
Tip	 Stiskněte obrázek kontaktu uprostřed obrazovky a zpřístupněte si tak 
podrobné informace o kontaktu.

1	 Chcete-li procházet přijatými 
zprávami SMS a MMS, 
přetáhněte prst nahoru nebo 
dolů po obrazovce nebo 
stiskněte šipku nahoru/dolů.

2	 Chcete-li odpovědět, 
stiskněte zprávu, která je 
zobrazená na obrazovce.

 Nebo chcete-li vytvořit 
novou zprávu SMS, stiskněte 
ikonu Nový	(  ).

Tip	 Stiskněte tlačítko Všechny	zprávy a zpřístupněte všechny zprávy SMS 
a MMS ve své složce Doručené nebo jiných složkách.

Na kartě Zprávy si můžete přečíst zprávy SMS, jakmile jsou domůžete přečíst zprávy SMS, jakmile jsou do jakmile jsou do 
vašeho zařízení doručeny a vytvářet nové zprávy SMS. Na této 
kartě můžete také zobrazovat text přijatých zpráv MMS.

Zprávy

1	 Stiskněte ikonu vpravo a vyberte 
emailový účet.

2	 Chcete-li procházet přijatými 
zprávami, přetáhněte prst nahoru 
nebo dolů obrázkem obálky

3	 Stiskněte zobrazenou e-mailovou 
zprávu na obrazovce a přečtěte 
si a odpovězte na daný email.

 Nebo stiskněte ikonu Nový		
e-mail (  ) a vytvořte a 
odešlete nový e-mail.

Karta Pošta umožňuje odesílat a přijímat e-mailové zprávy.  
Na kartě můžete přidat až čtyři e-mailové účty.

Poznámka	 	Pokyny pro nastavení e-mailových účtů naleznete v tištěném 
Stručném návodu k obsluze a v Uživatelské příručce na disku 
Začínáme.

Pošta

1	 Stiskněte velkou ikonu Plus 
na obrazovce.

2	 Na obrazovce Vybrat 
kontakt stiskněte jméno 
požadovaného kontaktu.

3	 Vyberte telefonní číslo nebo 
emailovou adresu, kterou 
chcete spojit s oblíbeným 
kontaktem.

4	 Chcete-li přidat oblíbený 
kontakt, stiskněte malou 
ikonu Plus (  ) na pravé 
straně a opakovat kroky 2 a 3.

Tip	 Můžete přidat až 15 oblíbených kontaktů.

Lidé
Na kartě Lidé můžete přidat oblíbené kontakty, se kterými 
komunikujete nejčastěji.

TouchFLO™	3D

3	 Uvolněte jej, 
jakmile vyberete 
požadovanou 
kartu.

2	 Přesuňte prst 
doprava nebo 
doleva přes 
karty.

1	 Stiskněte a podržte 
aktivní kartu.

TouchFLO	3D umožňuje ovládat zařízení s operačním systémem 
Windows Mobile.

Chcete-li se pohybovat na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D:

Procházejte obrázky kontaktů a rychle sestavte hovor, odešlete 
textovou zprávu nebo e-mail svému oblíbenému kontaktu.

1	 Stiskněte a podržte proužek 
fotografie a pak jej přetáhněte 
nahoru nebo dolů obrázky 
kontaktů.

	 Můžete	také přetáhnout prst 
nahoru nebo dolů středem 
obrazovky a procházet obrázky.

2	 Stiskněte  nebo text 
zobrazený pod fotografií a 
zavolejte, odešlete SMS nebo 
e-mail.

Fotografie	a	videa

Stisknutím 
zde zhotovíte 
fotografii.

Stisknutím 
fotografie 
nebo videa na 
obrazovce jej 
zobrazíte na celé 
ploše obrazovky.

Stisknutím zde 
zaznamenáte 
video.

Chcete-li procházet 
fotografiemi a 
video nahrávkami, 
přetáhněte prst 
nahoru nebo dolů 
po středu obrazovky 
nebo stiskněte šipku 
nahoru/dolů.

Na kartě vizuálně procházíte fotografiemi nebo videoklipy a 
můžete je zobrazovat na celé obrazovce. Můžete také aktivovat 
fotoaparát a fotografovat nebo nahrávat videoklipy.

Stiskněte datum 
nebo hodiny 
a otevřete 
obrazovku Hodiny 
a připomenutí; zde 
můžete nastavit 
datum, čas a 
připomenutí.

Přesuňte 
prst nahoru 
a zobrazte 
další schůzky 
kalendáře.

Stisknutím zde 
zobrazte podrobnosti 
zmeškaných hovorů. Stiskněte schůzky a zobrazte 

jejich podrobnosti.

Na kartě Výchozí zobrazují velké hodiny čas. Můžete zde také 
prohlížet zmeškaná volání a nové schůzky.

Domů

Automaticky otočte 
zobrazení fotografie 
jednoduše otočením 
svého zařízení na stranu.

