
Návod k obsluze 
zařízení HTC HD2



Přečtěte si před použitím zařízení
BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE NEBO SE 
JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

OCHRANA SOUKROMÍ
Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů 
a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor 
zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu vždy dodržujte 
příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Logo HTC, logo HTC „quietly brilliant“, HTC HD2, HTC Sense, Footprints a HTC 
Care jsou ochranné známky společnosti HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, 
Centrum zařízení Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows 
Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media jsou 
registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft 
Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností 
Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, 
Inc.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné 
známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. 
v USA a dalších zemích.

Copyright © 2009, Sun Microsystems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.
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Google, Mapy Google a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. 
v USA a dalších zemích.

Copyright © 2009, Aplix Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Opera Mobile od společnosti Opera Software ASA. Copyright 1995-2009 Opera 
Software ASA. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. 

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.  

Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

Licence poskytnutá společností QUALCOMM Incorporated v rámci jednoho či 
více uvedených patentů:

4 901 307 5 490 165 5 056 109 5 504 773 5 101 501 5 778 338
5 506 865 5 109 390 5 511 073 5 228 054 5 535 239 5 710 784
5 267 261 5 544 196 5 267 262 5 568 483 5 337 338 5 659 569
5 600 754 5 414 796 5 657 420 5 416 797

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu 
jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb 
příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo 
opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené 
poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, 
bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu 
revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena 
jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí 
fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani 
v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného 
svolení společnosti HTC.
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Právní omezení
INFORMACE O POČASÍ, INFORMACE O KURZECH AKCIÍ, DATA A 
DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO 
TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI 
HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM 
SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zříkají jakýchkoli záruk, ať 
výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, 
za informace o počasí, informace o kurzech akcií, data, dokumentaci nebo jiné 
produkty a služby, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených 
nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení 
smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a 
bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo 
používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé 
služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací o 
počasí, informací o kurzech akcií, dat a dokumentace nebo za následky 
jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné 
výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí 
proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí 
nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo 
subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo 
neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, 
uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. BEZ OMEZENÍ OBECNOST 
VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE O 
POČASÍ, INFORMACE O KURZECH AKCIÍ, DATA A DOKUMENTACE MOHOU 
OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM 
A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI 
S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ O POČASÍ, INFORMACÍ O KURZECH AKCIÍ, DAT A 
DOKUMENTACE.
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Omezení odškodného
V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM 
NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM 
PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO 
NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO 
JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, 
ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU 
DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ 
POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ 
O POČASÍ, INFORMACÍ O KURZECH AKCIÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE BEZ 
OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST. 

Důležité informace o ochraně zdraví a 
bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní 
zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. 
Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí 
nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo 
napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli 
osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za 
následek zásah přístroje elektrickým proudem.



� 

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo 
přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je 
počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je 
vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována 
do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu 
s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ
Používejte správný externí napájecí zdroj
Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího 
zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud 
si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na 
autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. 
U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné 
informace z přiloženého návodu k obsluze.

Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími určenými 
napájecími zdroji.

Síťový adaptér
1. HTC, model TC P300
2. Phihong, model PSAA05X-050

S modulem baterie zacházejte opatrně
Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení 
s modulem baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte 
se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, 
nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo 
obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám 
převyšujícím 60˚C (140˚F).

  UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí 
výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii 
nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější 
kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60˚C a neodhazujte do 
ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ 
baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních 
nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.

•

•
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POZNÁMKA: Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími 
určenými bateriemi.

HTC, model BB81100

Buďte obzvláště opatrní
Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli 
tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu. 

Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly 
do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke 
zkratu během provozu. 

Telefon by se měl připojovat k výrobků, které jsou označeny logem 
USB-IF nebo mají provedený program shody s USB-IF.

Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo 
zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach. 

Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby 
nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned 
obraťte na lékaře. 

Pokud z baterie uniká tekutina: 

Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již 
došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, 
oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. 

Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, 
protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu. 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ
Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. 
Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou 
přesahující 60°C (140°F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním 
parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření 
nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí 
baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU

POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech 
nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé 
poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití 
s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku 
stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 
v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

Sluchátka, vyrobená společností HTC, model RC E160.

BEZPEČNOST V LETADLE
Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační 
sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení 
na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat 
na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ
Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických 
závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně 
výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných 
hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, 
v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve 
kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach 
nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí 
způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo 
dokonce smrt.

•
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VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ
Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se 
nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se 
měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit 
výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce 
smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro 
doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli 
zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních 
přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá 
odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, 
zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, 
podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a 
oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako 
obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY
Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem 
drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno 
používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ
Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová 
konstrukce stavby).
Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, 
například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového 
přijímače.
Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo 
příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete 
porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je 
třeba se mu vyhnout.

•

•

•

•



RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ
Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině 
nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení 
a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. 
Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. 
V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je 
citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA
Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých 
naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele 
služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných 
alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ
Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a 
vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. 
Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé 
funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu 
zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo 
upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu 
a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále 
může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

10 



K zajištění optimálního výkonu 
telefonu a zaručení toho, že 
vystavení lidského organizmu 
vysokofrekvenčnímu záření 
nepřekročí hodnoty stanovené 
v příslušných normách, zařízení 
vždy používejte jen v obvyklé 
poloze. Kontakt s oblastí antény 
může zhoršit kvalitu hovoru 
a způsobit, že zařízení bude 
pracovat na vyšší hladině výkonu, 
než je nezbytné. Zabráněním 
kontaktu s oblastí antény, když 
je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete 
optimálního výkonu antény a 
životnosti baterie.

Umístění antény

Všeobecné bezpečnostní zásady
Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem
Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; 
před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se 
také uložit zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky 
pouze pero nebo prsty. Displej obrazovky prasklý v důsledku nesprávné 
manipulace není krytý zárukou.

Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá
Při dlouhodobém použití zařízen, například pro telefonování, nabíjení 
baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů 
je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.

Věnujte pozornost servisnímu značení
Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech  
neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by 
měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo 
dodavatelem.

•

•

•
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Poškození vyžadující opravu
V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte 
autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:

Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký 
předmět.
Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.

Zabraňte působení tepla
Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou 
radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), 
která vydávají teplo.

Zabraňte působení vlhkosti
Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty
Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami 
a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat 
voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost 
po dostatečnou dobu odpařit.

UPOZORNĚNÍ:  Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do 
teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení 
nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku
Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů 
výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být 
nijak blokovány nebo zakryty.

Upevňovací příslušenství
Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo 
podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, 
přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací 
příslušenství.

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
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Vyvarujte se nestabilního upevnění
Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku. 

Používejte výrobek jen se schváleným vybavením
Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným 
vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.

Nastavení hlasitosti
Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte 
hlasitost přístroje.

Čištění
Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. 
Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký 
hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu. 

•

•

•

•
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Kapitola 1  
Začínáme 

1.1 V balení
V krabici balení naleznete následující položky:

Telefon HTC HD2 s baterií

Synchronizační kabel USB

Síťový adaptér

Napájecí konektor

Stereofonní sluchátka s mikrofonem 3,5 mm

Karta microSD™

Pouzdro

Rychlý průvodce

•

•

•

•

•

•

•

•
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1.2 Seznámení s telefonem

Přední panel

START

HOVOR/
ODESLAT

UKONČIT/
NAPÁJENÍ

Dotykový 
displej

VÝCHOZÍ
ZPĚT

Oznamovací 
dioda LED

Sluchátko

Tlačítko Funkce

Oznamovací 
dioda LED

Tato dioda LED zobrazuje:
Blikající zelené světlo, máte-li nepřijatý hovor, novou zprávu 
SMS, nový e-mail nebo jiné oznámení.
Trvalé zelené světlo, když je telefon připojen k síťovému 
adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
Trvalé žluté světlo při nabíjení baterie.
Blikající žluté světlo, když se baterie dostane na nízkou úroveň.

•

•

•
•
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Tlačítko Funkce

Sluchátko Hovor poslouchejte z tohoto místa.

HOVOR/
ODESLAT

Stisknutím přijmete hovor nebo vytočíte číslo.
Během volání stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí 
hlasitého poslechu.
Při zobrazení zprávy stisknutím zavoláte jejímu odesílateli.

•
•

•

VÝCHOZÍ Stisknutím se vrátíte na Výchozí obrazovku.

START Stisknutím otevřete obrazovku Start. Zavřete tak, že dvakrát 
stisknete.

ZPĚT Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

UKONČIT/
NAPÁJENÍ

Stisknutím tohoto tlačítka během hovoru ukončíte hovor.
Stisknutím zapnete nebo vypnete displej.
Stisknutím a podržením zobrazíte Rychlý seznam a budete 
moci zvolit, zda chcete vypnout napájení, zamknout telefon, 
nastavit, aby telefon vibroval, nebo odpojit datové připojení.

•
•
•

Zadní panel

Zadní kryt

Duální LED bleskReproduktor

Fotoaparát s rozlišením 
� megapixelů
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Levý panel

  

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
Stisknutím zvýšíte 
hlasitost sluchátka během 
hovoru nebo hlasitost 
reproduktoru.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI
Stisknutím snížíte 
hlasitost sluchátka během 
hovoru nebo hlasitost 
reproduktoru.

Dolní panel
Zvukový konektor �,� mm
Připojte 3,5 mm kabelová 
sluchátka s mikrofonem pro 
konverzaci hands-free nebo pro 
poslech hudby.

Synchronizační konektor
Připojte síťový adaptér pro dobití baterie. 
Připojte dodaný kabel USB k synchronizaci 
telefonu s počítačem.

•
•

Mikrofon
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1.� Před nabitím baterie a zapnutím telefonu
Když telefon vyjmete z krabice a sejmete zadní kryt, zjistíte, že baterie 
je uvnitř telefonu a že mezi baterií a prostorem pro baterii je tenká 
fólie. Před nabitím baterie a zapnutím telefonu tuto fólii vyjměte a 
znovu baterii vložte.

Před zapnutím telefonu také vložte kartu SIM a kartu microSD.

Sejmutí zadního krytu
Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu 
pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

1. Držte telefon pevně předním panelem 
dolů.

2. Pomocí palce nebo ukazováčku otevřete 
zadní kryt zvednutím levé strany krytu.

Sejmutí tenké fólie a vyjmutí baterie
Po sejmutí zadního krytu uvidíte, že horní záhyb tenké fólie pokrývá 
horní polovinu baterie.

microSD

1. Zatáhněte za horní záhyb tenké fólie, 
abyste baterii uvolnili z telefonu i s fólií.

2. Fólii sejměte a vyhoďte.

�. Vyjměte baterii.
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Vložení karty SIM
Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť 
telefonního seznamu a zpráv. Telefon podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém 
případě je třeba požádat mobilního operátora o vydání náhradní 
karty SIM. Tato služba může být zpoplatněna.

microSD

SIM CARD

1. Vložte kartu SIM zlatými 
kontakty směrem dolů 
a zkoseným rohem směrem ven.

2. Zasuňte kartu SIM zcela do 
slotu.

Vložení baterie
Po vložení karty SIM vložte baterii zpět.
Důležité Pokud jste ještě nesejmuli tenkou fólii, která je vložena mezi baterií a 

prostorem pro baterii, nezapomeňte ji sejmout před vložením baterie 
zpět. Pokyny najdete v části „Sejmutí tenké fólie a vyjmutí baterie“.

microSD

1. Zarovnejte měděné kontakty 
baterie s konektory pro baterii 
uvnitř prostoru pro baterii.

2. Vložte nejprve stranu s 
kontakty baterie, potom baterii 
jemně zatlačte na místo.
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Vložení karty microSD
Slot pro paměťovou kartu je umístěn na dolní levé straně, pod 
prostorem pro baterii.

Vložte kartu microSD do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů 
a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

microSD

SIM

Vrácení zadního krytu
Po sejmutí tenké fólie a po vložení karty SIM, baterii a karty microSD 
nasaďte zpět zadní kryt.

Zajistěte nejprve pravou stranu zadního krytu a potom kryt 
zatlačte na místo.

microSD
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1.� Nabíjení baterie
Baterie je částečně nabitá. Dříve než telefon zapnete a začnete 
používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují 
nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

1. Připojte napájecí konektor do síťového 
adaptéru.

2. Připojte jeden konec synchronizačního 
kabelu USB do synchronizačního 
konektoru telefonu.

�. Připojte druhý konec USB synchronizačního 
kabelu USB do portu USB síťového 
adaptéru.

�. Připojením síťového adaptéru do elektrické 
zásuvky zahajte dobíjení.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED 
(umístěná na levé straně sluchátka) vydává 
trvalé žluté světlo, když se baterie nabíjí. Světlo 
se změní na trvalé zelené, když je telefon plně 
nabitý.

Pokud baterii nabíjíte při zapnutém telefonu, uvidíte také ikonu 
dobíjení  v záhlaví v horní části obrazovky. Po úplném nabití baterie 
se v záhlaví zobrazí ikona  plně nabité baterie.
Důležité • K dobíjení baterie je možné používat jen síťový adaptér a 

synchronizační kabel USB, které byly dodány s telefonem.

 • Nevyjímejte baterii z telefonu během dobíjení pomocí síťového 
adaptéru nebo autonabíječky.

 • Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane 
nabíjet. 
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Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:
 • Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.

 • Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně 
nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.

 • Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60oC (140oF).
 • Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.

 • Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními 
předpisy.

1.� Spuštění
Po vložení karty SIM, baterie a karty microSD a nabití baterie lze 
telefon zapnout a začít používat.

Zapnutí napájení
Tlačítko úplně vpravo pod dotykovou obrazovkou je tlačítko 
UKONČIT/NAPÁJENÍ. Stisknutím tohoto tlačítka telefon zapněte.

Pokud máte hovor, stisknutím tohoto tlačítka můžete také hovor 
ukončit. Další informace o telefonování a přijímání hovorů naleznete 
v kapitole 2.

Nastavení telefonu při prvním použití
Když telefon poprvé zapnete, zobrazí se kurzy a telefon vás provede 
nastavením e-mailových účtů a oblíbených sociálních sítí, jako jsou 
Facebook®, YouTube™ a Twitter™. Můžete dokončit nastavení podle 
pokynů zobrazených na obrazovce nebo přeskočit nastavení a provést 
je jindy.

Poznámka Pokud nevložíte kartu SIM a zapnete telefon poprvé, na telefonu 
se zobrazí kurz s vysvětlením, jak nainstalovat kartu SIM a baterii. 
Vypněte telefon, vložte kartu SIM a znovu vložte baterii. Teprve 
potom můžete telefon používat.
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1. Telefon nejprve automaticky nastaví připojení GPRS/3G, MMS a 
WAP na základě vaší karty SIM. Počkejte na dokončení nastavení.

2. Telefon vás provede kurzem o tom, jak používat klávesnici na 
obrazovce. Sledujte kurz a naučte se používat klávesnici na 
obrazovce.

�. Pokud jsou v dosahu nějaké sítě Wi-Fi®, zpráva se vás dotáže, zda 
se chcete k některé síti Wi-Fi připojit. Klepněte na tlačítko OK a 
potom klepněte na bezdrátovou síť, kterou chcete, nebo klepněte 
na tlačítko Zrušit, chcete-li nastavit připojení Wi-Fi později.

�. Některé funkce telefonu, jako například Počasí a Footprints, 
vyžadují službu zjištění polohy Google k automatickému zjištění 
vaší aktuální polohy. Na obrazovce Google Location můžete 
zvolit, zda službě zjištění polohy Google povolíte shromažďování 
informací o vaší poloze.
Poznámka Je možné, že poskytovatel vám za tuto službu bude účtovat 

dodatečné poplatky za přenos dat. Tuto službu můžete 
později povolit nebo zakázat v nastavení umístění telefonu.

�. Na obrazovce Nastavit účty vyberte typ e-mailového účtu, který 
chcete nastavit, a nastavení e-mailu dokončete podle pokynů na 
obrazovce.

Po nastavení účtu se dostanete zpět na obrazovku Nastavit účty, 
abyste mohli nastavit více e-mailových účtů. Až své e-mailové 
účty nastavíte, klepněte na položku Další.

�. Na obrazovce Nastavit sociální sítě zvolte typ účtu sociální sítě, 
jako je Facebook a YouTube, na který chcete mít přístup ze svého 
telefonu. Podle pokynů na obrazovce se přihlaste na účet sociální 
sítě.

Až své účty nastavíte, na obrazovce Nastavit sociální sítě 
klepněte na položku Další.
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�. Telefon se potom pokusí automaticky zjistit vaše aktuální časové 
pásmo a nastavit místní čas.

Pokud automatické zjištění není úspěšné, klepněte na 
položku Nastavení místního času, abyste nastavili místní čas.

�. Na následné obrazovce se zobrazí webová adresa, ze které je 
možné si stáhnout počítačový synchronizační software. Tuto 
webovou adresu si poznamenejte, abyste si synchronizační 
software mohli stáhnout do počítače a nainstalovat, a potom 
klepněte na položku Další.

�. Na poslední obrazovce se dozvíte, kde můžete zjistit další 
informace o používání telefonu. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Přepnutí do režimu spánku
Krátkým stisknutím tlačítka UKONČIT/NAPÁJENÍ vypnete dočasně 
displej a přepnete telefon do režimu spánku. V režimu spánku je 
telefon ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů 
vypnutý displej.

Telefon přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí 
určité doby nečinnosti. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a 
hovory. Telefon se z režimu spánku probudí automaticky, když máte 
příchozí hovor.

Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko UKONČIT/
NAPÁJENÍ. Potom uvidíte, že telefon obrazovku zamknul. Chcete-li 
zjistit, jak obrazovku odemknout, viz část „Obrazovka uzamčení“ v této 
kapitole.

Tip Můžete nastavit časový limit displeje. Pokyny najdete v části „Změna 
nastavení podsvícení a automatického režimu spánku“ v kapitole 14.



Kapitola 1 Začínáme ��

Vypnutí napájení
Pokud telefon nepotřebujete používat, můžete jej vypnout v zájmu 
úspory baterie.

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka UKONČIT/NAPÁJENÍ jej 
znovu zapnete.

2. Pokud je zobrazena obrazovka uzamčení, odemkněte telefon. 
Podrobnosti najdete v části Obrazovka uzamčení.

�. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko UKONČIT/
NAPÁJENÍ.

�. Na obrazovce Rychlý seznam klepněte na položku Vypnout napájení.

1.� Výchozí obrazovka
Na Výchozí obrazovce najdete hodiny počasí, 
které ukazují čas a počasí na místě, kde se 
právě nacházíte, a zobrazují vaši nadcházející 
událost. Klepněte na příslušnou položku, 
pokud chcete změnit hodiny počasí tak, aby 
zobrazovaly jiné místo, aktualizovat informace 
o počasí nebo otevřít Kalendář.

Klíčové funkce, které běžně používáte, 
například Lidé, Zprávy, Pošta, Internet a 
další, jsou snadno dostupné hned na Výchozí 
obrazovce. Karty na dolním okraji obrazovky 
Knihovna odpovídají různým funkcím telefonu. 
Jednoduše stiskněte a podržte prst na aktivní 
kartě a pak přesuňte prst doprava nebo doleva 
na funkci, kterou chcete použít. Můžete také 
klepnout přímo na kartu.
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Můžete také přizpůsobit Výchozí obrazovku použitím animované nebo 
obrázkové tapety (klepnutím na položky Nabídka > Výchozí tapeta), 
změnit uspořádání karet a také přidat rychlé odkazy na lidi, na kterých 
vám nejvíce záleží, na oblíbené webové stránky a na aplikace.

Další informace o používání Výchozí obrazovky najdete v kapitole 3.

1.� Stavové ikony
Stavové ikony jsou zobrazeny v záhlaví v horní části obrazovky. 
Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být 
v telefonu zobrazeny.

Zmeškaný hovor Nový e-mail

Nabíjení baterie Služba HSPA je k dispozici

Plně nabitá baterie HSPA připojeno

Téměř vybitá baterie  Služba WCDMA/UMTS je k dispozici

Zvuk je zapnutý WCDMA/UMTS připojeno

Tichý režim Služba EDGE je k dispozici

Vibrace EDGE připojeno

Maximální síla signálu Služba GPRS je k dispozici
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Připojení telefonu je 
vypnuté GPRS připojeno

Hledání telefonické 
služby Wi-Fi zapnuto

Žádná telefonická služba Dostupné bezdrátové sítě

Žádný signál Připojeno k bezdrátové síti

Probíhá hlasový hovor Odesílání fotografie či videa

 Hlasitý poslech zapnut Odesílání fotografie či videa 
dokončeno

Více oznámení Připojení je aktivní

Připomenutí Připojení není aktivní

Připojena sluchátka s 
mikrofonem Probíhá synchronizace

Funkce Bluetooth 
zapnuta Přidržený hovor

Režim viditelnosti 
Bluetooth zapnutý Hovory jsou přesměrovány

Stereo zvuk Bluetooth Roaming

Bluetooth hands-free Vytáčení bez vložené karty SIM

Nová zpráva služby 
Windows Live Není vložena karta SIM

Přijata nová zpráva SMS 
nebo MMS Odesílání zprávy MMS

Zpráva MMS byla 
úspěšně odeslána
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1.� Oznámení
Když klepnete na kteroukoli stavovou ikonu v záhlaví, otevře se 
obrazovka Oznámení a zobrazí stav baterie, dobu trvání probíhajícího 
hovoru a stav síťového připojení, jako například Wi-Fi (je-li telefon 
připojen k síti Wi-Fi), využití datového připojení (je-li datové připojení 
zapnuté) a další typy připojení. Na této obrazovce jsou také zobrazena 
všechna čekající oznámení včetně zmeškaných hovorů, nových zpráv 
SMS/MMS a tak dále. Klepnutím na stavovou ikonu nebo položku na 
obrazovce Oznámení otevřete příslušnou obrazovku.

