

Nastavení  ��

E
E-mailové účty

Nastavení  ��
E-mailové	zprávy

Odesílání  �1
Sending  ��
Stahování  �0
Vytváření  ��

F
Fotoaparát

Fotografování  �5
Nahrávání videoklipu  ��
Výchozí umístění obrazu  �0
Zapnutí blesku  ��

H
Hlasitý telefon  �
Hlasové poznámky  ��

Hlavní obrazovka  1�
Ikony stavových indikátorů  15
Nastavení  ��
Přizpůsobení  ��

I
Ikony stavových indikátorů  15
Indikátory

Stav		15
Instalace

ActiveSync		2�
Karta	Mini	SD		�
Paměťová karta  �
Programy Java MIDlet

Z Internetu  �5
Z počítače  �5

Internet
Připojení  52

Internet	Explorer	Mobile		5�
Změna možností  5�

K
Kalendář

Plánování události  �1
Karta	Mini	SD

Instalace		�
Vyjmutí  �

Karta	SIM
Odemknutí  �5
Zamknutí  �5

Rejstřík
A
ActiveSync

Instalace		2�
Kopírování souborů  ��

B
Baterie

Nabíjení  10
Bezdrátové sítě  �,	1�
Bezpečnostní zásady UL  12�
Blokování volání  ��
Bluetooth

Náhlavní sada  �1
Nastavení na zjistitelné  5�
Partnerství  �2
Přejmenování zařízení  �2
Přenášení  �2
Přijímání informací  �2
Synchronizace		�1,	�2
Tiskárna		��
Vytvoření partnerství  �0
Zabezpečení  ��
Zapnutí/vypnutí  ��,	5�

Budík
Nastavení  ��

Rejstřík
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Klávesnice
Odemknutí  ��
Zamknutí  ��

Klávesnice QWERTY  ��
Kontakty

Prohlížení  ��

M
Mezinárodní volání  21

N
Nabídka Start  1�
Nabíjení

Baterie  10
Nastavení

E-mailové účty  ��
Nastavení telefonu

Blokování volání  ��
Pevné vytáčen  ��

O
O2 Xda Zinc

Levé softwarové tlačítko  2,	�
Obrázky

Automatická	korekce		��
Odeslání e-mailem  ��
Odeslání jako MMS  ��
Odstranění  ��
Oříznutí  ��
Otáčení  ��,	�0
Přenášení  �0
Prohlížení  ��
Ukládání  ��
Výchozí umístění  �0

Obrázky	a	videa
Úpravy obrázku  ��
Zobrazení obrázku  ��

Obrazovka
Nastavení  �5

Obrazovky nastavení  �5
Odebírání programů  ��
Odemykání

Karta	SIM		�5
klávesnice		��
Ovládací prvky přehrávače 	

multimédií  ��
Odmítání hlasových volání  22,	25
Odstranit

Obrázky		��
Videoklipy		��

Ovládací prvky přehrávače multimédií
Odemknutí  ��
Zamknutí  ��

P
Paměťová karta

Instalace		�
Odebírání  �

Partnerství
Vytvoření  2�

Pevné vytáčení  ��
PIN

Změna  �5
PIN2

Změna  �5
Plánování

Synchronizace		�2
Pocket	MSN		�5

Přenášení
Bluetooth  �2
Obrázek		�0
Videoklip		�0

Přidávání programů  ��
Přijímání hlasových volání  22,	25
Připojení

GPRS  5�
Internet		52
Proxy		5�
Telefon k počítači  2�
USB  55
VPN		5�
Vytáčené připojení  52

Připojení modemu  55
USB connection  55

Připojení USB  55
Přizpůsobení

Hlavní obrazovka  ��
Profily  1�

Změna nastavení  ��
Programy

Hlasové poznámky  ��
Internet	Explorer	Mobile		5�
Java  �5
Kalendář  �1
Kontakty		��
Obrázky	a	videa		��
Odebírání  ��
Pocket	MSN		�5
Přidávání  ��
Připojení modemu  55
Průzkumník souborů  50

Vytváření složek  50
Úkoly  ��
Windows	Media	Player		�1

Ovládací prvky  ��
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Programy Java MIDlet
Instalace		�5
Spuštění  ��

Programy MIDlet
Spuštění  ��

R
Resetování

Telefon  ��
Režim Multipress  �5
Režimy zadávání

Číselný režim  ��
Režim Multipress  �5
Změna  �5

Rychlé vytáčení  20
Rychlý seznam  1�

S
Server Exchange

Synchronizace		�1
Settings

Budík  ��
Čas  ��
Nabídka Start  �1
Nastavení  ��
Omezovač hlasitosti náhlavní 

sady		�2
Profil  ��
Telefon

Blokování volání  ��
Pevné vytáčení  ��

Videotelefon  �1
Soubory

Kopírování  ��

Správce souborů
Odeslání souboru e-mailem  51
Odstraňování složek  51
Odstraňování souborů  51
Používání  50
Přejmenování složek  50
Přejmenování souborů  50
Přenášení souborů  51
Přesouvání složek  51
Přesouvání souborů  51
Spuštění  50
Vytváření složek  50

Symboly
Zadávání  ��

Synchronizace
E-mailové	zprávy		�1
Pomocí Bluetooth  �1
Pomocí synchronizačního kabelu 

USB  �0
Se serverem Exchange  �1
S počítačem  2�
Vytvoření plánu  �2
Vzdáleně  ��

T
Telefon

Resetování  ��
Vypnutí  11
Zamknutí  ��
Zapnutí  11

Textové	zprávy
Odesílání  ��
Vytváření  ��

Tiskárna
Konfigurování  ��

Tísňová volání  21

U
Úkoly  ��

V
Videoklipy

Odeslání e-mailem  ��
Odeslání jako MMS  ��
Přehrávání  ��
Přenášení  �0

Volání
Mezinárodní  21
Odmítnutí  22,	25
Používání rychlého vytáčení  20
Přijímání  22,	25
Tísňové  21
Z Historie volání  1�
Z Kontaktů  1�

Výjimka URL  5�
Vytáčené připojení  52
Vzdálená	synchronizace		��

W
Windows	Media	Player		�1

Ovládací prvky  ��

Z
Zabezpečení

Bluetooth  ��
Zamknutí

Karta	SIM		�5
Telefon  ��

Zamknutí tlačítek  �,	1�
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Zasílání zpráv
E-mail		��
MMS		�2
Odstraňování účtů  ��
Přepínání účtů  ��
Správa složek  �1
Správa účtů  ��
Text		��
Vložení podpisu  �0
Změna možností  ��

Zprávy MMS
Můj text  ��
Odesílání

Obrázky		��
Videoklipy		��

Používání šablon  ��
Požadování potvrzení o doručení  

��
Přednastavený text  ��
Přístup  �2
Skrytí odesílatele  ��
Skrytí příjemce  ��
Úpravy nastavení  �2
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