Při zobrazení fotografií na celé obrazovce 
přetáhněte prst vodorovně přes obrazovku a 
přejděte z jedné fotografie na druhou.

Posunutím prstu proti 
směru hodinových ručiček 
se obrázek oddálí. 

Posunutím prstu po směru 
hodinových ručiček se 
obrázek přiblíží. 



Automaticky otočte 
zobrazení webové 
stránky pouze 
otočením svého 
zařízení na stranu.

Při procházení stránek ji můžete 
prstem přesunout a zvětšit.

Chcete-li provést zvětšení, poklepejte 
na obrazovku. Po zvětšení přetáhněte 
prst na obrazovce a webovou stránku 
přesuňte.

Chcete-li zobrazení zmenšit, 
poklepejte na obrazovku ještě jednou.

V Knihovně můžete také procházet a přehrávat hudbu. Knihovna 
slouží k organizování hudby do kategorií, jako jsou titul, interpret, 
žánr a další.

1	 Na kartě Hudba klepněte na 
položku Knihovna.

2	 Karty na dolním okraji obrazovky 
Knihovna odpovídají různým 
kategoriím. Přesuňte a přetáhněte 
prst na požadovanou kategorii.

3	 Stisknutím začněte hudbu 
přehrávat.

Tip	 Chcete-li vytvořit seznam stop, 
stiskněte položku Menu	>	Přidat	do	
seznamu	stop.

Internet

Stisknutím 
této položky 
procházejte web v 
prohlížeči Opera® 
Mobile.

Stiskněte	Všechny	
záložky a přidejte 
nebo odstraňte 
oblíbené položky.

Přesuňte prst 
nahoru, posouvejte 
se dolů po 
obrazovce a 
zpřístupněte si 
tak další oblíbené 
položky.

Na kartě Internet můžete otevřít prohlížeč Opera® Mobile a 
procházet webem.

Stiskněte ikonu 
programu 
a otevřete 
odpovídající 
program.

Stiskněte tlačítko 
Odebrat a 
vyberte, který 
program se má z 
karty Programy 
odebrat.

Stisknutím 
prázdného slotu 
přidejte kontakt.

Poznámka	 	Chcete-li vyměnit slot s jiným programem, musíte odebrat 
program, který slot obsazuje a pak přidat požadovaný program.

Na kartě Programy můžete přidat své oblíbení programy a 
rychle k nim přistupovat.

Programy

Stiskněte položku 
Všechny	programy 
a zpřístupněte 
si tak úplný 
seznam programů 
nainstalovaných ve 
vašem zařízení.

Nastavení
Karta Nastavení umožňuje synchronizovat informace s počítačem 
nebo serverem Exchange, změnit nastavení zvuku, jako je 
například vyzváněcí tón a volit jiné tapety pro kartu Výchozí. 
Můžete zde také snadno vypnout a zapnout komunikační funkce 
zařízení, jako bezdrátové připojení Wi-Fi, Bluetooth a další.

Tip	 Stiskněte Nabídka	a nastavte 
přehrávanou hudbu, která se má 
opakovat a zapněte nebo vypněte 
režim náhodného přehrávání.

1	 To Chcete-li procházet hudebními 
alby a skladbami, přetáhněte prst 
nahoru nebo dolů po obálkách alb 
nebo stiskněte ikony šipek.

2	 Stisknutím  spustíte přehrávání, 
 zastavíte.

Chcete-li přesunout dále ve stávající skladbě, stiskněte a podržte 
ukazatel postupu a pak přetáhněte doprava nebo doleva.

Karta Hudba umožňuje vizuálně procházet hudebními alby a 
hudbu přehrávat.

Hudba
Na kartu Počasí můžete přidat až 10 měst.

1	 Stiskněte položku Nabídka	>	
Přidat	místo.

2	 Na obrazovce Vybrat zemi 
přetáhněte prst nahoru nebo 
dolů po obrazovce a pomalu 
se pohybuje seznamem zemí, 
pak stisknutím požadovanou 
zemi vyberte.

3	 Na obrazovce Vybrat město 
přetáhněte prst nahoru nebo 
dolů po obrazovce a pomalu 
se pohybuje seznamem měst, 
pak stisknutím požadované 
město vyberte.

Tip	 Stiskněte položku Nabídka a změňte jednotky teploty na stupně 
Celsia nebo Fahrenheita.

Chcete-li 
zobrazit 
informace o 
počasí pro 
následujících 
pět dní v 
týdnu, stiskněte 
obrazovku nebo 
položku 5	dnů.

Stisknutím této 
položky stáhnete 
nejnovější 
informace o počasí.

Chcete-li přepnout 
mezi městy, 
přesuňte prst 
nahoru nebo dolů 
nebo stiskněte 
šipku nahoru/dolů.

Na kartě Počasí	si můžete ověřit místní počastí a také počasí v 
různých městech na celé zeměkouli.

Počasí
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