Chcete-li obrazovku Oznámení zavřít, klepněte na položku Zavřít nebo 
stiskněte na telefonu tlačítko ZPĚT. 
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1.� Obrazovka Start
Obrazovka Start zpřístupňuje na jeden dotyk programy a nastavení 
telefonu. Obrazovku Start otevřete klepnutím na tlačítko Start (  ) 
v levém horním rohu obrazovky nebo stisknutím tlačítka (  ).

Na obrazovce Start:
Přesunutím prstu nahoru nebo dolů 
procházejte obrazovku.
Klepnutím na ikonu Dnes se vrátíte na 
Výchozí obrazovku. Podrobnosti naleznete 
v části Výchozí v kapitole 3.
Klepnutím na ikonu otevřete příslušný 
program nebo otevřete složku obsahující 
další programy.
Klepnutím na ikonu Nastavení získáte 
přístup k nastavení telefonu.
Klepnutím na položku Zámek v levém 
dolním rohu obrazovky Start telefon 
zamknete. Podrobnosti najdete v části 
Obrazovka uzamčení.
Stisknutím tlačítka START dvakrát 
zavřete obrazovku Start.

•

•

•

•

•

•

Přesunutí ikony do horní části obrazovky Start
Často používané ikony můžete přesunout do horní části obrazovky 
Start, abyste k nim mohli snadno přistupovat.

1. Klepněte na ikonu, kterou chcete přesunout, a přidržte ji.
2. Klepněte na příkaz Přesunout nahoru.

Ikona bude přesunuta do horní části obrazovky Start.
Chcete-li ikonu vrátit do původního umístění, stiskněte ji a přidržte ji 
a klepněte na příkaz Přesunout dolů.
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1.10 Obrazovka uzamčení
Obrazovka uzamčení se zobrazí, když je telefon zamknutý. Telefon 
můžete zamknout, abyste zabránili náhodnému stisknutí tlačítka nebo 
dotyku obrazovky, máte-li telefon v tašce nebo v kapse.

Zamknutí telefonu
Telefon bude automaticky uzamčen v následujících případech:

Dojde k vypnutí displeje (automaticky nebo stisknutím tlačítka 
UKONČIT/NAPÁJENÍ) a telefon přejde do režimu spánku. 
Podrobnosti najdete v části Přepnutí do režimu spánku v této 
kapitole.
Telefon je chráněn heslem a uplynula nastavená doba nečinnosti. 
Telefon se automaticky uzamkne a k odemknutí bude vyžadovat 
zadání správného hesla. Další informace o nastavení hesla a doby 
nečinnosti telefonu najdete v části „Ochrana telefonu pomocí 
hesla“ v kapitole 14.

Telefon můžete také zamknout ručně. Klepněte na tlačítko Start a potom 
klepněte na příkaz Zámek v levém dolním rohu obrazovky Start.

•

•
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Odemknutí telefonu
Je-li zobrazena obrazovka uzamčení, můžete telefon odemknout 
posunutím tlačítka Zámek (  ) doleva nebo doprava.

Poznámka Pokud jste nastavili heslo telefonu, budete při odemykání telefonu 
vyzváni k zadání hesla. Informace o nastavení hesla najdete v části 
„Ochrana telefonu pomocí hesla“ v kapitole 14.

Kontrola oznámení, pokud je telefon zamknutý
I když je telefon zamknutý jsou stále oznamovány zmeškané hovory, 
nové zprávy a nadcházející události. Na obrazovce uzamčení je 
zobrazena následující nadcházející událost a na tlačítku Zámek je 
zobrazen počet oznámení.

Zobrazení oznámení
1. Na obrazovce uzamčení klepněte na tlačítko Zámek (  ). 

Pod tlačítkem Zámek se zobrazí tlačítka oznámení představující 
jednotlivé typy přijatých informací, například zmeškané hovory, 
nový e-mail a nové zprávy SMS.

2. Posunutím tlačítka oznámení doprava nebo doleva zobrazíte 
příslušné informace. Posunutím tlačítka Zmeškaný hovor (  ) 
například přejdete do seznamu hovorů a zobrazíte zmeškané hovory.



�� Kapitola 1 Začínáme

Poznámka Pokud jste nastavili heslo telefonu, budete před zobrazením těchto 
informací vyzváni k zadání hesla. Informace o nastavení hesla 
najdete v části „Ochrana telefonu pomocí hesla“ v kapitole 14.

Přijetí hovoru, pokud je telefon zamknutý
Hovory lze přijímat a provádět, i když je telefon zamknutý. Další 
informace o provádění hovorů najdete v části Přijímání a ukončování 
hovorů v kapitole 2.

Po ukončení hovoru zůstane telefon zamknutý a bude zobrazena 
obrazovka uzamčení. Chcete-li telefon používat, je třeba jej odemknout.
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1.11 Nastavení hlasitosti
Můžete nastavit jednu hlasitost pro systém i pro vyzvánění nebo 
můžete tyto hlasitosti nastavit zvlášť. Můžete také samostatně řídit 
hlasitost telefonu během hovoru.

Nastavení jedné hlasitosti
Ve výchozím nastavení vám telefon umožňuje nastavit jednu hlasitost 
pro systém (oznámení a přehrávání zvuků a videa) i pro vyzvánění.

1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ 
HLASITOSTI na levém panelu telefonu 
můžete otevřít obrazovku Hlasitost.

2. Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, 
přetáhněte prstem ovladače hlasitosti nahoru 
nebo dolů nebo stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ/
SNÍŽENÍ HLASITOSTI. Můžete také:

Klepnutím na položku Tichý režim ztlumit 
hlasitost telefonu.
Klepnutím na položku Vibrace přepnout 
telefon do režimu Vibrace.

�. Obrazovka Hlasitost se automaticky zavře. 
Můžete ji také zavřít klepnutím na prázdnou 
plochu na obrazovce Hlasitost.

•

•

Samostatné nastavení hlasitosti systému a hlasitosti 
vyzvánění
Nejprve musíte vypnout možnost Jedna hlasitost, a teprve je 
v telefonu možné nastavit různou hlasitost systému a hlasitost 
vyzvánění. Podrobnosti najdete v části „Samostatné nastavení 
hlasitosti systému a hlasitosti vyzvánění“ v kapitole 14.



�� Kapitola 1 Začínáme

Úprava hlasitosti telefonního hovoru
K nastavení hlasitosti během hovoru lze použít tlačítka ZVÝŠENÍ/
SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu telefonu. 

Další informace o telefonování a přijímání hovorů naleznete v kapitole 2.

1.12 Použití pohybů prstů
Dotyková obrazovka telefonu je navržena čistě pro ovládání prsty. 
Pomocí pohybů prstů můžete posouvat se, panorámovat a přibližovat 
či oddalovat obrazovku.

Posouvání prstem
Posouvání prstem lze také použít k posouvání webových stránek, 
dokumentů a seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, 
seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.

Posouvání nahoru a dolů
Chcete-li se posunout dolů, přesuňte prst nahoru po obrazovce.  
Chcete-li se posunout nahoru, přesuňte prst dolů po obrazovce.

Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po 
obrazovce rychle nahoru nebo dolů. Klepnutím na obrazovku 
posouvání zastavíte.

Posouvání doleva a doprava
Chcete-li se posunout doprava, přesuňte prst doleva po obrazovce.  
Chcete-li se posunout doleva, přesuňte prst doprava po obrazovce.

Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po 
obrazovce rychle doleva nebo doprava. Klepnutím na obrazovku 
posouvání zastavíte.

•

•

•

•
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Rozšíření
Prst můžete použít k přesunutí a zobrazení dalších částí zvětšené 
fotografie, webové stránky, dokumentu nebo e-mailu. Chcete-li 
panorámovat, přidržte prst na dotykovém displeji a posuňte jej 
v libovolném směru.

Přibližování a oddalování pomocí prstů
Když si prohlížíte webové stránky, fotografie, zprávy nebo dokumenty, 
můžete volně provádět přibližování a oddalování jednoduše tak, 
že dáte prsty do špetičky. Pomocí palce a ukazováčku stiskněte 
dotykovou obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést 
přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

Přiblížení Oddálení
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Když se na některých obrazovkách zobrazí ovládací prvky nebo ikony 
malé a není snadné na ně klepnout, můžete opět pomocí prstů provést 
přiblížení nebo oddálení. Po přiblížení se ovládací prvek nebo ikona 
zobrazí větší, a tak na ně můžete prstem snadněji klepnout. Zobrazí se 
také malé okno náhledu a tažením prstu můžete toto okno posunovat 
na přiblížené obrazovce.

Normální obrazovka Přiblížená obrazovka
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1.1� Připojení telefonu k počítači
Když připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka 
Připojení k počítači s výzvou, abyste si vybrali typ připojení USB:

ActiveSync
Tento režim vyberte, když chcete provádět následující činnosti:

Synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, události kalendáře, 
soubory a další data aplikace Outlook mezi telefonem a počítačem.

Musíte mít přístup pro čtení i zápis na celý telefon.

Další informace o ActiveSync naleznete v kapitole 6.

Disková jednotka
Tento režim je možné vybrat jen v případě, že je do telefonu vložena 
paměťová karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít 
paměťovou kartu jako disk USB na klíči a rychleji kopírovat soubory 
mezi paměťovou kartou telefonu a počítačem.

Když je povolen režim Disková jednotka a telefon je připojen k počítači:

Telefon nebudete moci používat pro přístup k souborům 
z paměťové karty nebo spouštět aplikace, které jsou na kartě 
nainstalovány.

Počítač se připojí pouze k paměťové kartě telefonu. Když 
zpřístupníte telefon z počítače, zobrazí se pouze obsah paměťové 
karty telefonu.

Sdílení Internetu
Pokud na svém počítači nemáte přístup k Internetu, můžete tento 
režim vybrat, abyste mohli telefon používat jako modem pro svůj 
počítač. Další informace o používání sdílení Internetu naleznete v části 
„Použití telefonu jako modemu“ v kapitole 9. 

•

•

•

•
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2.1 Volání
Chcete-li uskutečnit hovor, můžete vytočit číslo nebo vybrat kontakt, 
který chcete volat. Jestliže máte zobrazenou přijatou zprávu, můžete 
přímo zatelefonovat jejímu odesílateli, pokud je telefonní číslo 
odesílatele uloženo v kontaktech.

Než začnete telefonovat, přidejte do svého telefonu kontakty tak, že 
vytvoříte nové kontakty nebo synchronizujete kontakty do telefonu. 
Další informace o přidávání kontaktů naleznete v části „Přidání 
kontaktů do telefonu“ v kapitole 4.

Poznámka Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal 
Identification Number), který vám sdělí mobilní operátor. Po 
zobrazení výzvy zadejte předvolený kód PIN a potom klepněte na 
tlačítko Enter. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM 
bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí 
kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí mobilní operátor.

Volání z obrazovky programu Telefon
Díky funkci Inteligentní vytáčení programu Telefon můžete vytočit hovor 
snadno a rychle. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních 
písmen jména osoby, které chcete zavolat. Funkce Inteligentní vytáčení 
automaticky prohledá a vyfiltruje seznam kontaktů (uloženy v telefonu 
a na kartě SIM) a telefonní čísla v seznamu hovorů. Ve vyfiltrovaném 
seznamu vyberte číslo nebo kontakt, kterému chcete zavolat.
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1. Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT na telefonu otevřete 
obrazovku programu Telefon.

2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo písmen klepnutím 
na tlačítka na klávesnici Telefon. Při zadávání číslic nebo písmen 
se na obrazovce programu Telefon zobrazí nalezené položky.

Pokud klepnete na nesprávné číslo nebo znak, můžete klepnutím 
na tlačítko  jednotlivou číslici nebo znak postupně mazat. 
Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko  a přidržte je.

�. Klepnutím na položku  zavřete klávesnici a zobrazte, zda bylo 
nalezeno více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li 
procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem 
nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
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�. Chcete-li volat na telefonní číslo nebo na kontakt, postupujte 
některým z následujících způsobů:

Klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt ze 
seznamu.

Chcete-li volat jiné telefonní číslo spojené s vybraným 
kontaktem, klepněte na ikonu karty kontaktu  vpravo od 
jména kontaktu. Na obrazovce se souhrnem kontaktu klepněte 
na číslo, které chcete volat.

Tipy • Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI 
na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.

 • Pro uložení telefonního čísla do kontaktů klepněte na tlačítko Seznam 
hovorů (  ), které se zobrazí na pravé straně telefonního čísla, a 
potom klepněte na položky Nabídka > Uložit na kartu Lidé.

Volání hlasové schránky
Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Chcete-li volat 
hlasovou schránku a vyzvednout hlasové zprávy, klepněte na toto 
tlačítko na obrazovce programu Telefon a přidržte je.

Telefonování z přijatých zpráv a připomenutí kalendáře
Jestliže máte zobrazenou zprávu SMS nebo e-mailovou zprávu, 
můžete přímo zatelefonovat jejímu odesílateli, pokud je uložen jako 
kontakt v telefonu. Můžete také zatelefonovat na telefonní číslo 
uvedené v textu zprávy. Další informace o telefonování z přijatých 
zpráv SMS najdete v části „Zprávy“ v kapitole 3 a „Telefonování přímo 
ze zpráv SMS“ v kapitole 7. Další informace o telefonování z přijatých 
e-mailů najdete v části „Pošta“ v kapitole 3 a „Telefonování přímo  
z e-mailových zpráv“ v kapitole 7.
Můžete také telefonovat přímo z e-mailů se žádostí o schůzku 
a z připomenutí kalendáře. Podrobnosti najdete v části „Telefonování 
ze žádosti o schůzku nebo z připomenutí“ v kapitole 8.

•

•
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Tísňové volání
Na obrazovce programu Telefon zadejte mezinárodní číslo tísňového 
volání pro vaši zemi a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na telefonu.

Tip Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. 
Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Mezinárodní volání
U mezinárodního volání nejprve stiskněte tlačítko s číslicí 0 na klávesnici 
programu Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak plus (+). Znak 
plus (+) nahrazuje mezinárodní předčíslí země, do které voláte.

Po znaku plus (+) zadejte kompletní telefonní číslo, které chcete volat 
a které se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti 
(bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla. Pro vytočení čísla 
klepněte na položku Hovor na obrazovce nebo na telefonu stiskněte 
tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Domácí vytáčení
Domácí vytáčení je funkce, která vám pomůže snadno vytočit telefonní 
číslo v domovské zemi při mezinárodním roamingu.

Telefonování pomocí domácího vytáčení
Telefon je schopen rozpoznat informace o vaší domovské zemi z karty 
SIM a může k telefonnímu číslu automaticky přiřadit směrové číslo 
země, když při roamingu telefonujete do domovské země.

1. Jednoduše zadejte místní telefonní číslo ve vaší zemi bez znaku 
plus (+) a bez úvodní nuly a klepněte na položku Hovor.
Poznámky • Pokud zadáte úvodní nulu, bude automaticky odstraněna. 

 • Pokud před telefonním číslem zadáte znak plus (+), telefon 
bude vytáčet normálně s vytočením směrového čísla s 
plusem.
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2. Otevře se obrazovka Domácí vytáčení a zobrazí se telefonní číslo 
s již přiřazeným směrovým číslem vaší domovské země.

Klepnutím na položku Ano, použít výše uvedené číslo vytočíte 
zobrazené číslo.

Chcete-li přiřazené směrové číslo změnit na jinou zemi, 
klepněte na výběrový rámeček země a zvolte požadovanou 
zemi. Zobrazené číslo se nyní změní a přiřazeno bude směrové 
číslo vybrané země. Klepnutím na položku Ano, použít výše 
uvedené číslo vytočíte zobrazené číslo.

Vypnutí domácího vytáčení
Pokud dáváte přednost přímému vytáčení (to znamená ručnímu 
zadávání a vytáčení celých čísel), a ne domácímu vytáčení, můžete 
funkci domácího vytáčení vypnout. 

1. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na Výchozí obrazovku.

2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 
klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení.

�. Klepněte na položky Osobní > Telefon.

�. Na dolním okraji obrazovky se přesuňte vpravo, až uvidíte 
kartu Upřesnit.

�. Klepněte na kartu Upřesnit a potom zrušte zaškrtnutí 
zaškrtávacího pole: Přidat předvolbu domovské země k telefonním 
číslům při mezinárodním roamingu.

�. Klepněte na tlačítko OK.

•

•
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2.2 Přijímání a ukončování hovorů
Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka Příchozí hlasové 
volání, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru
Přijetí příchozího hovoru
Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT nebo posuňte tlačítko uprostřed 
panelu Přijmout/Ignorovat zcela doleva.

Odmítnutí hovoru
Stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ nebo posuňte tlačítko 
uprostřed panelu Přijmout/Ignorovat zcela doprava.

Ztlumení vyzvánění bez odmítnutí hovoru
Klepněte na tlačítko Ztlumit vyzvánění nebo stiskněte tlačítko SNÍŽENÍ 
HLASITOSTI.

Když telefon vyzvání, lze vyzvánění ztlumit také tak, že telefon 
položíte čelní stranou dolů.

Poznámka Když je již telefon položen čelní stranou dolů, telefon bude dále 
vyzvánět při následných příchozích hovorech.
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Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy SMS
Pokud jste zaneprázdněni a nejste schopni přijmout příchozí hovor, 
můžete volajícímu odeslat zprávu SMS a příchozí hlasový hovor 
odmítnout. Máte-li příchozí hovor, klepněte na tlačítko Odeslat text, 
použijte přednastavenou zprávu nebo zadejte jinou zprávu a klepněte 
na položku Odeslat.

Chcete-li změnit přednastavenou zprávu pro odmítání hovorů 
v nastavení telefonu, otevřete obrazovku programu Telefon, klepněte 
na položky Nabídka > Možnosti přejděte dolů na obrazovce Nastavení 
telefonu a klepněte na položku Odmítnout hovor zprávou a do 
příslušného textového pole zadejte novou přednastavenou zprávu.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění při zvednutí telefonu
Telefon můžete automaticky nastavit tak, aby snížil hlasitost vyzvánění, 
kdykoli telefon zvednete, abyste přijali hovor.

1. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na Výchozí obrazovku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na Zvuk a displej.
�. Pro zapnutí této funkce se posuňte dolů na obrazovce a 

potom klepněte na položku Ztišit vyzvánění po zvednutí.
�. Klepnutím na tlačítko Zpět se vraťte na kartu Nastavení na 

Výchozí obrazovce.

Automatické zvýšení hlasitosti vyzvánění, když telefon máte v kapse
Abyste nezmeškávali příchozí hovory, když máte telefon v kapse nebo 
v tašce, můžete jej také nastavit na postupné zvyšování hlasitosti 
vyzvánění a vibrace při přijetí telefonního hovoru. Když telefon nebudete 
mít v kapse ani v tašce, bude vyzvánět normální nastavenou hlasitostí.

1. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na Výchozí obrazovku.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na Zvuk a displej.
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�. Pro zapnutí této funkce se posuňte dolů na obrazovce a pak 
klepněte na položku Kapesní režim.

�. Klepnutím na tlačítko Zpět se vraťte na kartu Nastavení na 
Výchozí obrazovce.

Během hovoru
Když probíhá hovor, jsou tlačítka na obrazovce programu Telefon 
zastíněna, aby nedošlo k jejich nechtěné aktivaci. Aktivní jsou 
pouze tlačítka Klávesnice a Ukončit hovor.

Pro přístup na tlačítka na obrazovce táhněte prstem dolů, počínaje 
horní částí stínu. Tato tlačítka na obrazovce vám umožňují přidržení 
hovoru, vytočit jiný kontakt pro telefonní konferenci, zadat 
poznámky o konverzaci atd. 

Během hovoru také můžete procházet textové, multimediální a 
e-mailové zprávy a další osobní podrobnosti o tomto kontaktu 
tak, že klepnete na karty na dolním okraji obrazovky.

Podrobnosti kontaktu

Zprávy SMS a MMS

E-mail

Informace z účtu Facebook (pokud 
kontakt má účet Facebook)

Seznam hovorů

Tyto karty zobrazují stejné informace jako program 
Lidé. Podrobnosti naleznete v kapitole 4.
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Použití hlasitého poslechu
Položením telefonu čelní stranou dolů automaticky zapnete hlasitý 
poslech. Chcete-li hlasitý poslech vypnout, položte telefon čelní 
stranou nahoru.

Můžete také klepnout na tlačítko Reproduktor (  ) na obrazovce 
nebo stisknout a podržet tlačítko HOVOR/ODESLAT a hlasitý 
odposlech tak zapínat či vypínat.

Je-li hlasitý poslech zapnutý, zobrazí se v záhlaví ikona hlasitého 
poslechu (  ).

Upozornění! Abyste snížili možné nebezpečí poškození sluchu, nedržte telefon 
u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Vypnutí mikrofonu během volání
Mikrofon můžete zapnout nebo vypnout klepnutím na tlačítko Ztlumit 
(  ). Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona 
ztlumení (  ).

Přijetí dvou hovorů a přepnutí mezi dvěma hovory
1. Chcete-li přijmout druhý hovor, stiskněte tlačítko HOVOR/

ODESLAT, nebo klepnutím na tlačítko Přidat hovor (  ) 
vytočte druhý hovor. Když přijímáte nebo vytáčíte druhý hovor, je 
první hovor přidržen.

2. Chcete-li přepnout mezi dvěma hovory, klepněte na tlačítko 
Přepnout (  ) nebo klepněte na tmavou oblast na obrazovce, 
kde je zobrazeno „Přidržený“.

Ukončení hovorů
Chcete-li ukončit aktuální hovor, klepněte na tlačítko Ukončit hovor 
nebo stiskněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ. Pokud probíhají dva 
hovory, klepnutím na položky Nabídka > Ukončit všechny hovory 
ukončíte oba hovory.
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2.� Použití seznamu hovorů
Pokud zmeškáte hovor, uvidíte v záhlaví ikonu zmeškaného hovoru 
(  ). Pomocí seznamu hovorů zkontrolujte, kdo byl volající, nebo si 
prohlédněte všechna volaná čísla a přijaté hovory.

Přijatý hovor

Volané číslo

Zmeškaný 
hovor

Na seznam hovorů se můžete dostat z aplikace Lidé, obrazovky 
Oznámení nebo z nabídky programu Telefon:

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé, klepněte na 
položku Další a potom klepněte na kartu Seznam hovorů (karta 
úplně vpravo).
Když uvidíte v záhlaví ikonu zmeškaného hovoru (  ), klepnutím 
na záhlaví otevřete obrazovku Oznámení a potom klepněte na 
položku Zmeškaný hovor.
Stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT otevřete program Telefon a 
potom klepněte na položky Nabídka > Seznam hovorů.

Pokud na kartě Seznam hovorů máte dlouhý seznam hovorů, klepněte 
na položky Nabídka > Filtr a potom vyberte typ hovoru, který chcete 
zobrazit.

•

•

•
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Chcete-li zobrazit seznam hovorů pouze s určitým kontaktem, 
klepněte na tlačítko Kontaktní karta (  ), které se zobrazí vpravo od 
kontaktu.

2.� Rychlá volba
Pomocí funkce Rychlá volba můžete volat často používaná čísla 
jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. 2 
můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytočit stisknutím a přidržením 
tlačítka číslo 2 na klávesnici v programu Telefon. 

Vytvoření položky rychlé volby
Klávesy s číslicemi 0 a 1 jsou vyhrazeny a nelze je přiřadit jako klávesy 
rychlé volby. Klávesa s číslicí 1 je vyhrazena pro hlasovou schránku. 
Jako klávesu rychlé volby můžete nastavit kterékoli číslo od 2 do 99.

1. Otevřete obrazovku programu Telefon stisknutím tlačítka 
HOVOR/ODESLAT.

2. Klepněte na položky Nabídka > Rychlá volba. Zobrazí se seznam 
rychlých voleb.

�. Klepněte na položky Nabídka > Nový.

�. Klepněte na kontakt a vyberte telefonní číslo kontaktu, které 
chcete přiřadit tlačítku rychlé volby.

�. V poli Umístění vyberte dostupné tlačítko, které má být použito 
jako tlačítko rychlé volby.

�. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámky • Pokud nové telefonní číslo přidělíte na obsazené tlačítko rychlé 
volby, nové telefonní číslo nahradí existující číslo.

 • Chcete-li odstranit položku rychlé volby, stiskněte v seznamu rychlých 
voleb požadovanou položku, přidržte ji a klepněte na příkaz Odstranit.
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Telefonování pomocí rychlé volby
Postup telefonování kontaktu, kterému je přiřazena klávesa rychlé volby:

Je-li číslo rychlé volby jednomístné, na obrazovce programu 
Telefon stiskněte přiřazenou klávesu a přidržte ji.

Chcete-li vytočit dvoumístné číslo rychlé volby, klepněte nejprve 
na první číslici a potom stiskněte druhou číslici a přidržte ji.

2.� Provádění konferenčních hovorů
Existují dva způsoby zahájení konferenčního hovoru z obrazovky 
programu Telefon. Účastníky si můžete vybrat ještě před zahájením 
konferenčního hovoru. Můžete také vytočit nebo postupně přijmout 
více hovorů a spojit je do konferenčního hovoru.

Poznámka Ujistěte se, že vaše karta SIM má povolenu službu konferenčního 
hovoru. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Výběr účastníků a zahájení konferenčního hovoru
V programu Telefon musíte povolit konferenční režim, abyste mohli 
zvolit účastníky a zahájit konferenční hovor.

1. Otevřete program Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.

2. Klepněte na položky Nabídka > Konferenční režim.

�. Pokud konferenční režim používáte poprvé, zobrazí se zpráva, 
která vám připomene, že službu konferenčních hovorů musí 
nejprve povolit mobilní operátor a teprve potom ji můžete 
používat na svém telefonu. Pokud tuto službu nemáte, obraťte se 
na mobilního operátora, aby ji začlenil do vašeho tarifu.

Pokud jste připraveni konferenční hovory používat, pokračujte 
klepnutím na tlačítko OK.

•

•
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�. Klepnutím na  zavřete klávesnici programu Telefon, abyste mohli 
posouvat pomocí prstu a vybírat z kontaktů či telefonních čísel.

�. Vyberte účastníky konferenčního hovoru zaškrtnutím políček 
kontaktů či telefonních čísel a potom klepněte na položku 
Konference. 
Potom se zobrazí seznam účastníků.
Tipy • Pokud chcete vybrat z dalších uložených telefonních čísel 

účastníka, klepněte na tlačítko Výběr telefonu (  ), které se 
zobrazí vedle jména účastníka, a potom vyberte jiné číslo.

 • Pro odstranění účastníka před zahájením konferenčního hovoru 
klepněte na položku Klávesnice a zrušte zaškrtnutí políčka tohoto 
účastníka.

�. Vytočte prvního účastníka klepnutím na tlačítko Hovor (  ), 
které se zobrazí vpravo od tohoto účastníka.

�. Když se první hovor spojí, klepněte na tlačítko Hovor (  ) 
druhého účastníka pro vytočení druhého hovoru. První hovor je 
automaticky přidržen.
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�. Když se druhý hovor spojí, klepnutím na tlačítko Připojit (  ) jej 
přidejte ke konferenčnímu hovoru. Po zkombinování hovorů do 
konference vytočte dalšího účastníka.

�. Kroky 7 a 8 opakujte, dokud nebudou přidáni a ke konferenčnímu 
hovoru připojeni všichni účastníci.

10. I během konferenčního hovoru můžete vytáčet a přidávat další 
hovory. Klepněte na tlačítko Pozvat účastníky (  ), chcete-li vytočit 
další hovor. Nanejvýš můžete mít až pět účastníků konferenčního 
hovoru.

Vytočení prvního hovoru a přidávání hovorů do 
konference
Pro vytvoření konferenčního hovoru můžete nejprve vytočit první hovor 
a potom vytočit každý další hovor, abyste jej přidali do konference.

1. Otevřete program Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT.
2. Zatelefonujte prvnímu účastníkovi nebo přijměte příchozí hovor.
�. Po připojení prvního hovoru přijměte druhý hovor nebo klepnutím 

na tlačítko Přidat hovor (  ) zatelefonujte druhému účastníkovi. 
Když přijímáte nebo vytáčíte druhý hovor, je první účastník přidržen.

�. Po připojení k druhému účastníkovi klepnutím na tlačítko 
Konference (  ) zahajte konferenční hovor.

�. Chcete-li do konferenčního hovoru přidat dalšího účastníka, 
klepněte na tlačítko Pozvat účastníky (  ) a vytočte další hovor. 
Během vytáčení dalšího hovoru je konferenční hovor přidržen.

�. Po spojení klepnutím na tlačítko Připojit (  ) přidejte účastníka 
ke konferenčnímu hovoru.

�. Chcete-li vytočit další účastníky a přidat je ke konferenčnímu 
hovoru, opakujte kroky 5 a 6. Nanejvýš můžete mít až pět 
účastníků konferenčního hovoru.
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Během konferenčního hovoru
Během konferenčního hovoru můžete jednoduše zapnout hlasitý 
poslech tak, že telefon položíte čelní stranou dolů.

Pokud v průběhu konferenčního hovoru klepnete na účastníka, zobrazí 
se tato tlačítka:

Chcete-li s vybraným účastníkem mluvit soukromě, klepněte na 
tlačítko Soukromé (  ). Účastník tím bude oddělen od konferenčního 
hovoru a ostatní budou přidrženi. Pokud budete chtít přepnout mezi 
soukromým hovorem a konferenčním hovorem, klepněte na tmavou 
oblast, kde je zobrazeno „Přidržený“.

 

Soukromý hovor můžete ukončit klepnutím na ikonu  nebo na 
tlačítko Ukončit hovor v dolní části obrazovky.
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Chcete-li ukončit konferenční hovor a zůstat připojeni k soukromému 
hovoru, klepněte na položky Nabídka > Ukončit aktivní hovory. 
Chcete-li ukončit soukromý hovor a konferenční hovor, klepněte na 
položky Nabídka > Ukončit všechny hovory. Pokud nemáte žádný 
soukromý hovor, klepnutím na tlačítko Ukončit hovor v dolní části 
obrazovky ukončíte konferenční hovor.

Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu
Z obdržené e-mailové zprávy můžete přímo zahájit konferenční hovor 
s odesílatelem a dalšími příjemci e-mailu, pokud máte jejich telefonní 
čísla uložena v kontaktech.

Další informace o zahájení konferenčního hovoru z přijatého e-mailu 
najdete v kapitole 8.
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2.� Zapnutí a vypnutí připojení telefonu
V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě 
letadla.

Povolení nebo zakázání připojení telefonu
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položku Bezdrátové ovládání.

2. Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně 
možnosti Telefon povolte nebo zakažte připojení telefonu.

Povolení nebo zakázání režimu Letadlo
Další možností vypnutí připojení telefonu je přepnutí telefonu 
do režimu Letadlo. Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny 
bezdrátové vysílače telefonu, včetně připojení telefonu a komunikace 
Bluetooth® a Wi-Fi.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Bezdrátové ovládání.

2. Klepnutím na položku Režim Letadlo povolte nebo zakažte režim 
Letadlo.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude připojení telefonu znovu 
zapnuto a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.
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�.1 O Výchozí obrazovce
Výchozí obrazovka je nejrychlejší cestou ke klíčovým funkcím telefonu, 
k nimž patří Lidé, Zprávy, Pošta, Internet a další. Karty na dolním okraji 
obrazovky Knihovna odpovídají různým funkcím telefonu.

 

Karty na 
Výchozí 
obrazovce

Výchozí Fotografie 
a videa

Lidé Hudba

Zprávy Počasí

Pošta Twitter

Internet Footprints

Kalendář Nastavení

Akcie



�0 Kapitola �  Použití Výchozí obrazovky

�.2 Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky
Mezi kartami můžete přepínat některým z následujících způsobů:

Klepněte na požadovanou kartu na Výchozí obrazovce.

Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě a pak přesuňte prst 
doprava nebo doleva přes karty. Uvolněte jej, jakmile vyberete 
požadovanou kartu.

Tip Když jste na kterékoli kartě nebo obrazovce, stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ 
se vrátíte na kartu Výchozí.

•

•
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�.� Přizpůsobení karet Výchozí obrazovky
Karty na Výchozí obrazovce můžete přesunovat nebo skrývat, kromě 
karty Výchozí. Ani kartu Nastavení není možné zakázat a skrýt z 
Výchozí obrazovky.

1. Na kartě Výchozí klepněte na položky Nabídka > Přizpůsobit 
karty na Výchozí obrazovce.

2. Chcete-li kartu přesunout, stiskněte ikonu před názvem karty a 
podržte ji a potom ji přetáhněte nahoru nebo dolů v seznamu 
karet. Až se dostanete na požadované místo, uvolněte ikonu.

�. Chcete-li kartu skrýt, zrušte zaškrtnutí zaškrtávacího pole vpravo 
od názvu karty.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

�.� Výchozí
Na kartě Výchozí můžete zjistit čas a počasí na místě, kde se právě 
nacházíte.

Na této kartě se zobrazují překlapávací hodiny počasí, aktuální datum 
a ikonu připomenutí, která signalizuje, zda je budík zapnutý nebo 
nikoliv. Pod datem se zobrazí vaše nadcházející událost kalendáře 
(událost v aktuální den nebo příští den) nebo se zobrazí odkaz na 
Kalendář (pokud událost nemáte). Klepněte na příslušnou položku, 
pokud chcete změnit hodiny počasí tak, aby zobrazovaly jiné místo, 
aktualizovat informace o počasí, nastavit datum nebo budík nebo 
otevřít Kalendář.

Kartu Výchozí můžete přizpůsobit také vlastní tapetou a přidáním 
rychlých odkazů na oblíbené programy, kontakty a webové stránky.
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Ikona 
připomenutí

Hodiny počasí

Rychlé odkazy

Událost 
kalendáře

Datum

Změna tapety
Na kartě Výchozí uvidíte realistickou animaci aktuálního počasí. 
Tapetu této animace počasí můžete změnit nebo zvolte jinou 
animovanou tapetu pro kartu Výchozí.

Na kartě Výchozí klepněte na položky Nabídka > Výchozí tapeta a 
postupujte některým z následujících způsobů:

Chcete-li zvolit jiný obrázek tapety pro animaci počasí, klepněte 
na položku Tapeta počasí. Na následující obrazovce vyberte 
některou z předvoleb, kterou chcete použít jako tapetu.

Pokud máte vlastní tapetu, kterou chcete použít, klepněte 
na položku Alba a potom klepněte na položku Vše. Projděte 
fotografiemi uloženými v telefonu a na paměťové kartě a potom 
klepněte na animaci nebo fotografii, kterou chcete použít.

Chcete-li si zvolit jinou animovanou tapetu, klepněte na položku 
Animovaná tapeta a vyberte některou z předvolených animací.

•

•
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Chcete-li na kartě Výchozí obnovit tapetu počasí, klepněte na položky 
Nabídka > Výchozí tapeta > Tapeta počasí a potom vyberte libovolný 
obrázek tapety.

Aktualizace informací o počasí
Telefon může určit místo, kde se právě nacházíte, a zobrazit na 
hodinách počasí místní čas a údaje o počasí.
Pokud se na hodinách počasí z nějakého důvodu nezobrazují 
nejnovější údaje o počasí nebo se tam informace o počasí nezobrazují 
vůbec (například když je zakázána možnost automatického 
stahování), klepněte na obrázek počasí nebo na text „Moje poloha“, 
chcete-li přejít na kartu Počasí a potom klepněte na položku 
Aktualizovat. Aktuální informace o počasí na vašem místě se potom 
zobrazí na kartě Počasí i na hodinách počasí na kartě Výchozí.
Můžete nastavit časový interval pro automatickou aktualizaci informací 
o počasí na kartě Výchozí. Stisknutím tlačítka VÝCHOZÍ se vrátíte na 
Výchozí obrazovku, klepněte na položku Nabídka > Nastavení počasí a 
potom zvolte časový interval.
Další informace o zobrazení informací o počasí najdete v části „Počasí“ 
později v této kapitole.

Zobrazení jiného místa na kartě Výchozí
Kartu Výchozí můžete změnit tak, aby se zobrazilo datum, čas a 
informace o počasí na jiném místě.

1. Na kartě Výchozí klepněte na hodiny.
2. Zobrazí se obrazovka Hodiny ve světě. Projděte seznamem měst.
�. Pokud požadované místo v seznamu není, klepněte na položku 

Přidat město.
Na obrazovce Přidat místo zadejte prvních několik písmen 
názvu země nebo města. Obrazovka potom zobrazí seznam 
odpovídajících míst. Projděte seznam a potom klepněte na název 
požadovaného města.
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�. Na obrazovce Hodiny ve světě projděte seznam měst a vyberte 
město. Pro výběr klepněte na kruh, který se zobrazí, vlevo od města.

Tipy • Města na obrazovce Hodiny ve světě můžete znovu uspořádat nebo 
odebírat. Klepněte na položky Nabídka > Uspořádat města jinak a potom 
města přetáhněte tak, aby byla v požadovaném pořadí. Klepnutím na 
položky Nabídka > Odstranit města odstraníte jedno nebo více měst.

 • Místa, která přidáte na obrazovku Hodiny ve světě, se také přidají na 
kartu Počasí.

Změna data a času
Pokud chcete změnit datum zobrazené na kartě Výchozí, klepněte 
na datum a potom vyberte jiné datum. Jakmile nastavování data 
dokončíte, klepněte na tlačítko Nastavit.
Pokud chcete změnit místní čas zobrazený na kartě Výchozí, klepněte 
na položky Nabídka > Nastavení místního času a nastavte nový čas. 
Klepnutím na položku Hotovo proveďte změnu na vybraný čas.

Tip Datum a čas lze také změnit na obrazovce Hodiny ve světě. 
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Nastavení připomenutí
Pokud připomenutí není povoleno, bude na kartě Výchozí zobrazeno 
„Připomenutí vypnuto“. Klepnutím na tuto položku otevřete obrazovku 
Budík, abyste mohli připomenutí zapnout a nastavit.

1. Na obrazovce Budík klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí 
zapněte připomenutí. Zapnout a nastavit můžete až tři 
připomenutí.

2. Klepněte na čas jednoho z připomenutí, které jste zapnuli.

�. Na obrazovce Nastavit připomenutí nastavte čas a dny, kdy 
má zaznít připomenutí.
Tip Klepnutím na požadované dny můžete vybrat více dní. Klepnutím 

na vybraný den tento den z připomenutí vyjmete.

�. Můžete zadat popis a vybrat zvuk připomenutí. Můžete také 
vybrat, zda chcete, aby telefon vibroval, když připomenutí zazní.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

�. Pro nastavení dalších připomenutí opakujte kroky 2 až 5.

Poznámka Když se připomenutí spustí, můžete nastavit Připomenout znovu 
nebo Zavřít. Pokud vyberete Připomenout znovu, připomenutí se 
znovu spustí po 5 minutách.
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Přidání rychlých odkazů
Rychlé odkazy jsou zástupci, které vám umožňují přístup na jeden 
dotyk k vašim oblíbeným programům, lidem, na kterých vám nejvíce 
záleží, a často navštěvovaným webovým stránkám. Přímo na kartě 
Výchozí můžete přidat až devět rychlých odkazů.

Pro přidání rychlého odkazu klepněte na prázdnou pozici a potom 
zvolte typ zástupce, který má být přidán na kartu Výchozí.

Pokud jsou první tři pozice obsazené, přesuňte prst nahoru po 
obrazovce, abyste se dostali na další pozice pro přidání rychlých odkazů.

Poznámka Když přesunete prst nahoru po obrazovce, vzhled karty Výchozí se 
změní a zobrazí se pouze datum, čas a připomenutí na vodorovném 
panelu. Klepnutím na vodorovný panel můžete změnit nastavení 
data, času a připomenutí. (Klepnutím na vodorovný panel se otevře 
obrazovka Hodiny ve světě.)
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�.� Lidé
Na kartu Lidé přidejte osoby, na kterých vám nejvíce záleží, abyste 
jim mohli rychle volat nebo odesílat textové a e-mailové zprávy, aniž 
byste museli procházet seznam kontaktů. Dříve než bude možné 
kontakty přidat na kartu Lidé, musí již být v telefonu tyto kontakty 
uloženy.

Z karty Lidé si také můžete nastavit a sdílet vlastní kontaktní kartu, 
přidávat nové kontakty a snadno prohlížet zprávy SMS a MMS a  
e-mailové zprávy, které jste si vyměnili s kontaktem. Pokud kontakty 
mají vlastní účet na serveru Facebook, můžete zobrazit jejich stav a 
aktualizace na serveru Facebook.

Další informace o používání karty Lidé naleznete v kapitole 4.
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�.� Zprávy
Přímo na kartě Zprávy můžete rychle procházet a číst zprávy SMS, 
jakmile přijdou. Na této kartě jsou také zobrazeny přijaté zprávy MMS. 
Je zobrazena ikona přílohy, která označuje, že přijatá zpráva je zpráva 
MMS. Uvidíte pouze předmět zprávy MMS.

Zpráva SMS Zpráva MMS

Na kartě Zprávy lze provádět tyto činnosti:
Chcete-li procházet přijatými zprávami SMS a MMS, přetáhněte 
prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
Klepnutím na zobrazenou zprávu zobrazíte celou posloupnost 
zpráv od odesílatele.
Pokud je odesílatel uloženým kontaktem, můžete stisknutím 
tlačítka HOVOR/ODESLAT automaticky vyplnit telefonní číslo 
odesílatele na obrazovce programu Telefon, abyste odesílateli 
mohli zatelefonovat.

•

•

•
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Klepnutím na ikonu Nová zpráva (  ) v pravém horním rohu 
obrazovky vytvoříte novou zprávu SMS.
Klepnutím na tlačítko Všechny zprávy zpřístupníte složku 
Doručené a další složky zpráv.
Klepnutím na tlačítko Nabídka přejdete k dalším možnostem 
práce se zprávami.

Další informace o práci se zprávami SMS a MMS najdete v kapitole 7.

�.� Pošta
Na kartě Pošta můžete nastavit e-mailové účty, abyste mohli 
snadno kontrolovat e-maily a odesílat e-mailové zprávy. Po výběru 
e-mailového účtu můžete přetažením prstu nahoru nebo dolů po 
obrazovce procházet přijaté e-mailové zprávy.

Přidání internetového e-mailového účtu
Na kartě Pošta můžete snadno přidat e-mailové účty POP3 nebo IMAP 
oblíbených webových poskytovatelů e-mailu, jako například Yahoo!® 
Mail Plus a AOL® nebo dalších.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.

2. Pokud e-mailový účet nastavujete poprvé, klepněte na velký 
obrázek e-mailu uprostřed obrazovky nebo klepněte na položku 
Přidat účet na dolním okraji obrazovky. V opačném případě 
klepněte na položky Nabídka > Přidat účet.

�. Na následné obrazovce vyberte poskytovatele e-mailu. Není-li váš 
poskytovatel e-mailu uveden v seznamu, klepněte na tlačítko Další.

�. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko Další.

�. Zadejte své jméno a zobrazovaný název účtu a klepněte na 
tlačítko Další.

•

•

•
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Jestliže typ e-mailového účtu, který chcete nastavit, není 
v databázi telefonu, budete na následujících obrazovkách 
vyzváni k zadání dalších údajů, například nastavení příchozího 
a odchozího e-mailového serveru. Toto nastavení získáte od 
poskytovatele e-mailu.

�. Pokud chcete, aby telefon automaticky odesílal e-mailové zprávy 
a stahoval přijaté e-maily ve stanovený interval, zaškrtněte 
políčko Automaticky odesílat/přijímat e-maily a potom zvolte 
požadovaný časový interval.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Přidání pracovního účtu aplikace Outlook
Pokud se připojujete k serveru Exchange, odkud získáváte pracovní 
e-maily, kalendář, kontakty a úkoly, můžete tento pracovní účet 
aplikace Outlook nastavit v telefonu. Přestože telefon podporuje více 
e-mailových účtů, může v jednom okamžiku obsahovat pouze jeden 
účet aplikace Outlook.

Je třeba nastavit a používat účet aplikace Outlook, který je 
synchronizován se serverem, na kterém je spuštěn systém Microsoft 
Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft 
Exchange Server 2007.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.

2. Pokud e-mailový účet nastavujete poprvé, klepněte na velký 
obrázek e-mailu uprostřed obrazovky nebo klepněte na položku 
Přidat účet na dolním okraji obrazovky. V opačném případě 
klepněte na položky Nabídka > Přidat účet.

�. Na následné obrazovce klepněte na položku Outlook.

�. Zadejte svou pracovní e-mailovou adresu a heslo a klepněte na 
tlačítko Další.
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Nastavení e-mailu stáhne do telefonu nastavení serveru Exchange 
Server.
Poznámka Pokud nastavení serveru Exchange nelze táhnout do telefonu, 

musíte získat nastavení serveru Exchange, jako je doména a 
adresa serveru Exchange, od správce sítě a potom je zadejte 
do příslušných textových polí. (Adresa serveru musí být adresa 
aplikace Outlook Web Access.)

 Od správce sítě také zjistěte, zda je třeba povolit nebo zakázat 
položku Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL).

�. Vyberte položku Pošta a další typy informací pro synchronizaci 
se serverem Exchange.

�. Ve výchozím nastavení je telefon nastaven na používání 
technologie Direct Push, aby e-maily aplikace Outlook a další 
informace bylo možné okamžitě synchronizovat na telefon, jakmile 
dorazí nebo jsou aktualizovány na serveru Exchange v práci.

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete 
nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací 
aplikace Outlook na telefon. Klepněte na položku Upřesnit 
nastavení a potom příslušně nastavte položky Ve špičce a Mimo 
špičku.
Tip Můžete vybrat kratší interval v poli Ve špičce a delší interval v poli 

Mimo špičku, aby se e-maily aplikace Outlook a další informace 
synchronizovaly častěji, když pracujete.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo. Telefon se potom sesynchronizuje se 
serverem Exchange a stáhne e-mailové zprávy.
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Kontrola a čtení e-mailů

Vaše 
e-mailové 
účty 

Máte-li nově přijaté nebo nepřečtené 
e-mailové zprávy, ikona na kartě Pošta 
a příslušné ikony e-mailových účtů 
zobrazí počet nových e-mailových 
zpráv.

Ikony pošty zobrazené na pravé 
straně obrazovky představují vaše 
e-mailové účty. Klepnutím na ikonu 
vyberete e-mailový účet.

Po výběru e-mailového účtu můžete provádět tyto činnosti:
Přetažením prstu nahoru nebo dolů po obrazovce procházejte 
přijaté e-mailové zprávy ve vybraném účtu.
Klepněte na zobrazenou e-mailovou zprávu a otevřete a přečtěte si ji.
Pokud je odesílatel uloženým kontaktem, můžete stisknutím 
tlačítka HOVOR/ODESLAT automaticky vyplnit telefonní číslo 
odesílatele na obrazovce programu Telefon, abyste odesílateli 
mohli zatelefonovat.
Klepněte na ikonu Nový e-mail (  ) a vytvořte novou e-mailovou 
zprávu.
Klepnutím na položku Doručené přejděte ke složce doručené 
pošty a dalším složkám zpráv v účtu.
Klepněte na tlačítko Nabídka a zvolte, zda chcete přidat další  
e-mailový účet, odeslat a přijmout e-mailové zprávy a další.

Další informace o práci s e-mailovými zprávami naleznete v kapitole 7 a 8.

•

•
•

•

•

•
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�.� Internet
Využívejte možnosti snadno hledat informace na webu. Přímo na 
kartě Internet můžete zadat slova do panelu pro vyhledávání a potom 
klepnutím na ikonu Hledání (  ) otevřete webový prohlížeč a najděte 
informace, které chcete. Spustit webový prohlížeč můžete také 
klepnutím na položku Spustit prohlížeč nebo na obrázek zeměkoule.

Panel 
vyhledávání

Oblíbená 
webová 
položka

Dostupná pozice 
pro přidání oblíbené 
webové položky

Další informace o používání webového prohlížeče naleznete v kapitole 9.

Přidávání oblíbených webových položek 
Chcete-li se rychle dostávat na často navštěvované webové stránky, 
můžete je přidat na kartu Internet jako oblíbené webové položky. 
Můžete přidat až 10 oblíbených webových položek.

1. Na kartě Internet klepněte na prázdnou pozici a potom klepněte 
na položku Přidat oblíbenou položku.

2. Zadejte název a webovou adresu, vyberte složku, v níž chcete 
oblíbenou položku uložit, a potom klepněte na položku Hotovo.
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Pokud jsou první dvě pozice obsazené, přesuňte prst nahoru po 
obrazovce, abyste se dostali na další pozice pro přidání oblíbených 
webových položek.

�.� Kalendář
Na kalendáři můžete sledovat své důležité události.

Karta Kalendář zobrazuje měsíční kalendář se značkami, které vás 
informují o datech, ve kterých máte události. Kartu také můžete změnit 
tak, aby obsahovala denní, týdenní, roční zobrazení nebo program 
jednání.

Poznámka Zobrazení program jednání obsahuje události na dalších sedm dní 
včetně aktuálního dne.

Vytvoření události
Do kalendáře můžete snadno přidávat události a nastavovat připomenutí.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Kalendář.
2. Pokud chcete vytvořit událost pro aktuální datum, klepněte na 

položky Nabídka > Nová událost. Jinak klepněte na jiné datum v 
kalendáři a potom klepněte na položku Nová událost.

�. Do pole Název zadejte název události, potom uveďte umístění.
�. Nastavte datum a čas pro Začátek a Konec.

Jinak pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, 
nebo celodenní událost, zaškrtněte políčko Celý den.

�. V položce Připomenutí zvolte, jak dlouho před událostí chcete 
být informováni.

�. Vyberte typ kategorie události, aby ji bylo možné seskupit 
s dalšími souvisejícími událostmi. Klepněte na tlačítko Kategorie 
a potom vyberte přednastavenou kategorii (Pracovní, Dovolená, 
Osobní nebo Sezónní).
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�. Vyplňte další podrobnosti události.

�. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

Prohlížení a správa událostí
Zvýrazněné datum v měsíčním zobrazení označuje aktuální datum. 
Data s událostmi jsou označena trojúhelníkem (  ) v horním pravém 
rohu datového pole.

Kontrola událostí
Chcete-li zkontrolovat, jaké události máte v určité datum, klepněte na 
toto datum v měsíčním kalendáři. Karta Kalendář se potom změní na 
zobrazení Den a zobrazí všechny vaše události a informace o počasí 
pro ten den.

Zobrazení Měsíc Zobrazení Den

Poznámka Informace o počasí se zobrazí jen v případě, že jste nastavili místní 
čas na určité město na kartě Světové hodiny a že datum události 
se vejde do pětidenní předpovědi na kartě Počasí. Podrobnosti 
najdete v části „Výchozí“ a „Počasí“ v této kapitole.
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V zobrazení Den klepněte na událost, chcete-li zobrazit její kompletní 
podrobnosti. Na následující obrazovce můžete klepnout na položku 
Nabídka a zvolit, zda chcete událost upravit nebo odstranit.

V zobrazení Měsíc přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce, 
chcete-li v kalendáři zobrazit další nebo předchozí měsíc. Můžete také 
klepnout na šipky nahoru a dolů na levé a pravé straně měsíce.

Změna zobrazení kalendáře
Na kartě Kalendář klepněte na položku Nabídka a potom zvolte, zda 
chcete kalendář zobrazit ve zobrazení Program jednání, Den, Týden, 
Měsíc nebo Rok.
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�.10 Akcie
Získávejte aktuální informace o akciích tak, že oblíbené kurzy akcií a 
indexy kapitálových trhů přidáte na kartu Akcie. 

Poznámka Je možné, že mobilní operátor vám za stahování informací o 
akciích nebo kapitálovém trhu bude účtovat dodatečné poplatky. 
Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Přidání kurzů akcií nebo indexů kapitálového trhu 
Na kartu Akcie můžete přidat až 30 kurzů akcií a indexů kapitálového 
trhu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na 
kartu Akcie a pak klepněte na položky 
Nabídka > Přidat akcie.

2. Na obrazovce Přidat akcie zadejte název 
společnosti, index kapitálového trhu nebo 
symbol srdce do pole pro vyhledávání, 
potom klepněte na tlačítko Hledat (  ).

�. Potom se zobrazí výsledky vyhledávání. 
Chcete-li se posunout dolů na obrazovce 
a zpřístupnit si tak další výsledky hledání, 
přesuňte prst nahoru.

�. Klepněte na název společnosti, index 
kapitálového trhu nebo symbol srdce, 
abyste jej zobrazili  na kartě Akcie.

�. Chcete-li přidat další kurz akcií nebo index 
kapitálového trhu, opakujte kroky 1 až 3. 
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Zobrazení informací o akciích
Na kartě Akcie je uveden seznam všech vašich kurzů akcií a indexů 
kapitálového trhu, včetně aktuální ceny či objemu, a změna ceny 
či objemu od posledního dne obchodování. Změna v poli ceny či 
objemu označujte to, zda akcie či kapitálový trh vzrostly (zeleně) nebo 
poklesly (červeně).

1 Přesuňte prst nahoru po obrazovce 
chcete-li se posunout dolů v seznamu 
kurzů akcií na kartě Akcie.
Klepnutím na název kurzu akcií nebo 
indexu kapitálového trhu zobrazíte graf 
vývoje během dne a další podrobnosti.

2 Zobrazuje čas poslední aktualizace 
informací o akciích. Klepněte na 
tuto položku nebo klepněte na 
položku Aktualizovat v levém dolním 
rohu obrazovky, chcete-li stáhnout 
nejnovější informace o akciích.

� Zobrazuje aktuální obchodovanou 
cenu či objem

� Klepnutím na zelený nebo červený 
rámeček přepínejte mezi zobrazením 
změny v bodech/ceně nebo procentech 
z předchozího dne obchodování.

� Klepnutím na položku Nabídka přidejte, 
odstraňte nebo znovu uspořádejte kurzy 
akcií a indexy kapitálového trhu. (Při 
uspořádávání seznamu můžete měnit 
pořadí položek tak, že je v seznamu 
přetahujete nahoru nebo dolů.)

1
2

�

�

�

Informace o akciích se ve stanovenou dobu automaticky stahují a 
zobrazují na kartě Akcie. Pokud chcete změnit čas stahování nebo 
vypnout automatické stahování, klepněte na položky Nabídka > Nastavení 
a změňte tato nastavení stahování. Lze také změnit barvu zobrazení růstu 
cen akcií na červenou, pokud se to tak používá ve vaší zemi.
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�.11 Fotografie a videa
Díky mimořádně velké obrazovce telefonu si můžete plně vychutnávat 
prohlížení fotografií a sledování videí. Na kartě Fotografie a videa si můžete 
zobrazit své fotografie a videa ve zobrazení na výšku nebo na šířku.

Zobrazení na výšku
Když telefon držíte na výšku, procházejte 
fotografiemi a videoklipy posouváním prstu 
po obrazovce nahoru a dolů.

Když máte kartu Fotografie a videoklipy 
zobrazenou na výšku, můžete provádět 
následující:

Klepnutím na zobrazenou fotografii nebo 
video ji zobrazíte nebo přehrajete na celé 
obrazovce.

Klepnutím na tlačítko Fotoaparát (  ) 
nebo Videokamera (  ) na pravé straně 
obrazovky pořídíte fotografii nebo videoklip 
pomocí programu Fotoaparát.

Klepnutím na položku Prezentace 
zobrazíte fotografie formou prezentace. 
Pokud vyberete video, klepněte na 
tlačítko Přehrát.

Klepnutím na tlačítko Alba zobrazíte 
fotografie a videoklipy pomocí programu 
Alba.  
(Viz „Zobrazování fotografií a videí v 
aplikaci Alba“ v kapitole 12, kde jsou 
uvedeny podrobnosti.)

•

•

•

•
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Zobrazení na šířku
Když jste na kartě Fotografie a videa a otočíte telefon na stranu 
vlevo, změníte obrazovku na zobrazení na šířku. Ve zobrazení na šířku 
získáte širší náhled obrazovky a můžete mnohem snadněji procházet 
fotografiemi a videi.

Procházení fotografiemi a videi

Pokud máte velké množství 
fotografií a videí, přetáhněte prst 
po obrazovce rychle doleva nebo 
doprava, abyste jimi rychle prošli.

Pro pomalejší procházení 
fotografiemi a videi přesuňte prst 
doprava nebo doleva.

Zobrazení fotografií a videí na celou obrazovku
Klepnutím zobrazíte fotografii nebo video uprostřed obrazovky. Když se 
vybraná fotografie nebo video přesune doprostřed, opětným klepnutím 
položku zobrazíte na celou obrazovku.

Chcete-li přehrát fotografickou prezentaci, klepněte na tlačítko Přehrát (  ) 
v pravém dolním rohu obrazovky. Klepněte na tlačítko Alba (  ) vlevo dole, 
chcete-li použít Alba. (Viz „Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba“ v 
kapitole 12, kde jsou uvedeny podrobnosti.)
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�.12 Hudba
Užívejte si poslechu hudby i na cestách. Stahujte nebo kopírujte celá 
alba nebo vybrané hudební skladby do telefonu a poslouchejte je 
pomocí karty Hudba.

Poznámka Telefon vyhledá všechny podporované hudební soubory z 
následujících umístění:  
Telefon: \Hudba (včetně všech podsložek) 
  \Dokumenty (včetně všech podsložek) 
Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek) 
Další informace o podporovaných formátech hudebních souborů 
najdete v části Technické parametry v Příloze.

Přehrávání hudby ve zobrazení na výšku
Když telefon držíte na výšku, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po 
obrazovce, chcete-li procházet všemi hudebními skladbami uloženými 
v telefonu a na paměťové kartě, abyste nalezli požadovanou hudbu.

1 2

�

�
�
��
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1 Klepnutím aktualizujte obaly alb. (Můžete klepnout také na položky Nabídka > 
Aktualizovat obal alba a zvolit, co stáhnout a co aktualizovat.)

Poznámka Aktualizace obalů alb může znamenat další datové poplatky.
2 Zobrazuje režim opakování (Opakovat vše, Opakovat jednu nebo Opakování 

vypnuto).
� Zobrazuje, zda je režim náhodného opakování zapnut nebo vypnut.
� Stisknutím tenké lišty pod obrázkem alba a jejím přidržením zobrazíte 

ukazatel průběhu. Posuňte prst vpravo nebo vlevo na ukazateli průběhu, 
chcete-li se pohybovat dopředu nebo dozadu v současné skladbě.

� Klepněte na tlačítko Přehrát a přehrajte vybranou hudbu.

� Klepnutím na tlačítko Další přejděte na další hudební skladbu.

� Klepnutím na tlačítko Předchozí přejděte na předchozí hudební skladbu.

Přehrávání hudby ve zobrazení na šířku
Když jste na kartě Hudba a videa a otočíte telefon na stranu vlevo, 
změníte obrazovku na zobrazení na šířku. Ve zobrazení na šířku získáte 
širší náhled obrazovky a můžete mnohem snadněji procházet obaly alb.

Procházení hudebními alby

Pokud máte velké množství 
hudebních alb, přetáhněte prst 
po obrazovce rychle doleva nebo 
doprava, abyste jimi rychle prošli.

Pro pomalejší procházení hudebních 
alb přesuňte prst doprava nebo 
doleva.



Kapitola � Použití Výchozí obrazovky ��

Výběr alba a poslech hudby
1. Klepnutím zobrazíte obal alba uprostřed obrazovky.

2. Když se vybrané album přesune doprostřed obrazovky, opětným 
klepnutím nebo klepnutím na tlačítko Seznam skladem  
(  ) v levém dolním rohu obrazovky zobrazíte hudební skladby 
příslušného alba.

�. Klepněte na tlačítko Přehrát (  ) v pravém dolním rohu 
obrazovky, chcete-li si poslechnout celé album. Můžete také 
nejprve procházet hudebním seznamem a potom klepnout na 
hudební skladbu a přehrát ji.

Nastavení režimu opakování a náhodného opakování
Držte telefon na výšku, klepněte na položky Nabídka > Opakovat a 
zvolte, zda chcete opakovat současnou skladbu, všechny skladby v 
současném albu nebo seznamu stop nebo zda nechcete opakovat. 
Chcete-li zapnout nebo vypnout režim náhodného přehrávání, 
stiskněte položku Nabídka > Náhodně.

Ikony v pravém horním rohu karty Hudba ukazují, zda je režim 
opakování a náhodného opakování zapnut.

Opakovat jednu Opakovat vše Náhodně zapnuto
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Hledání alb a hudebních skladeb v Knihovně
Knihovna umožňuje organizování hudby do kategorií, například 
Všechny skladby, Interpreti, Alba, Žánry a další. Pokud jste do telefonu 
přidali nová alba nebo hudební skladby, najdete je v Knihovně.

1. Na kartě Hudba klepněte na položku Knihovna.
2. Karty na dolním okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým 

kategoriím. Vyberte kategorii.
Pokud například hledáte skladby konkrétního interpreta, přesuňte 
prst na kartu Interpreti a potom klepněte na jméno interpreta. 
Chcete-li procházet všemi hudebními skladbami uloženými v 
telefonu a na paměťové kartě, přesuňte prst na kartu Všechny 
skladby.

�. Klepněte na první skladbu nebo na kteroukoli skladbu v seznamu. 
Hudba se potom začne přehrávat na kartě Hudba, počínaje 
vybranou skladbou.

Poznámka Na kartě Hudba se přehrávají hudební skladby, které pocházejí 
ze seznamu Přehrávání v Knihovně. Když v Knihovně vyberete 
kategorii, například Interpret, a přehrajete příslušnou hudbu, seznam 
Přehrávání bude nahrazen hudebními skladbami z dané kategorie.

Seznamy stop
Existují dva typy seznamů stop, které lze přidat do Knihovny a 
přehrávat na kartě Hudba:

Vlastní seznamy stop (  ), které jsou vytvořeny v telefonu.
Seznamy stop programu Windows Media® Player (  ), které jsou 
synchronizovány s přehrávačem Windows Media Player v počítači. 
(Tyto seznamy stop nelze v telefonu upravit ani odstranit.)

Poznámka Pokud seznam stop programu Windows Media Player obsahuje 
kombinaci hudebních, video a obrazových souborů, s telefonem se 
sesynchronizují pouze hudební soubory v seznamu stop a další typy 
multimediálních souborů budou odfiltrovány.

•
•
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Vytvoření seznamu stop
1. Na kartě Hudba klepněte na položku Knihovna.

2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu Seznamy stop.

�. Klepněte na položky Nabídka > Nový, zadejte název seznamu 
stop a pak klepněte na položku Hotovo.

�. Na obrazovce Seznamy stop klepněte na seznam stop, který jste 
právě vytvořili, a potom klepněte na položky Přidat skladby.

�. Na následné obrazovce klepněte nebo přesuňte prst po 
kartách, abyste vybrali kategorii. Například pro výběr 
hudebních skladeb z určitého alba klepněte na kartu Alba a 
potom klepněte na požadované album.

�. Zaškrtněte políčka u hudebních skladeb, které chcete přidat do 
seznamu stop, nebo klepnutím na položky Nabídka > Vybrat vše 
zvolte všechny hudební skladby.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

�. Opět klepněte na položku Přidat skladby a opakujte kroky 5 až 
7 pro přidání dalších hudebních skladeb. Až dokončíte přidávání 
hudebních skladeb do seznamu stop, klepnutím na položku Zpět 
se vraťte na obrazovku Seznamy stop.

Přehrávání seznamu stop
1. Na kartě Hudba klepněte na položku Knihovna.

2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu Seznamy stop.

�. Na obrazovce Seznamy stop klepnutím vyberte seznam stop.

�. Klepněte na první skladbu nebo na kteroukoli skladbu v seznamu 
stop. Na kartě Hudba pak bude zahájeno přehrávání skladeb ze 
seznamu stop od vybrané skladby.

Poznámka Po odstranění některých hudebních souborů z paměti telefonu nebo 
z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky.
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�.1� Počasí
Zařízení se automaticky připojuje k Internetu a stahuje informace o 
počasí. Karta Počasí zobrazuje informace o počasí na místě, kde se 
nacházíte, a v dalších předvolených městech. Zobrazeno je aktuální 
počasí a předpověď počasí na následující čtyři dny v týdnu.

Na kartě Počasí lze provádět tyto činnosti:

Chcete-li zobrazit počasí v jiných 
městech, přetáhněte prst nahoru nebo 
dolů po obrazovce.

Klepnutím na tlačítko Aktualizovat 
stáhnete nejnovější informace o počasí.

Klepnutím na položku Více 
podrobností online otevřete webový 
prohlížeč a zobrazte na webové 
stránce další informace o počasí. (Tato 
možnost není k dispozici, když máte 
zobrazené počasí v místě, kde se 
právě nacházíte.)

Klepnutím na tlačítko Nabídka 
můžete přidat, odstranit nebo znovu 
uspořádat města a změnit nastavení 
počasí. 

•

•

•

•
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Přidání města
Karta Počasí může zobrazovat informace o počasí až pro patnáct měst 
včetně vašeho aktuální místa. Město na tuto kartu přidáte následujícím 
postupem.

1. Na kartě Počasí klepněte na položky Nabídka > Přidat místo.

2. Na obrazovce Přidat místo zadejte prvních několik písmen 
názvu země nebo města. Obrazovka potom zobrazí seznam 
odpovídajících míst. Projděte seznam a potom klepněte na název 
požadovaného města.

Telefon potom stáhne informace o počasí vybraného města a přidá je 
na kartu Počasí.

Nastavení počasí
Můžete nastavit jednotku teploty zobrazovanou na kartě Počasí na 
Celsius nebo Fahrenheit. Můžete také povolit nebo zakázat možnosti 
automatického stahování a změnit čas stahování.

1. Na kartě Počasí klepněte na položku Nabídka a potom si zvolte, zda 
si přejete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

2. Chcete-li změnit další nastavení počasí, klepněte na položky 
Nabídka > Nastavení a potom vyberte z následujících možností:

Automaticky stahovat počasí. Při zaškrtnutí této možnosti se 
informace o počasí budou automaticky stahovat v nastaveném 
čase stahování po každém zvolení karty Počasí. Pro změnu 
času stahování klepněte na pole zobrazující nastavený čas a 
potom zvolte jiný časový interval.

Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte výběr této 
možnosti.

Stahovat počasí během roamingu. Tuto možnost vyberte pouze 
pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při 
roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.

•

•
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�.1� Twitter

 

Užívejte si toho, že můžete twitterovat přímo 
z telefonu. Na kartě Twitter můžete zadat a 
odeslat svůj tweet. Tato karta také pohotově 
zobrazuje nejnovější tweety od lidí, které 
sledujete.

Viz také „Twitterování z telefonu“ v kapitole 
9, kde jsou další podrobnosti.

�.1� Footprints

 

Zaznamenávejte kroniku svého života. 
Ať cestujete kamkoli, můžete pořizovat 
fotografie navštívených míst a ukládat jejich 
polohu GPS a další podrobnosti do telefonu. 
Na kartě Footprints můžete fotografie 
snadno procházet a znovu svá oblíbená 
místa navštívit.

Další informace o použití programu 
Footprints naleznete v části „HTC 
Footprints“ v kapitole 11.
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�.1� Nastavení

 

Změna či vylepšení nastavení je hotová raz 
dva. Díky tomu, že jsou nastavení telefonu 
úhledně uspořádána na kartě Nastavení a 
označena jasným popisem, snadno najdete, 
co hledáte, a proklepáte se na nastavení, 
které chcete změnit.

Další informace o změnách nastavení 
telefonu naleznete v kapitole 14.



Kapitola �  
Zůstat nablízku

�.1 Na lidech záleží nejvíc
Mít lidi, na kterých vám nejvíc záleží, na blízku – to je tou hlavní funkcí 
telefonu.

Přidejte si do telefonu každého, koho znáte, abyste ho měli v dosahu. 
Pro ještě rychlejší komunikaci můžete umístit lidi, se kterými často 
komunikujete, hned na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Do telefonu 
také můžete přidat vlastní osobní podrobnosti a snadno tyto 
informace odesílat druhým. 

Vzhledem k tomu, že telefon má zprávy SMS a MMS, e-mailové 
konverzace a telefonní protokoly osoby uspořádané na jednom místě, 
můžete jediným pohledem získat přehled o všech komunikacích s 
danou osobou. Díky telefonu můžete také být stále napojeni na okruh 
svých společenských kontaktů, protože telefon dokonale integruje 
informace z účtu Facebook do kontaktních údajů lidí ve vašem 
telefonu.

V této kapitole můžete zjistit, jak můžete sdílet osobní podrobnosti, 
přidávat kontaktní podrobnosti lidí do telefonu a umísťovat oblíbené 
kontakty na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Dozvíte se také, jak 
zobrazit výměny zpráv a konverzace s kontaktem.

Chcete-li zjistit, jak můžete s lidmi udržovat kontakt a vyměňovat 
si myšlenky, fotografie a videa v sociálních sítích, jako je Facebook, 
Twitter a YouTube, viz kapitolu 9.
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�.2 Přidávání a sdílení osobních podrobností
Své telefonní číslo a osobní podrobnosti si můžete uložit do telefonu a 
snadno je posílat příbuzným, přátelům a dalším lidem.

Přidávání osobních podrobností
Osobní podrobnosti si můžete v telefonu uložit v části Moje kontaktní 
karta. Existují dva způsoby, jak můžete své osobní podrobnosti 
přidávat na Moji kontaktní kartu.

Zadání osobních podrobností na Moji kontaktní kartu
Osobní podrobnosti můžete v telefonu zadat přímo na Moji kontaktní 
kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 
Další.

2. Klepnutím na položku Já otevřete Moji kontaktní kartu.

�. Pro přidání osobní fotografie klepněte na ikonu Fotografie 
kontaktu (  ) v pravém horním rohu obrazovky Moje kontaktní 
karta. Vyberte, zda chcete použít fotografii z účtu Facebook, 
vybrat fotografii z aplikace Alba nebo pořídit fotografii této 
osoby pomocí aplikace Fotoaparát.

Pokud se rozhodnete použít fotografii z účtu Facebook, zadejte 
e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Facebook, až 
budete vyzváni k přihlášení se na Facebook.

�. Do poskytnutých polí zadejte své jméno, telefonní číslo a  
e-mailovou adresu. Posuňte se dolů na obrazovce a vyplňte další 
osobní podrobnosti.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.
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Synchronizace karty kontaktu aplikace Outlook z počítače a uložení 
na Moji kontaktní kartu v telefonu
Pokud v počítači používáte aplikaci Microsoft® Office Outlook®, můžete 
v něm vytvořit vlastní kartu kontaktu, která obsahuje vaše osobní 
podrobnosti, a synchronizovat ji společně s dalšími kontakty aplikace 
Outlook do telefonu. Chcete-li zjistit, jak synchronizovat počítač s 
telefonem, viz kapitolu 6.
Po dokončení synchronizace proveďte následující:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na Další.
2. Projděte seznamem kontaktů a klepněte na své jméno.
�. Klepněte na položky Nabídka > Uložit do mé kontaktní karty.

Poznámka Na Mou kontaktní kartu můžete uložit jakýkoli kontakt nebo kontakt 
na kartě SIM.

Sdílení osobních podrobností
Své osobní podrobnosti je možné odesílat ve zprávě SMS nebo MMS 
svým příbuzným, přátelům a lidem, které znáte, aby si vás mohli 
snadno přidat do telefonu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 
Další.

2. Klepněte na tlačítko Odeslat (  ), které je vpravo od položky Já 
(Moje kontaktní karta).

�. Zaškrtněte políčko Odeslat pomocí SMS nebo Odeslat pomocí MMS.
�. Zaškrtněte políčko Vybrat vše, chcete-li sdílet všechny osobní 

podrobnosti nebo zaškrtněte políčka typů kontaktních informací, 
které chcete sdílet.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo. Potom se vytvoří nová zpráva. 
Pokud své osobní podrobnosti sdílíte ve zprávě MMS, budou 
informace zahrnuty jako příloha k vaší zprávě.
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�. Vytvořte zprávu a odešlete ji. Další informace o odesílání zpráv 
SMS a MMS najdete v kapitole 7.

�.� Přidání kontaktů do telefonu
Kontakty lze do telefonu přidat několika způsoby. Můžete:

Vytvořte v telefonu nové kontakty. Viz část „Vytvoření nových 
kontaktů“.
Synchronizujte kontakty aplikace Outlook z počítače do 
telefonu. Podrobnosti naleznete v kapitole 6.
Synchronizujte kontakty z existujícího účtu služby Microsoft® 
My Phone, pokud jej máte. Podrobnosti najdete v části 
„Synchronizace se službou Microsoft My Phone“ v kapitole 6.

Vytvoření nových kontaktů
V telefonu můžete vytvořit kontakty s úplnými kontaktními 
informacemi, jako jsou telefonní čísla mobilního telefonu, domů a do 
zaměstnání, e-mailové adresy, adresa domů a do zaměstnání a další. 
Můžete také vytvářet kontakty na kartě SIM pouze s telefonními čísly a 
ukládat je na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 

Další.
2. Vytvořte nový kontakt klepnutím na Nový.
�. Do poskytnutých polí zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního 

telefonu a e-mailovou adresu. Pro přidání dalšího telefonního 
čísla klepněte na položku Přidat číslo. Pro přidání další e-mailové 
adresy klepněte na položku Přidat e-mail.

�. Posuňte se dolů na obrazovce a vyplňte další podrobnosti 
kontaktu.

•

•

•
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�. Chcete-li kontakt spojit s účtem Facebook, klepněte na Odkaz 
ve spodní části obrazovky Nová kontaktní karta. (Další informace 
o službě Facebook najdete v části „Aktualizace a události na 
serveru Facebook“ v této kapitole.)

�. Pro přidání fotografie kontaktu klepněte na ikonu Fotografie 
kontaktu (  ) v pravém horním rohu obrazovky Nová kontaktní 
karta. Vyberte, zda chcete použít fotografii z účtu Facebook, 
vybrat fotografii z aplikace Alba nebo pořídit fotografii.

�. Po zadání všech podrobností kontaktu klepněte na položku 
Hotovo.

Tip Klepněte na tlačítko Další ve spodní části obrazovky Nová kontaktní karta, 
abyste zadali další kontaktní informace.

Vytvoření nového kontaktu na kartě SIM
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 

Další.

2. Klepněte na položky Nabídka > Nový kontakt > SIM.

�. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo a klepněte na tlačítko 
Hotovo.

Tip Import SIM kontaktů uložených na kartě SIM do telefonu povede k 
vytvoření duplicitních jmen kontaktů v seznamu kontaktů.
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�.� Práce s oblíbenými kontakty
Dříve než bude možné kontakty přidat na kartu Lidé na Výchozí 
obrazovce jako oblíbené kontakty, musí již být v telefonu tyto kontakty 
uloženy. Pokud v telefonu nejsou žádné existující kontakty, vytvořte je 
nejprve nebo je synchronizujte. Podrobnosti najdete v části „Přidání 
kontaktů do telefonu“ v této kapitole.

Přidání oblíbených kontaktů na kartu Lidé
Na kartu Lidé na Výchozí obrazovce můžete přidat až 15 oblíbených 
kontaktů.

Poznámka  Kontakty na kartě SIM nelze přidat jako oblíbené kontakty.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Lidé.

2. Klepněte na prázdnou pozici. (Pokud jsou pozice obsazené, 
přejděte na obrazovce dolů a najděte další dostupné pozice.)

�. Projděte seznam kontaktů, abyste našli kontakt, který chcete 
přidat na kartu Lidé. Pokud máte dlouhý seznam kontaktů, 
můžete na seznam uplatnit filtr tak, že do textového pole v horní 
části kontaktů zadáte několik prvních písmen jména osoby.

�. Až najdete požadovaný kontakt, klepněte na jméno kontaktu.

�. Vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kterou chcete 
použít při volání nebo odeslání zprávy vybranému kontaktu.

�. Pokud tento kontakt nemá přiřazenou fotografii, následující 
obrazovka vám umožní pořídit fotografii kontaktu nebo 
vybrat existující fotografii.

Pokud jste vybrali fotografii kontaktu a ta má velkou velikost, 
musíte fotografii oříznout. Na následné obrazovce se na fotografii 
zobrazí rámeček oříznutí. Umístěte rámeček tak, aby obličej 
osoby byl uprostřed a potom klepněte na položku Hotovo.



10� Kapitola � Zůstat nablízku

Tip Pro odstranění oblíbených kontaktů z karty Lidé klepněte na položky 
Nabídka > Odstranit oblíbené, klepněte na fotografie kontaktů, které 
chcete odstranit, a potom klepněte na položku Hotovo.

Rychlé volání nebo odeslání zprávy oblíbenému 
kontaktu
Na kartě Lidé na Výchozí obrazovce jsou na každé fotografii 
zobrazeny následující ikony, které označují typ metody kontaktu, která 
je spojena s každým z oblíbených kontaktů.

Mobilní telefon

Číslo domů

Číslo do 
zaměstnání

Posílání zpráv 
SMS

E-mail

Rychle procházejte oblíbenými kontakty posouváním prstu po 
obrazovce nahoru a dolů. Vytočte číslo nebo vytvořte novou zprávu, 
kterou odešlete oblíbenému kontaktu, jednoduše tak, že klepnete na 
fotografii příslušné osoby.
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�.� Zobrazení a správa kontaktů
Při hledání kontaktů v telefonu přejděte na kartu Lidé na Výchozí obrazovce 
a potom klepněte na položku Další. Otevře se obrazovka Lidé.
Na obrazovce Lidé klepněte nebo přesuňte prst doprava nebo doleva 
na dolní okraj obrazovky pro přepnutí mezi následujícími kartami:

1 2 � � �

1 Vše Zobrazí se seznam všech kontaktů v telefonu a na kartě SIM. 
Tato karta vám umožňuje vytvořit, odstranit nebo upravit 
kontakt, importovat kontakt na kartu SIM nebo uložit kontakt 
na kartu SIM. Klepnutím na kontakt otevřete obrazovku 
Podrobnosti kontaktu. Tuto kartu také můžete použít pro 
otevření nebo aktualizaci Mé kontaktní karty.

Tip Pokud jste do telefonu importovali kontakty na kartě 
SIM a zobrazily se duplicitní kontakty, klepnutím na 
položky Nabídka > Zobrazit > Kontakty proveďte 
filtraci a zobrazte pouze kontakty uložené v zařízení.

2 Oblíbené 
položky

Zobrazuje oblíbené kontakty, které jste přidali na kartu 
Lidé na Výchozí obrazovce. Prostřednictvím této karty také 
můžete přidat oblíbené kontakty.

� Skupiny Umožňuje vytvářet skupiny kontaktů, abyste mohli snadno 
odesílat zprávy SMS a MMS a e-mailové zprávy skupině lidí, 
aniž by bylo nutné zadávat každý kontakt zvlášť. Podrobnosti 
naleznete v části „Skupiny kontaktů“ v této kapitole. 

� Aktualizace 
a události

Zobrazí se oznámení, když jsou k dispozici aktualizace, které se 
vyskytly na serveru Facebook. Tato karta také zobrazuje události 
vašich uložených kontaktů. Podrobnosti naleznete v části 
„Aktualizace a události na serveru Facebook“ v této kapitole.

� Seznam 
hovorů

Zobrazí se seznam všech vašich volaných čísel a přijatých 
a zmeškaných hovorů. Viz část „Použití seznamu hovorů“ 
v kapitole 2.
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Procházení a hledání kontaktů
Na obrazovce Lidé najdete na kartě Vše kompletní seznam kontaktů, 
které jsou uloženy v telefonu a na kartě SIM. Přesuňte prst na 
obrazovce nahoru nebo dolů a procházejte seznamem kontaktů. 
Požadované kontakty můžete rychle najít pomocí Rychlého posuvníku 
nebo tlačítka Hledat.

1 Ikona „f“ znamená, že fotografie je fotografie 
profilu kontaktu na serveru Facebook.
Poznámka Telefon použije fotografii 

kontaktu ze serveru Facebook, 
pokud jste se připojili k profilu 
Facebook kontaktu. Pokud 
je již fotografie kontaktu v 
telefonu uložena, fotografie ze 
serveru Facebook se v kontaktu 
nezobrazí, i když jste se připojili 
k profilu Facebook kontaktu.

2 Ikona „!“ se zobrazí, když:
dostanete novou zprávu SMS, MMS nebo 
e-mailovou zprávu nebo když zmeškáte 
hovor od kontaktu.
kontakt má nové aktualizace nebo 
události na serveru Facebook.

•

•

� Jedná se o kontakt na kartě SIM.

2

1

�

�

�

�

�

�

� Klepnutím na toto tlačítko odešlete Moji kontaktní kartu ve zprávě SMS nebo MMS. 
Podrobnosti najdete v části „Sdílení osobních podrobností“ v této kapitole.

� Klepnutím na toto tlačítko můžete hledat kontakty.

� Na požadovaná jména kontaktů, která začínají určitým písmenem, se můžete rychle 
dostat pomocí Rychlého posuvníku. Stiskněte posuvník a přidržte jej a potom přetáhněte 
prst nahoru nebo dolů.

� Stav účtu Facebook se zobrazí, když má kontakt novou stavovou zprávu na účtu Facebook.

� Z nabídky můžete zvolit mezi vytvořením telefonního kontaktu nebo kontaktu na kartě 
SIM, odstraněním kontaktu, filtrováním seznamu kontaktů podle skupin a dále.
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�.� Zobrazení kontaktních informací a výměna 
komunikací s kontaktem

Váš telefon má podrobnosti kontaktu, zprávy SMS a MMS, e-mailové 
konverzace, informace z účtu Facebook a telefonní protokoly kontaktů 
uspořádané na jednom místě. Jednoduše klepněte na jméno kontaktu 
ze seznamu kontaktů, chcete-li všechny tyto informace zobrazit.
Po výběr kontaktu se otevře obrazovka Podrobnosti kontaktu. Na této 
obrazovce klepněte nebo přesuňte prst doprava nebo doleva na dolní 
okraj obrazovky pro přepnutí mezi následujícími kartami: Podrobnosti, 
Zprávy, E-mail, Aktualizace a události a Seznam hovorů.

1 2 � � �

1 Podrobnosti Zobrazí podrobnosti kontaktu osoby. Z této karty můžete 
kontaktu telefonovat nebo poslat zprávu SMS, MMS či 
e-mailovou zprávu, upravit nebo odstranit informace o 
kontaktu nebo uložit kontakt na vaši kartu SIM.

2 Zprávy Zobrazí se zprávy SMS a MMS, které jste si vyměnili s 
kontaktem. Na této kartě můžete také přímo odpovědět 
pomocí zprávy SMS.

� E-mail Zobrazí se všechny obdržené e-mailové zprávy od kontaktu. 

� Aktualizace a 
události

Zobrazí se oznámení, když má kontakt aktualizace na účtu 
Facebook. Tato karta také zobrazuje události kontaktu. 
Podrobnosti naleznete v části „Aktualizace a události na 
serveru Facebook“ v této kapitole.

� Seznam 
hovorů

Zobrazí se seznam všech příchozích, odchozích a 
zmeškaných hovorů směrem ke kontaktu i od něj. Tato karta 
vám také umožňuje volat kontaktu a odstranit telefonní 
protokoly kontaktu. Podrobnosti naleznete v části „Použití 
seznamu hovorů“ v kapitole 2.
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Změna čísla pro odesílání zpráv SMS a MMS
Ve výchozím nastavení je číslo, které je zadané do pole Mobil v 
podrobnostech kontaktu, hlavním telefonním číslem, na které se 
odesílají vaše zprávy SMS a MMS, když klepněte na položku Odeslat 
zprávu na obrazovce Podrobnosti kontaktu.

Pokud má kontakt dvě nebo více čísel mobilního telefonu pro osobní 
použití a pro práci, můžete hlavní telefonní číslo změnit na obrazovce 
Podrobnosti kontaktu pro odesílání zpráv kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 
Další.

2. Klepněte na kontakt v seznamu kontaktů.

�. Na obrazovce Podrobnosti kontaktu klepněte na tlačítko Změnit 
číslo (  ), které se zobrazí na pravé straně položky Odeslat 
zprávu. Na následující obrazovce klepněte na další telefonní číslo, 
které chcete používat pro odesílání zpráv SMS kontaktu.

�. Potom se vytvoří nová zpráva. Vytvořte a odešlete zprávu. 
(Další informace o odesílání zpráv SMS a MMS najdete 
v kapitole 7.)
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�.� Skupiny kontaktů
Když si kontakty uspořádáte do skupin, je odesílání zpráv několika 
kontaktům mnohem snazší. Když pomocí skupin provedete 
kategorizaci kontaktů, je to jeden ze způsobů filtrace seznamu 
kontaktů, aby procházení a hledání kontaktů bylo rychlejší a snazší.

Vytvoření skupiny kontaktů
Vytvořte skupinu kontaktů, abyste mohli snadno odesílat textové 
nebo multimediální zprávy skupině, aniž by bylo nutné přidávat do 
zprávy kontakty s adresami po jednom.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 
Další.

2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu Skupiny (  ).

�. Klepněte na položku Nová. Zadejte název skupiny a potom 
klepněte na ikonu Fotografie kontaktu (  ), abyste skupině 
přiřadili fotografii.

�. Pro přidání kontaktů do této skupiny klepněte na položku Přidat. 
Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na 
položku OK.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Odeslání zprávy SMS nebo MMS skupině
Při odesílání zprávy SMS nebo MMS skupině bude podle výchozího 
nastavení zpráva adresována a odeslána na číslo mobilního telefonu 
každého kontaktu ve skupině. Další informace o odesílání zpráv SMS 
a MMS najdete v kapitole 7.
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Filtrování seznamu kontaktů podle skupin
Pokud máte dlouhý seznam kontaktů, můžete požadované kontakty 
snadněji procházet a hledat tak, že pomocí filtrace seznamu zobrazíte 
pouze určitou skupinu kontaktů.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 
Další.

2. Klepněte na položky Nabídka > Filtr.

�. Vyberte název skupiny, kterou chcete, a potom klepněte na 
položku Hotovo.

�.� Aktualizace a události na serveru Facebook
Pokud vy sami a vaše uložené kontakty máte účet na serveru 
Facebook a jste na telefonu připojeni ke svému účtu Facebook, 
můžete snadno zkontrolovat, zda vy sami nebo vaše kontakty mají na 
serveru Facebook nové aktualizace a události.

Přihlášení a odhlášení ze serveru Facebook
Na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce se můžete snadno přihlásit 
či odhlásit z účtu Facebook.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení.

2. Klepněte na položku Datové služby.

�. Pokud nejste připojeni k účtu Facebook, klepněte na položku 
Facebook, zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro 
účet Facebook, a potom klepněte na položku Přihlásit se.

�. Chcete-li se z účtu Facebook odhlásit, klepněte na spínač 
pro zapnutí a vypnutí, který se zobrazí vpravo od možnosti 
Facebook. Klepněte na tlačítko OK pro potvrzení a odhlášení.
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Kontrola aktualizací a událostí na serveru Facebook
Kontrolovat aktualizace a události na serveru Facebook své a dalších 
lidí je možné na jednom příhodném místě.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 
Další.

2. Klepněte na kartu Aktualizace a události (  ).
�. Pokud jste nespojili uložené kontakty s jejich účty na serveru 

Facebook, na kartě Aktualizace a události se zobrazí možnost Spojit 
profil. Klepněte na tuto možnost, zvolte, které kontakty chcete spojit 
se serverem Facebook, a potom klepněte na tlačítko Hotovo.

�. Chcete-li zjistit, které aktualizace účtu Facebook máte, na kartě 
Aktualizace a události klepněte na položku Já. Na obrazovce 
Mé aktualizace potom uvidíte různé typy aktualizací, například 
nepřečtené šťouchnutí, nepřečtená zpráva, nepřečtené pozvání 
na událost a další. Klepnutím na typ aktualizace se otevře webový 
prohlížeč a přivede vás na stránku Facebook, na které můžete 
zobrazit podrobnosti aktualizace.
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�. V seznamu Události na kartě Aktualizace a události uvidíte události 
vašich kontaktů, například narozeniny nebo výročí. Klepnutím na 
kontakt v tomto seznamu otevřete webový prohlížeč, abyste mohli 
zobrazit další podrobnosti o událostech kontaktu.

�. Když v seznamu Aktualizace klepnete na kontakt, zobrazí se 
kompletní stavová zpráva kontaktu a další aktualizace kontaktu 
na serveru Facebook.

Poznámky • Pro ruční obnovení a zobrazení nejnovějších aktualizací 
Facebook klepněte na položky Nabídka > Aktualizovat.

 Chcete-li povolit, aby aktualizace Facebook probíhaly automaticky, 
klepněte na položky Nabídka > Nastavení a potom vyberte položku 
Automaticky stahovat data. Váš telefon automaticky kontroluje 
stav na serveru Facebook ve stanovených intervalech.

Kontrola aktualizací a událostí kontaktu na serveru 
Facebook
Chcete-li provádět kontrolu aktualizací a událostí pouze jednoho 
kontaktu na serveru Facebook, můžete nejprve vybrat kontakt ze 
seznamu kontaktů a potom přejít na kartu Aktualizace a události z 
obrazovky Podrobnosti kontaktu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 
Další.

2. Klepnutím na kontakt otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu.

�. Klepněte na kartu Aktualizace a události (  ).

�. V seznamu Události klepnutím na událost na serveru Facebook 
otevřete webový prohlížeč, abyste mohli zobrazit další informace 
o události.

�. V seznamu Aktualizace klepnutím na aktualizaci Facebook otevřete 
webový prohlížeč a zobrazte podrobnosti příslušné aktualizace.

•
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Aktualizace stavu na serveru Facebook status
O myšlenky se můžete dělit s kontakty na serveru Facebook přímo z 
telefonu.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé a klepněte na 
Další.

Klepnutím na položku Já otevřete vlastní kontaktní kartu.

Přejděte na spodní část obrazovky a potom klepněte na své 
jméno na serveru Facebook.

V zobrazeném textovém poli zadejte stavovou zprávu a potom 
klepněte na položku Sdílet.

1.

2.

�.

�.
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Zadávání textu

�.1 Použití klávesnice na obrazovce
Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje zadání textu 
nebo čísla, zobrazí se uprostřed dolní části obrazovky ikona klávesnice, 
která znamená, že je k dispozici klávesnice na obrazovce. Klepnutím na 
ikonu klávesnice zobrazíte nebo skryjete klávesnici na obrazovce.
Klepnutím na šipku Výběr metody zadávání znaků, která je zobrazena 
vedle ikony klávesnice, otevřete nabídku, ze které můžete vybrat různá 
rozvržení klávesnice a přizpůsobit nastavení zadávání textu. Můžete 
zvolit z těchto rozvržení klávesnice: Úplná QWERTY, Kompaktní 
QWERTY a Telefoní klávesnice.

Šipka Výběr metody 
zadávání znaků

Ikona 
klávesnice
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Úplná QWERTY

Úplná QWERTY je klávesnice QWERTY 
podobná klávesnici stolního počítače.

Kompaktní QWERTY
Rozvržení Kompaktní klávesnice QWERTY 
má na každé klávese dva znaky. Velká tlačítka, 
která se dají snadno stisknout, a rozšířené 
funkce, jako je inteligentní zadávání XT9, 
umožňují rychlejší a přesnější zadávání textu. 

Telefoní klávesnice
Klávesnice Telefon je klávesnice na 
obrazovce, která má uspořádání podobné 
klávesnicím mobilních telefonů a několik 
dalších tlačítek. Telefoní klávesnice má 
velká tlačítka a rozšířené funkce zadávání 
znaků, například inteligentní zadávání XT9, 
které zrychlují zadávání textu ve zprávách a 
dokumentech.
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Navigační panel na obrazovce
Navigační panel na obrazovce používejte pro směrové ovládání na 
obrazovce.

Navigační panel 
na obrazovce

Klepnutím na klávesu nahoru, dolů, doleva nebo doprava na 
navigačním panelu během zadávání nebo úprav textu přesunete 
textový kurzor požadovaným směrem. Pokud procházíte seznam, 
můžete klepnutím na klávesu nahoru nebo dolů navigovat v seznamu 
a vybrat položku seznamu.

Zadávání textu
1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například 

program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku Výběr metody zadávání znaků a vyberte 

položku Úplná QWERTY, Kompaktní QWERTY nebo Telefoní 
klávesnice.

�. Klepnutím na klávesu  přepnete mezi normálním zadáváním 
textu (režim ABC) a inteligentním režimem XT�. Další informace 
o zadávání textu v režimu XT9 najdete v oddílu Použití 
inteligentního režimu v této kapitole.

�. Přepněte klávesnici na normální zadávání textu (režim ABC) a 
potom začněte zadávat písmena klepáním na klávesy klávesnice:

Používáte-li úplnou klávesnici QWERTY, klepejte na klávesy 
klávesnice jako na běžné klávesnici počítače.

•
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Pokud používáte kompaktní klávesnici QWERTY, jedním 
klepnutím na klávesu zadáte první písmeno, které je uvedeno 
na klávese. Chcete-li zadat druhé písmeno, klepněte dvakrát.

Používáte-li klávesnici Telefon, jedním klepnutím na klávesu 
zadáte první písmeno, dvojím klepnutím zadáte druhé 
písmeno a trojím klepnutím zadáte třetí písmeno, které je 
uvedeno na klávese.

�. Chcete-li zadat velké písmeno, klepněte na klávesu CAPS shift  
(  ). Jestliže potřebujete zadat více velkých písmen za sebou, 
dvojím klepnutím na tuto klávesu zapněte funkci Caps Lock.

�. Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslici, která 
je zobrazena v horní polovině tlačítka, stiskněte klávesu a podržte 
ji. Chcete-li například zadat číslici 1, stiskněte klávesu  a přidržte ji.

Pokud jsou ke klávese přiřazeny také znaky s diakritikou 
(například klávesy se samohláskami), klepnutím na klávesu 
a jejím přidržením zobrazíte výběrový panel. Přesunutím prstu 
na výběrovém panelu doprava nebo doleva vyberte znak 
s diakritikou, který chcete vložit do textu.

�. Po klepnutí na klávesu  budete moci zvolit další symboly 
nebo použít číselnou klávesnici k rychlejšímu zadávání čísel. 
Podrobnosti najdete v části Zadávání čísel a symbolů.

•

•
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�.2 Použití inteligentního režimu
XT� je inteligentní režim zadávání textu, ve kterém se po zadání 
několika prvních znaků zobrazí seznam navržených slov, z nichž 
můžete vybrat požadované slovo.

Zadávání textu pomocí režimu XT�
1. Ujistěte se, že režim zadávání textu je nastaven na XT9 (  ).

2. Začněte zadávat prvních několik znaků slova. Po zadání každého 
písmene se zobrazí navržená slova.

Slovo, které je v seznamu navržených slov úplně nalevo, obsahuje 
přesně zadaná písmena, zatímco ostatní slova jsou navržená.

Pokud nevidíte požadované slovo, klepnutím na ikonu se šipkou 
dolů (  ) zobrazte další navržená slova.

 �. Až uvidíte požadované slovo, klepnutím na toto slovo jej vložte 
do textu. 

Je-li požadované slovo v seznamu návrhů zvýrazněno, můžete je 
také vložit do textu klepnutím na klávesu Enter nebo na mezerník.

Přidání nového slova do slovníku
Při zadávání textu pomocí úplné klávesnice QWERTY, kompaktní 
klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon v inteligentním režimu 
XT9 klepnutím na navržené slovo (zvýrazněné slovo v seznamu 
navržených slov) automaticky přidáte toto slovo do slovníku, pokud v 
něm ještě neexistuje.
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Při použití kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice Telefon 
můžete také přidávat nová slova do slovníku ručně.

1. V režimu XT9 zadejte písmeno a potom klepněte na ikonu se 
šipkou dolů (  ) na pravé straně seznamu navržených slov.

2. Klepněte na položku Přidat slovo.
�. Zadejte nové slovo, které chcete přidat, a klepněte na ikonu 

zaškrtnutí (  ).

�.� Zadávání čísel a symbolů
Klepnutím na klávesu  na klávesnici na obrazovce přepnete na 
rozvržení klávesnice s číslicemi a symboly a budete tak moci snadno 
zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závory, 
znaky měn, interpunkční znaménka, speciální znaky atd.

Zadání čísla nebo symbolu
Klepnutím se číslo nebo symbol vloží do textu. Můžete vybírat 
z několika stránek symbolů.

Klepnutím na tuto klávesu přejděte na další nebo 
předchozí stránku symbolů.

Rozvržení klávesnice s číslicemi 
a symboly v úplné klávesnici 
QWERTY

Rozvržení klávesnice s číslicemi 
a symboly v kompaktní klávesnici 
QWERTY a klávesnici Telefon
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Zadávání znaků s diakritikou
Pokud používáte kompaktní klávesnici QWERTY nebo klávesnici 
Telefon, přejděte na poslední stránku symbolů, abyste našli znaky 
s diakritikou.

Klepnutím na znak s diakritikou jej zadáte do textu.

Klepnutím na klávesu CAPS shift (  ) zapnete funkci Caps 
Lock a můžete zadávat znaky s diakritikou velkými písmeny. 
Dalším klepnutím se vrátíte na malá písmena.

Stiskněte klávesu a podržte ji, chcete-li zvolit z dalších podobných 
znaků s diakritikou. Přesunutím prstu na výběrovém panelu doprava 
nebo doleva vyberte znak s diakritikou, který chcete vložit do textu.

Návrat do abecedního rozvržení klávesnice
Klepnutím na  se vraťte zpět do abecedního rozvržení klávesnice.

•

•

•
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�.� Nastavení zadávání textu
K nastavení zadávání textu lze přistupovat z nabídky výběru rozvržení 
klávesnice nebo z nastavení telefonu:

V kterémkoli rozvržení klávesnice klepněte na šipku Výběr 
metody zadávání znaků v dolní části obrazovky a potom 
klepněte na položku Nastavení zadávání textu. Nebo

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 
klepněte na položky Místo a text > Zadávání znaků.

Na obrazovce Nastavení zadávání textu klepnutím na přepínače ZAP/
VYP povolte nebo zakažte různá nastavení zadávání. Můžete si také 
prohlédnout základní kurz ohledně zadávání textu pomocí klávesnice 
na obrazovce.

•

•
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�.1 Způsoby synchronizace telefonu
Pokud informace synchronizujete s telefonem, můžete je mít stále při 
sobě. Existují různé způsoby synchronizace telefonu:

Synchronizace informací z počítače do telefonu 

Lze synchronizovat následující typy informací:

Informace z aplikace Microsoft Office Outlook — e-maily, 
kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Office Outlook

Poznámky vytvořené pomocí programu Microsoft® Office 
OneNote® 2007

Média — obrázky, hudba a video

Oblíbené položky — webové adresy, které uložíte jako oblíbené 
položky v aplikaci Internet Explorer® v telefonu nebo ve složce 
Mobilní oblíbené položky aplikace Internet Explorer v počítači.

Soubory — Dokumenty a další soubory

Synchronizace telefonu s pracovním účtem aplikace 
Outlook na serveru Exchange.

Další informace o nastavení synchronizace telefonu se serverem 
Exchange naleznete v kapitole 8. 

•

•
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Synchronizace telefonu se službou Microsoft My Phone

Máte-li účet služby Microsoft My Phone, můžete synchronizovat 
a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další 
informace, které jste uložili na tomto účtu, do aktuálního 
telefonu se systémem Windows. Podrobnosti najdete v části 
Synchronizace se službou Microsoft My Phone v této kapitole.

�.2 Před synchronizací s počítačem
Dříve než budete moci provést synchronizaci s počítačem, je třeba 
nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další 
informace naleznete v oddílech Nastavení programu Centrum zařízení 
Windows Mobile v systému Windows Vista a Nastavení programu 
ActiveSync v systému Windows XP v této kapitole.
Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete telefon 
připojit k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB. Když se na 
telefonu zobrazí obrazovka Připojení k počítači, klepněte na položku 
ActiveSync a potom kleněte na položku Hotovo.
Synchronizovat informace s počítačem můžete také pomocí připojení 
Bluetooth. Viz část Synchronizace pomocí připojení Bluetooth dále 
v této kapitole.

Poznámky • Aplikace ActiveSync nebo Centrum zařízení Windows Mobile 
pouze synchronizují data v počítači a telefonu. Pokud máte 
nainstalovanou paměťovou kartu a chcete zálohovat soubory 
z paměťové karty, použijte Průzkumníka Windows v počítači a 
soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

 • Pokud odesíláte telefon k opravě nebo provedení hardwarového 
resetování, budou data v telefonu vymazána. Doporučuje se 
provést synchronizaci telefonu s počítačem a soubory zálohovat. 
Chcete-li zálohovat soubory z paměťové karty do počítače, 
použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z 
paměťové karty do počítače.

•
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�.� Nastavení programu Centrum zařízení 
Windows Mobile v systému Windows Vista

Program Centrum zařízení Microsoft Windows Mobile® nahrazuje 
v systému Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®. 
V některých verzích systému Windows Vista je již program Centrum 
zařízení Windows Mobile nainstalován. Pokud program Centrum 
zařízení Windows Mobile není ve vašem systému Windows Vista 
k dispozici, najděte na následující webové stránce informace o stažení 
a instalaci programu Centrum zařízení Windows Mobile do počítače: 
http://www.windowsmobile.com/getstarted

Nastavení synchronizace v programu Centrum zařízení 
Windows Mobile
Po připojení telefonu k počítači a prvním spuštění programu Centrum 
zařízení Windows Mobile budete požádání o navázání partnerství 
Windows Mobile s telefonem. Vytvoření partnerství:

1. Připojte telefon k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a 
spuštěn program Centrum zařízení Windows Mobile.

2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko Přijmout.
�. Na domovské stránce programu Windows Mobile Device Center 

klepněte na položku Nastavit zařízení.

http://www.windowsmobile.com/getstarted
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Poznámka Možnost Připojit bez nastavování zařízení vyberte, jen pokud 
chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a 
procházet složky telefonu, ale nikoli synchronizovat informace 
aplikace Outlook.

�. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klepněte na 
tlačítko Další.

�. Zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko Nastavit.
Po dokončení průvodce nastavením program Centrum zařízení Windows 
Mobile automaticky provede synchronizaci telefonu. Po synchronizaci se 
v telefonu objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

Použití programu Centrum zařízení Windows Mobile
Chcete-li spustit program Centrum zařízení Windows Mobile, klepněte 
v počítači se systémem Windows Vista na položky Start > Všechny 
programy > Centrum zařízení Windows Mobile.
V programu Centrum zařízení Windows Mobile můžete provádět 
následující činnosti:
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Klepnutím na tlačítko Nastavení mobilního zařízení budete moci 
změnit nastavení synchronizace. 

Pokud klepnete na položky Obrázky, hudba a video > Počet 
nových obrázků a videoklipů dostupných pro import: XX, zobrazí 
se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií 
z telefonu do galerie fotografií v počítači.

Klepnutím na položky Obrázky, hudba a video > Přidat do 
zařízení média z přehrávače Windows Media Player provedete 
synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí 
programu Windows Media Player. Další informace naleznete v části 
Používání přehrávače Windows Media Player Mobile v kapitole 12.

Klepnutím na položky Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení 
zobrazíte dokumenty a soubory v telefonu.

Poznámka Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Mobile 
Device Center.

�.� Nastavení programu ActiveSync v systému 
Windows XP

Na počítači se systémem Windows® XP musíte použít program 
Microsoft ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Pokud tento software v počítači 
nemáte, najděte na následující webové stránce informace o stažení a 
instalaci programu Microsoft ActiveSync do počítače: 
http://www.windowsmobile.com/getstarted

Nastavení synchronizace v programu ActiveSync
1. Připojte telefon k počítači. Automaticky se spustí Průvodce 

nastavením synchronizace a provede vás vytvořením 
synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

•

•

•

•

http://www.windowsmobile.com/getstarted
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2. Chcete-li synchronizovat telefon s počítačem, zrušte zaškrtnutí 
políčka Synchronizovat přímo se serverem, na kterém je spuštěn 
server Microsoft Exchange a potom klepněte na tlačítko Další.

�. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte 
na tlačítko Další.

�. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí 
políčka Povolit bezdrátová datová připojení. 

�. Klepněte na tlačítko Dokončit.
Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede 
synchronizaci telefonu. Po synchronizaci se v telefonu objeví e-mailové 
zprávy aplikace Outlook a další informace.

�.� Synchronizace s počítačem
Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení 
Bluetooth a proveďte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace
Synchronizaci můžete provést ručně z telefonu nebo z počítače.

Z telefonu
Klepněte na položky Start > Nástroje > ActiveSync a dále 
Synchronizace. Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, 
klepněte na tlačítko Zastavit.

Tip Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, nejprve odpojte 
telefon od tohoto počítače. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na 
položky Nabídka > Možnosti, klepněte na název počítače a potom klepněte 
na tlačítko Odstranit.

Z programu Centrum zařízení Windows Mobile
1. Klepněte na položky Start > Všechny programy > Windows 

Mobile Device Center.
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2. Klepněte na tlačítko  v levém dolním rohu programu Centrum 
zařízení Windows Mobile.

 Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na 
tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači
Po připojení telefonu k počítači bude v počítači automaticky spuštěn 
program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na 
tlačítko .

Výběr informací k synchronizaci
Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u 
každého typu synchronizován, můžete vybrat v telefonu nebo 
v počítači. Následující postup popisuje změnu nastavení synchronizace 
v telefonu.

Poznámka Než začnete měnit nastavení synchronizace v telefonu, odpojte jej 
od počítače.

1. V programu ActiveSync v telefonu klepněte na položky Nabídka > 
Možnosti.

2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. 
Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude 
pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací 
jinde v seznamu.

�. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, 
například položky E-mail, vyberte tuto položku a klepněte na 
tlačítko Nastavení.
Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové 
období stahovaných informací a další možnosti.

•
•
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Poznámky • Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, 
nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v telefonu. Tyto 
možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v programu 
Centrum zařízení Windows Mobile nebo ActiveSync v počítači.

 • Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými 
telefony se systémem Windows, ale telefon může mít synchronizační 
partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou 
synchronizaci telefonu s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém 
počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.

 • Aplikaci Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením
V některých případech se při připojování počítače k Internetu nebo 
k místní síti může odpojit připojení k telefonu a upřednostnit připojení 
k Internetu nebo k síti.
Pokud k tomu dojde, přesuňte se na kartu Nastavení na Výchozí 
obrazovce, klepněte na položky Jiné > Připojení k počítači pomocí 
rozhraní USB a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit rychlejší synchronizaci 
dat. Poté bude počítač využívat k připojení telefonu sériové připojení 
kabelem USB.

�.� Synchronizace pomocí připojení Bluetooth
Telefon lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení 
Bluetooth.

Poznámka Chcete-li připojit telefon k počítači a synchronizovat pomocí připojení 
Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem 
Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo 
hardwarový klíč Bluetooth.

1. Nastavte v programu Centrum zařízení Windows Mobile nebo 
ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení 
Bluetooth. Ujistěte se, že máte na počítači nastavený port Bluetooth 
COM. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.
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2. V telefonu klepněte na položky Start > Nástroje > ActiveSync.
�. Klepněte na položky Nabídka > Připojit portem Bluetooth > 

Přidat zařízení.
�. Na následné obrazovce se zobrazí zpráva s dotazem, zda si 

přejete zapnout Bluetooth. Klepněte na tlačítko Ano.
�. Telefon potom vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu a uvede 

název vašeho počítače a dalších nalezených zařízení Bluetooth. 
Klepněte na název počítače v seznamu.

�. Zadejte alfanumerické heslo, které může být 1 až 16 znaků, abyste 
vytvořili bezpečné připojení Bluetooth k počítači, a potom 
klepněte na tlačítko OK.

�. Na počítači přijměte připojení Bluetooth a zadejte totéž heslo. 

�. Na následné obrazovce vyberte sériový port pro ActiveSync a 
potom klepněte na položku Pokračovat.

�. Na kartě Zařízení (  ) nastavení Bluetooth se nyní zobrazí 
název počítače a program ActiveSync je přidán jako služba. 
Zavřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Zkontrolujte Centrum zařízení Windows Mobile nebo program 
ActiveSync v počítači. Nyní byste měli vidět, že počítač je 
připojen k telefonu. Po připojení můžete pomocí Bluetooth kdykoli 
synchronizovat informace.

Pokud se telefon nepřipojí k počítači automaticky, otevřete v telefonu 
program ActiveSync a potom klepněte na položky Nabídka > Připojit 
portem Bluetooth > název počítače pro připojení telefonu k počítači 
pomocí Bluetooth.
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�.� Synchronizace hudby a videa
Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, 
nastavte v programu Windows Media Player v počítači synchronizaci 
hudby a videa s telefonem.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných médiích pomocí 
položky Média je třeba veškeré nastavení synchronizace médií 
provést v programu Windows Media Player. Dříve než bude možné 
synchronizovat média, je třeba provést následující akce:

Nainstalujte do počítače program Windows Media Player verze 11. 
(Program Windows Media Player 11 pracuje pouze v operačních 
systémech verze Windows XP nebo novějších).

Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je telefon 
připojen pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení 
ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.

Vytvořte synchronizační partnerství mezi telefonem a 
programem Windows Media Player v počítači.

Podrobnosti najdete v části Používání přehrávače Windows Media 
Player Mobile v kapitole 12.

�.� Synchronizace se službou Microsoft My 
Phone

Služba Microsoft My Phone synchronizuje informace mezi telefonem 
a webem chráněným heslem na serveru společnosti Microsoft. Můžete 
zálohovat a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie a další 
informace.
Poznámka Kontakty, kalendář a úkoly lze se službou My Phone synchronizovat 

jen v případě, že telefon nemá synchronizační partnerství se 
serverem Exchange.

•

•

•
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Nastavení účtu služby My Phone
Bez ohledu na to, zda vytváříte nový účet nebo synchronizujete 
s existujícím účtem, je prvním krokem nastavení služby My Phone 
v telefonu.

1. Klepněte na položky Start > Microsoft My Phone.
2. Podle pokynů průvodce nastavte účet služby My Phone. Během 

nastavení:
Přihlaste se pomocí adresy a hesla služby Hotmail® nebo 
Windows Live™. 
Podle potřeby nastavte způsob synchronizace Automaticky 
nebo Ručně. 
Nainstalujte aktualizovaný program My Phone, pokud jste o to 
požádáni.

Změna nastavení synchronizace
Chcete-li změnit nastavení synchronizace, jako například plán 
synchronizace a synchronizované položky, je třeba přejít z nabídky do 
nastavení.

Změna synchronizovaných položek
1. Klepněte na položky Start > Microsoft My Phone.
2. Klepněte na položky Nabídka > Možnosti synchronizace.
�. Vyberte položky, které chcete zahrnout nebo vyloučit ze 

synchronizace.
�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Úprava plánu synchronizace a nastavení roaming
1. Klepněte na položky Start > Microsoft My Phone.
2. Klepněte na položky Nabídka > Plán synchronizace.
�. Vyberte z dostupných možností plánu.
�. Chcete-li povolit automatickou synchronizaci při roamingu (když 

se nacházíte mimo dosah domovské sítě), zaškrtněte políčko 

•

•

•
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Použít uvedené nastavení při roamingu.
�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Zastavení synchronizačního partnerství s účtem služby 
My Phone Web
V telefonu můžete zastavit synchronizaci s účtem služby My Phone Web. 
Touto operací nebudou odstraněna data, která byla synchronizována do 
telefonu, a data uložená na účtu služby My Phone Web.

1. Klepněte na položky Start > Microsoft My Phone.

2. Klepněte na položky Nabídka > Účet.

�. Klepněte na položku Přestat používat službu a potom klepněte 
na položku Ano.

Správa účtu služby My Phone Web z počítače
Pomocí webového prohlížeče v počítači můžete přejít na účet služby 
My Phone Web a provádět tyto činnosti:

Přidat, upravit nebo odstranit kontakty, události kalendáře a další 
typy informací. Změny budou synchronizovány s telefonem.

Zobrazit fotografie a videoklipy uložené na účtu služby My 
Phone, odstranit je, uložit do počítače atd.

Sdílejte fotografie přímo pomocí služeb Facebook, Flickr™, 
MySpace™ a Windows Live.

V případě ztráty můžete telefon najít nebo si chraňte citlivá data 
(některé služby jsou za příplatek).

Chcete-li přistupovat k účtu služby My Phone Web z počítače, 
přejděte na adresu http://myphone.microsoft.com a přihlaste se 
pomocí adresy a hesla služby Hotmail nebo Windows Live.

•

•

•

•
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Zasílání zpráv

�.1 Odesílání zpráv SMS
Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné mobilní telefony. 
Pokud překročíte počet znaků pro jednu zprávu SMS, bude tato zpráva 
SMS doručena jako jedna, ale účtována bude jako více zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Zprávy.

2. Klepněte na ikonu Nová zpráva (  ).

�. Uveďte jednoho nebo více příjemců. V poli Komu můžete:

Začít zadávat několik prvních písmen jména příjemce. Na 
základě toho se zobrazí seznam odpovídajících jmen z 
uložených kontaktů. Každý příjemce v seznamu výsledků může 
mít několik telefonních čísel. Klepněte na číslo, na které chcete 
odeslat zprávu SMS.

Pro přidání dalšího příjemce výše uvedený proces opakujte.

Zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a potom klepněte 
na tlačítko Enter (  ) nebo na tlačítko středníku (  ). Pro 
zadání dalšího čísla proces opakujte.

Adresovat zprávu SMS jedné skupině či více skupinám 
kontaktů. Proto klepněte na položky Nabídka > Přidat 
příjemce a potom klepněte na kartu Skupiny (  ). Zaškrtněte 
pole jedné či více skupin a pak klepněte na tlačítko Hotovo. 

•

•

•
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�. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím 
vytvořte text“, a potom začněte vytvářet zprávu SMS.

Pro výběr ze seznamu obvyklých zpráv SMS klepněte na položky 
Nabídka > Rychlý text a zvolte jednu, kterou vložíte zprávy.

�. Až zprávu SMS vytvoříte, klepněte na tlačítko Odeslat.

�.2 Odesílání zpráv MMS
Telefonem můžete odesílat multimediální zprávy (MMS), které 
obsahují text, fotografii či video, zvuk, prezentaci a další přílohy, jako je 
kontaktní informace nebo událost kalendáře.

Poznámky • Zasílání multimediálních zpráv je placená služba a musí být 
podporována mobilním účtem. Obraťte se na mobilního operátora 
a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.

 • Ujistěte se, že velikost odesílané zprávy MMS nepřekračuje limit 
povolený mobilním operátorem.

Pro vytvoření zprávy MMS začněte vytvořením textové zprávy. Když 
jako příjemce zadáte něčí e-mailovou adresu, přidáte předmět nebo 
zahrnete fotografii, video nebo jiné přílohy, stane se vaše zpráva 
zprávou MMS.

1. Novou zprávu vytvořte podle kroků 1 až 4 v části „Odesílání zpráv 
SMS“. Když do pole Komu přidáte jednoho nebo více příjemců, 
vyberte nebo zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou 
adresu každého příjemce.

2. Klepněte na tlačítko Příloha (  ) nebo klepněte na položky 
Nabídka > Vložit.

�. Zvolte, co chcete do zprávy MMS zahrnout.
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Typy příloh Co dělat

Fotografie či 
video

Vyberte fotografii nebo video, které chcete připojit 
ke zprávě. Pokud nevidíte fotografii nebo video, 
kterou chcete, klepněte nejprve na položku Alba 
a vyberte paměťovou kartu nebo album, které 
obsahuje fotografii nebo video, kterou chcete sdílet. 
Můžete také zachytit fotografii nebo video a přidat 
je do zprávy.

Hlasový 
záznam

Vyberte zvukový soubor nebo zaznamenejte svůj 
hlas a připojte jej ke zprávě.

Kontaktní 
karta (vCard)

Vyberte kontakt a připojte kontaktní podrobnosti 
příslušné osoby ke zprávě. 

Událost 
kalendáře 
(vCalendar)

Vyberte událost z kalendáře a připojte ji ke zprávě.

Prezentace Přidejte předmět a vytvořte prezentaci. Podrobnosti 
najdete v části „Vytvoření prezentace“.

�. Až zprávu MMS vytvoříte, klepněte na tlačítko Odeslat.
Tip Zprávu MMS také můžete odeslat z programu Fotoaparát, Alba nebo 

Fotografie a videa.

Vytvoření prezentace
Do zprávy MMS můžete přidávat snímky, z nichž každý může 
obsahovat fotografie, video, zvuk nebo jiné přílohy, jako jsou kontaktní 
karta nebo událost kalendáře.

1. Ve zprávě MMS klepněte na tlačítko Příloha (  ) nebo klepněte 
na položky Nabídka > Vložit.

2. Klepněte na položku Prezentace (  ).
�. Na novém snímku zadejte předmět.
�. Klepněte na položku Vložit obrázek a vyberte fotografii nebo 

video, které přidáte na snímek.
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Pokud velikost fotografie přesáhne zbývající velikost zprávy, 
klepnutím na položku Ano změňte velikost. Vybrané video nelze 
na snímek přidat, pokud velikost souboru přesahuje limit.

�. Pro přidání více příloh klepněte na položky Nabídka > Vložit a 
vyberte, jaký typ přílohy chcete přidat.

�. Pro přidání dalšího snímku klepněte na tlačítko Přidat snímek a 
opakováním kroků 4 a 5 přidejte fotografii či video a další přílohy.

�. Chcete-li přejít na předchozí nebo další snímek, abyste mohli 
snímek zobrazit nebo upravit, klepněte na šipku doleva (  ) 
nebo šipku doprava (  ).

Tip •  Chcete-li odstranit fotografii, video nebo jinou přílohu, klepněte 
na položku Nabídka a potom klepněte na položku, kterou chcete 
odstranit.

 •  Chcete-li odstranit snímek, klepněte na položky Nabídka > Odebrat 
snímek.

�. Chcete-li nastavit dobu zobrazení fotografického snímku, klepněte 
na položky Nabídka > Doba trvání a potom vyberte dobu trvání. U 
každého snímku můžete nastavit různou dobu trvání.

�. Jakmile dokončíte tvorbu prezentace, klepněte na tlačítko 
Hotovo.

10. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Tipy Při vytváření zprávy SMS nebo MMS můžete:

 • Klepnutím na příjemce otevřete nabídku a zvolte, zda chcete příjemci 
volat, změnit jeho telefonní číslo před odesláním zprávy, odstranit 
příjemce a více.

 • Klepnutím na tlačítko Nabídka > Uložit jako koncept můžete zprávu 
uložit jako koncept. Chcete-li obnovit úpravu zprávy, klepněte na 
položky Nabídka > Nastavení > Tradiční režim na obrazovce Všechna 
nastavení. Dostanete se na různé složky zpráv a potom otevřete 
zprávu ze složky Koncepty.
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�.� Jak poznáte, že máte nové zprávy SMS a MMS
Když do telefonu přijde nová zpráva SMS nebo MMS, v záhlaví se 
zobrazí ikona nové zprávy (  ). Na kartě Zprávy (  ) na Výchozí 
obrazovce se také zobrazuje počet nových nebo nepřečtených zpráv.

V závislosti na zvukových upozorněních nastavených v telefonu 
bude telefon při přijetí nových zpráv vibrovat nebo zazní upozornění. 
Chcete-li zjistit, jak změnit zvukové upozornění, viz kapitolu 14.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu 
Zprávy a potom přetáhněte prst nahoru 
nebo dolů po obrazovce, chcete-li procházet 
přijatými e-mailovými zprávami. Přímo na 
kartě Zprávy si můžete také přečíst novou 
zprávu SMS.

Pro zobrazení zprávy MMS musíte klepnout 
nejprve na zprávu na kartě Zprávy a otevřít ji.

Další informace o zobrazování zpráv SMS 
a MMS najdete v části „Konverzace pomocí 
zpráv“.
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�.� Konverzace pomocí zpráv
Zprávy SMS a MMS odeslané určitému kontaktu (nebo na určité číslo) 
a přijaté od tohoto kontaktu (nebo z tohoto čísla) jsou seskupeny do 
konverzací neboli posloupností zpráv. Posloupnosti zpráv vám umožňují 
zobrazit zprávy SMS a MMS, které jste si vyměnili s kontaktem, na 
jednom místě.

Zobrazení výměny zpráv s kontaktem
Přejděte na obrazovku Všechny zprávy, kde můžete vybrat kontakt, u 
kterého chcete zobrazit výměnu zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Zprávy a klepněte na 
položku Všechny zprávy.

2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na kontakt.
Potom se vám zobrazí karta Zprávy příslušného kontaktu 
obsahující zprávy SMS a MMS, které jste si s kontaktem vyměnili. 
Pokud je tam více zpráv a chcete jimi projít, přetáhněte prst 
nahoru nebo dolů po obrazovce.
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Tip Karta Zprávy příslušného kontaktu se také zobrazí klepnutím na 
přijatou zprávu SMS nebo MMS na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce.

Odpověď kontaktu v konverzaci
Při prohlížení výměny zpráv s určitým kontaktem můžete přímo zadat 
a odeslat svou odpověď kontaktu v okně pro odpověď na dolním okraji 
obrazovky. Odpovědět můžete pomocí zprávy SMS nebo MMS. V části 
„Odesílání zpráv SMS“ a „Odesílání zpráv MMS“ v této kapitole najdete 
podrobnosti o tom, jak vytvářet a odesílat zprávy SMS a MMS.

Tip Vaše odpověď bude odeslána na telefonní číslo poslední zprávy obdržené 
od kontaktu. Pokud máte v telefonu uloženo několik čísel kontaktu a chcete 
odeslat odpověď na jiné číslo, klepněte na položky Nabídka > Telefonní číslo 
příjemce a potom vyberte jiné číslo.

Kopírování a vkládání textu do zprávy s odpovědí
Při odpovídání můžete vybrat a zkopírovat text z kterékoli zprávy v 
konverzační posloupnosti a vložit ji do zprávy s odpovědí.

1. Stiskněte a podržte libovolné slovo ve zdrojové zprávě. Toto slovo 
se potom zvýrazní a na obrazovce se pak zobrazí tlačítka na 
obrazovce pro zvýraznění a kopírování textu.
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2. Pro zvýraznění a výběr textu můžete:

Klepněte na tlačítko Vybrat vše pro výběr celého textu ve 
zdrojové zprávě.

Přesuňte levé a pravé kotevní tlačítko pro zvýraznění a výběr 
části textu ve zdrojové zprávě.

�. Po výběru požadovaného textu klepněte na tlačítko Kopírovat.

�. Přejděte na dolní okraj obrazovky, kde se nachází zpráva s 
odpovědí. Stiskněte okno pro odpověď a podržte je a pak 
klepněte na položku Vložit.

Zobrazení zprávy MMS
Když obdržíte zprávu MMS, na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce se 
zobrazí pouze předmět zprávy. (Pokud zpráva nemá žádný předmět, 
zobrazí se krátká zpráva o tom, jak zobrazit zprávu MMS.) Pro 
zobrazení obsahu musíte zprávu MMS otevřít.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Zprávy a klepněte 
na obdrženou zprávu MMS. Otevře se karta Zprávy příslušného 
kontaktu.

2. Klepněte na zprávu MMS, kterou chcete zobrazit.

•

•
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Potom se přehraje příloha v podobě média, například fotografie, 
video, zvuk či prezentace. Pro zobrazení a používání tlačítek na 
obrazovce klepněte na obrazovku nebo počkejte na dokončení 
přehrávání. Pomocí tlačítek na obrazovce můžete prezentaci 
pozastavit, znovu přehrát nebo pohybovat se v prezentaci 
dopředu a dozadu.

�. Pro uložení médií a dalších příloh do telefonu nebo na paměťovou 
kartu klepněte na tlačítko Uložit (  ).

�. Na obrazovce Uložit seznam vyberte přílohy, které chcete uložit, 
a potom klepněte na položku Hotovo.

�. U každé přílohy zadejte název souboru, cílovou složku a 
umístění (hlavní paměť nebo paměťovou kartu) pro uložení 
souboru a potom klepněte na položku Uložit.
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Správa jednotlivých zpráv a posloupností zpráv
Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, můžete jednotlivou 
zprávu předat, odstranit, kopírovat nebo přesunout z telefonu na kartu 
SIM a mnohem více. Posloupnost zpráv je také možné odstranit a 
spravovat jako celek.

Kopírování nebo přesun zprávy SMS z telefonu na kartu SIM
1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu 

SMS, kterou chcete kopírovat nebo přesunout na kartu SIM.

2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku Kopírovat na 
kartu SIM nebo Přesunout na kartu SIM.

Poznámky • Nemůžete zkopírovat odeslanou zprávu z posloupnosti na kartu 
SIM.

 • Jestliže zkopírujete zprávy SMS z telefonu na kartu SIM, vzniknou 
po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

Kopírování nebo přesun zprávy SMS z karty SIM do telefonu
1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu 

SMS, kterou chcete kopírovat nebo přesunout z karty SIM do 
telefonu.
Poznámka Zprávy SMS, které jsou na kartě SIM, se zobrazují s ikonou 

karty SIM (  ).

2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku Kopírovat do 
telefonu nebo Přesunout na telefon.

Odstranění zprávy SMS nebo MMS
1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na zprávu 

SMS, kterou chcete odstranit.

2. Otevře se nabídka výběru. Klepněte na položku Odstranit zprávu.
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Odstranění více zpráv SMS nebo MMS z posloupnosti
1. Když si zobrazíte výměnu zpráv s kontaktem, klepněte na 

položky Nabídka > Odstranit zprávy.

2. Zaškrtněte políčka zpráv SMS nebo MMS, které chcete odstranit, 
nebo klepnutím na položky Nabídka > Vybrat vše zvolte všechny 
zprávy.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Odstranění celé výměny zpráv s kontaktem
1. Stiskněte kontakt, jehož zprávy chcete odstranit, a přidržte jej.

2. Klepněte na položku Odstranit.

Uložení telefonního čísla z přijaté zprávy do kontaktů
Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS z telefonního čísla, které 
nemáte uložené v kontaktech, klepněte na toto telefonní číslo na 
obrazovce Všechny zprávy a potom klepněte na položku Uložit na 
kartu Lidé.

Opětné odeslání nedoručené zprávy SMS nebo MMS
Pokud je nějaká zpráva SMS nebo MMS v posloupnosti zpráv (nebo 
nejnovější zpráva kontaktu na obrazovce Všechny zprávy) označena 
výstražnou ikonou (  ), znamená to, že zpráva nebyla úspěšně 
odeslána.

Pro opětné odeslání zprávy klepněte na zprávu v posloupnosti zpráv 
(nebo stiskněte kontakt na obrazovce Všechny zprávy a podržte jej) a 
potom klepněte na položku Opakovat odeslání.
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Předání zprávy SMS nebo MMS dál
Když jste na kartě Zprávy na Výchozí obrazovce, můžete aktuální 
zprávu SMS nebo MMS předat dál klepnutím na položky Nabídka > 
Předat dál.

Na obrazovce Všechny zprávy můžete vybrat kontakt a předat 
dál nejnovější odeslanou nebo přijatou zprávu. Stiskněte a 
podržte kontakt, který má požadovanou zprávu, a pak klepněte 
na položku Předat dál.

Když si zobrazíte výměnu zpráv SMS a MMS s kontaktem, můžete 
předat dál libovolnou odeslanou nebo přijatou zprávu. Klepněte 
na požadovanou zprávu a potom klepněte na položku Předat dál.

Správa zpráv SMS a MMS podle složek
Pokud chcete používat běžný způsob správy 
zpráv podle složek, klepněte na položky 
Nabídka > Nastavení > Tradiční režim na 
obrazovce Všechny zprávy. Potom se zobrazí 
složka Doručené, ve které budou místo 
posloupností uvedeny samostatné zprávy SMS 
a MMS.

Když klepnete na položku Doručené, zobrazí 
se nabídka, ze které si můžete zvolit zobrazení 
dalších složek zpráv, jako jsou Odeslané a 
Koncepty.

Tip Pokud chcete změnit zobrazení zpráv zpět na 
konverzační posloupnosti, klepněte na položky 
Nabídka > Nastavení > Konverzační režim.

  

•

•

•
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�.� Nastavení zpráv SMS a MMS

Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na 
položky Nabídka > Nastavení > Možnosti, 
abyste mohli zkontrolovat, jaká nastavení 
zpráv SMS a MMS jsou dostupná ve vašem 
telefonu a změnit je podle svých potřeb.

Přidání nastavení serveru MMS
Zkontrolujte, zda je v telefonu předkonfigurováno nastavení 
zpráv serveru MMS mobilního operátora. Pokud je již v telefonu 
předkonfigurováno nastavení zpráv serveru MMS, není doporučeno 
toto nastavení měnit. Jestliže předkonfigurované nastavení změníte, 
může se stát, že telefon nebude moci odesílat a přijímat zprávy MMS.

Pokud nejsou k dispozici žádná předvolená nastavení zpráv serveru 
MMS mobilního operátora, klepněte na položky Nabídka > Nastavení > 
Možnosti, klepněte na položky Nabídka > Server MMS > Nový a zadejte 
nastavení. Informace o nastavení vám sdělí mobilní operátor.

Poznámka Pokud na obrazovce Server MMS přidáte několik poskytovatelů 
služby zpráv MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího 
poskytovatele. Stiskněte název poskytovatele v seznamu a podržte 
jej a potom klepněte na položku Jako výchozí.
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�.� Telefonování přímo ze zpráv SMS
Když máte zobrazenou zprávu SMS na kartě Zprávy na Výchozí 
obrazovce, můžete přímo volat odesílateli zprávy.

1. Když máte zobrazenou zprávu SMS, stiskněte tlačítko HOVOR/
ODESLAT.

2. Potom se zobrazí obrazovka programu Telefon s automaticky 
vyplněným telefonním číslem odesílatele a připraveným k 
vytočení. Chcete-li vytočit hovor, stiskněte znovu tlačítko 
HOVOR/ODESLAT.

Vytočit číslo můžete i tak, že klepnete na telefonní číslo uvedené ve 
zprávě SMS.
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�.� E-mail
V telefonu můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

Účet E-mail Outlook, který synchronizujete s počítačem nebo 
serverem Exchange

E-mailový účet, který máte u poskytovatele služeb Internetu (ISP) 
nebo jiného poskytovatele e-mailu

Webové e-mailové účty jako například Yahoo! Mail Plus, AOL a další.

Vlastní domény e-mailových účtů. Název domény e-mailu je od 
jiného poskytovatele. Další informace získáte vyhledáním textu 
„vlastní doména e-mailu“ v nápovědě k telefonu.

Účet v zaměstnání, ke kterému přistupujete prostřednictvím 
připojení VPN.

Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem
Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a 
vytvořili partnerství s telefonem, pak je telefon připraven odesílat a 
přijímat e-mail aplikace Outlook.

Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili 
partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 6.

Tip Chcete-li nastavit e-mailový účet vaší společnosti tak, abyste mohli 
přistupovat k e-mailovým zprávám aplikace Outlook bezdrátově, je nutné 
v telefonu nastavit synchronizaci prostřednictvím bezdrátového připojení 
k serveru Exchange vaší společnosti. Další informace o synchronizaci  
s e-mailovým serverem vaší společnosti naleznete v kapitole 8.

•

•

•

•

•
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Nastavení internetového e-mailového účtu
Na kartě Pošta na Výchozí obrazovce můžete snadno nastavit  
e-mailové účty POP3 nebo IMAP oblíbených webových poskytovatelů 
e-mailu, jako například Yahoo! Mail Plus a AOL nebo dalších 
poskytovatelů. Pokyny najdete v části „Pošta“ v kapitole 3.

Vytváření e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové 
zprávy
Jakmile v telefonu nastavíte e-mailové účty, můžete začít odesílat a 
přijímat e-mailové zprávy.

Vytvoření a odeslání e-mailu
1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na 

kartu Pošta.
2.  Na pravé straně obrazovky klepněte 

na e-mailový účet, který chcete použít, 
nebo přesuňte prst nahoru nebo dolů, 
dokud nevyberete požadovaný účet.

�. Klepněte na ikonu Nový E-mail (  ). 
�. Uveďte jednoho nebo více příjemců. V 

poli Komu můžete:
Začít zadávat několik prvních písmen 
jména příjemce. Na základě toho se 
zobrazí seznam odpovídajících jmen 
s e-mailovými adresami z uložených 
kontaktů. Klepněte na e-mailovou 
adresu, na kterou chcete e-mail odeslat.

•

Zadejte e-mailové adresy oddělené středníkem ( ; ).
Klepněte na položku Komu, chcete-li vybrat kontakty z telefonu.

�. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text.

•
•
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�. Chcete-li ke zprávě přidat přílohu klepněte na položky Nabídka > 
Vložit a klepněte na položku, kterou chcete připojit: Obrázek, Hlasová 
poznámka nebo Soubor. Vyberte soubor nebo obrázek, který chcete 
připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.

�. Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.

Tipy • Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 5.

 • Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty 
do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Odpověď na e-mail nebo předání e-mailu dál
1. Na výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta, vyberte  

e-mailový účet a pak klepněte na složku Doručené.
2. Otevřete zprávu a klepněte na možnosti Nabídka > Odpovědět, 

Nabídka > Odpovědět všem nebo Nabídka > Předat dál.
�. Zadejte zprávu s odpovědí a klepněte na tlačítko Odeslat.

Přidání podpisu do odeslaných e-mailů
V telefonu můžete nastavit automatické přidávání podpisu s vaším 
jménem a dalšími informacemi do odchozích zpráv SMS a e-mailových 
zpráv:

1. Klepněte na položky Start > E-mail, a dále na položky Nabídka > 
Možnosti.

2. Klepněte na položku Podpisy a potom vyberte účet, ke kterému 
chcete přidat podpis.

�. Zaškrtněte políčko Pro tento účet používat podpis a zadejte 
podpis do příslušného textového pole.

�. Pokud chcete, aby byl podpis přidán také do odpovědí na zprávy 
a předaných zpráv, zaškrtněte políčko Použít při odpovídání a 
předávání.

Poznámka Je třeba zadat podpis pro každý typ účtů zpráv.
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Stáhnutí celého e-mailu
Standardně obsahují dlouhé e-mailové zprávy, které obdržíte, pouze 
několik prvních kilobajtů zprávy. Když e-mail otevřete, zobrazí se 
pouze záhlaví a část zprávy. Chcete-li vidět celý obsah e-mailu, musíte 
jej stáhnout.

Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevřete ji a postupujte 
jedním z následujících způsobů:

Přesuňte se na konec zprávy a klepněte na položku Získat celou 
zprávu a všechny přílohy (e-mailový účet POP3) nebo Získat 
zbytek zprávy (e-mailový účet IMAP4 a Outlook).

Klepněte na položky Nabídka > Stáhnout zprávu.

Poznámka V závislosti na rychlosti připojení k Internetu, velikosti celého e-mailu 
a nastavení automatického stahování příloh může stahování určitou 
dobu trvat.

Stahování souborů příloh
V závislosti na typu e-mailového účtu telefon může nebo nemusí 
automaticky stahovat soubory příloh s e-mailovými zprávami.

E-mailový účet POP�:
Soubory přílohy jsou stahovány automaticky s e-mailovou zprávou.

E-mailové účty IMAP� a Outlook:
Soubory příloh se zobrazují pod předmětem e-mailové zprávy. 
Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně 
stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání 
pošty.

Můžete také nastavit automatické stahování souborů s přílohami. 
Podrobnosti najdete v části „Přizpůsobení nastavení e-mailu“ v 
této kapitole.

•

•

•

•
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Při zobrazení e-mailu
Při zobrazení e-mailu můžete:

Klepnutím na fotografii odesílatele 
nebo na příjemce otevřete podrobnosti 
kontaktu.

Není-li odesílatel nebo příjemce uložen 
v kontaktech, klepnutím na jméno osoby 
otevřete obrazovku Ověřit e-mailovou 
adresu. Na této obrazovce klepnutím 
na položku Uložit na kartu Lidé uložte 
e-mailovou adresu osoby do kontaktů 
v telefonu. Odesílateli nebo příjemci také 
můžete odeslat e-mail.

Klepnutím na odkazy v textu zprávy 
můžete zavolat na zobrazené číslo, odeslat 
e-mail nebo přejít na webovou stránku.

Zavolejte odesílateli zprávy. Podrobnosti 
najdete v části „Telefonování přímo  
z e-mailových zpráv“.

Odpovězte odesílateli a všem příjemcům.

Klepnutím na tlačítko Nabídka zobrazte 
další možnosti pro práci s e-maily.

•

•

•

•

•

•

Poznámka Pokud je jméno a e-mailová adresa odesílatele zobrazena na 
e-mailové zprávě s tlačítkem Hledat (  ) a máte v telefonu 
nastavený e-mailový účet pomocí serveru Exchange, můžete 
klepnutím na toto tlačítko hledat odesílatele z Adresáře 
společnosti. Další informace o hledání kontaktů v Adresáři 
společnosti najdete v kapitole 8.
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Telefonování přímo z e-mailových zpráv
Je-li telefonní číslo odesílatele e-mailové zprávy uloženo v kontaktech, 
můžete mu přímo zatelefonovat. Můžete provést následující:

Když máte zobrazený otevřený e-mail, klepněte na tlačítko 
Telefon (  ), které se zobrazí vpravo od jména odesílatele, 
chcete-li vytočit číslo odesílatele.

Na kartě Pošta na Výchozí obrazovce vyberte e-mail nebo 
přejděte na e-mail ve složce Doručené a potom stiskněte tlačítko 
HOVOR/ODESLAT.Potom se zobrazí obrazovka programu 
Telefon s automaticky vyplněným telefonním číslem odesílatele 
a připraveným k vytočení. Vytočte číslo opětným stisknutím 
tlačítka HOVOR/ODESLAT.

Během hovoru můžete přímo zobrazit e-mailovou zprávu od 
odesílatele na obrazovce Telefon, a to klepnutím na tlačítko Klávesnice.

•

•
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Synchronizace e-mailových zpráv
Synchronizace e-mailových zpráv zajišťuje, že nové e-mailové zprávy 
jsou staženy do složky Doručené v telefonu, e-mailové zprávy ve 
složce K odeslání jsou odeslány a že e-mailové zprávy odstraněné ze 
serveru jsou z telefonu také odstraněny. Způsob synchronizace  
e-mailových zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Automatická synchronizace e-mailového účtu aplikace Outlook
1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení 

Bluetooth.

Pokud synchronizujete aplikaci E-mail Outlook se serverem 
Exchange, připojte se pomocí připojení Wi-Fi nebo datového 
připojení. Další informace naleznete v kapitole 8.

2. Automaticky bude zahájena synchronizace a telefon odešle a 
přijme e-maily aplikace Outlook.

Ruční synchronizace e-mailového účtu aplikace Outlook nebo 
internetového e-mailového účtu

1. Klepněte na položky Start > E-mail nebo na Výchozí obrazovce 
přejděte na kartu Pošta.

2. Vyberte e-mailový účet, který chcete synchronizovat.

�. Klepněte na položky Nabídka > Odeslat a přijmout.
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Filtrování složky Doručené pro e-maily
Když je složka Doručené plná e-mailů, lze ji filtrovat tak, aby se 
zobrazily pouze e-mailové zprávy obsahující určitého odesílatele nebo 
předmět, jež hledáváte.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst 
na kartu Pošta.

2. Klepněte na e-mailový účet a potom 
klepněte na položku Doručené.

�. Zadejte hledané jméno odesílatele 
nebo předmět. Během psaní se 
seznam zpráv zkracuje podle 
zadaných podmínek.

Například zadáním „je“ zúžíte seznam 
pouze na e-mailové zprávy obsahující 
jména odesílatelů a předměty, které 
začínají na „je“.

   

Přizpůsobení nastavení e-mailu
Můžete změnit nastavení e-mailového účtu nebo přizpůsobit nastavení 
stahování a velikosti e-mailů.

Změna základního nastavení e-mailů
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta a klepněte na 

položky Nabídka > Nastavení účtu.

2. Klepněte na e-mailový účet, který chcete změnit, a proveďte 
požadované změny. Můžete změnit e-mailovou adresu, heslo, 
nastavení poskytovatele e-mailu a další údaje, pokud jste při 
nastavování účtu udělali překlep nebo zvolili nesprávnou možnost.
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Změna plánu synchronizace internetového e-mailového účtu
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položku Datové služby.

2. Posuňte se dolů na obrazovce, chcete-li zobrazit e-mailové účty.

�. Klepněte na e-mailový účet, jehož plán synchronizace chcete 
změnit.

�. Ujistěte se, že je vybrána možnost Automaticky odesílat/přijímat 
e-maily a potom zaškrtněte políčko pod touto možností, abyste 
zvolili časový interval pro synchronizaci e-mailů.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Přizpůsobení rozšířeného nastavení internetového e-mailového účtu
1. Klepněte na položky Start > E-mail.

2. Klepněte na položky Nabídka > Možnosti a potom klepněte na 
e-mailový účet, který chcete změnit.

�. Na následné obrazovce můžete provádět tyto činnosti:

Klepnutím na položku Upravit nastavení účtu můžete změnit 
nastavení, jako e-mailovou adresu, heslo a další údaje, 
pokud jste při nastavování účtu udělali překlep nebo zvolili 
nesprávnou možnost.

Klepnutím na položku Plán pro odesílání a přijímání můžete 
vybrat počet dnů, za něž chcete stahovat zprávy do telefonu.

Klepnutím na položku Stáhnout nastavení velikosti můžete 
nastavit formát zpráv na HTML nebo prostý text, vybrat velikost 
pro stahování e-mailových zpráv a zvolit, zda mají být do 
stahování e-mailů zahrnuty soubory příloh (pouze účty IMAP4).

•

•

•
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Přizpůsobení nastavení e-mailu Outlook
1. Odpojte telefon od počítače.

2. Klepněte na položky Start > Nástroje > ActiveSync.

�. Klepněte na položky Nabídka > Možnosti, vyberte položku E-mail 
a poté klepněte na možnost Nastavení.

�. Na obrazovce Možnosti synchronizace můžete nastavit formát 
zpráv na HTML nebo prostý text, vybrat maximální velikost pro 
stažení a zvolit, zda mají být do stahování e-mailů do telefonu 
zahrnuty soubory příloh.

�. Ukončete program ActiveSync a připojte znovu telefon k počítači.

Ukládání příloh na paměťovou kartu
1. Klepněte na položky Start > E-mail.

2. Klepněte na položky Nabídka > Možnosti > karta Úložiště.

�. Zaškrtněte políčko Uložit přílohy na paměťovou kartu, je-li k 
dispozici a klepněte na tlačítko OK.



Kapitola �  
Práce s podnikovými e-maily a 

žádostmi o schůzku

�.1 Synchronizace se serverem Exchange
Chcete-li mít aktuální přehled o pracovních e-mailech a naplánovaných 
schůzkách a stále mít přístup k adresáři společnosti, zatímco jste 
mimo kancelář, můžete připojit telefon k Internetu prostřednictvím 
připojení Wi-Fi nebo datového připojení a synchronizovat jej se 
serverem Exchange své společnosti.

Nastavení připojení k serveru Exchange
Chcete-li přistupovat k pracovním e-mailům aplikace Outlook a 
naplánovaným schůzkám z telefonu, je třeba nastavit v telefonu 
připojení k serveru Exchange. Toto nastavení lze provést pomocí 
karty Pošta na Výchozí obrazovce. Pokyny najdete v části „Pošta“ 
v kapitole 3.

Spuštění synchronizace
Dříve než zahájíte synchronizaci se serverem Exchange, přesvědčte se, 
že v telefonu bylo nastaveno Wi-Fi nebo datové připojení k Internetu, 
abyste mohli synchronizovat bezdrátově. Další informace o připojení 
naleznete v kapitole 9.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, telefon 
automaticky zahájí synchronizaci.
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Ruční spuštění synchronizace
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položku Datové služby.
2. Klepněte na položku ActiveSync.
�. Klepněte na položku Synchronizovat.

�.2 Práce s podnikovými e-mailovými zprávami
Telefon poskytuje okamžitý přístup k e-mailovým zprávám vaší 
společnosti a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, 
vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé 
z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailových zpráv.

Poznámka Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange 
používané v podniku. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie 
Direct Push
Technologie Direct Push (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat 
nové e-mailové zprávy do telefonu, jakmile budou přijaty do složky 
doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou 
v telefonu rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, 
kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky 
na serveru Exchange Server.

Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby telefon pracoval 
s připojením typu Wi-Fi nebo datovým připojením. Pokud technologii 
Direct Push používáte poprvé, je třeba provést úplnou synchronizaci mezi 
telefonem a serverem Exchange, než lze technologii Direct Push povolit.

Požadavek Funkce Direct Push pracuje v telefonu, pouze pokud podnik 
používá server Microsoft Exchange Server 200� Service Pack 2 
(SP2) s programem Exchange ActiveSync nebo novější verze.
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Zapnutí a vypnutí technologie Direct Push v programu Správce 
komunikace
Po nastavení pracovního účtu aplikace Outlook provede telefon 
automaticky úplnou synchronizaci se serverem Exchange a povolí 
technologii Direct Push. Technologii Direct Push můžete kdykoli 
zapnout nebo vypnout v programu Správce komunikace.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Bezdrátové ovládání.

2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na posuvník zapnutí 
a vypnutí vpravo od položky Microsoft Direct Push.

Poznámka Když je funkce Direct Push vypnutá, musíte načíst e-mailové zprávy 
ručně.

Naplánovaná synchronizace
Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit 
pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Datové služby.

2. Klepněte na položku ActiveSync.

�. Klepněte na položku Ve špičce a Mimo špičku pro výběr 
rozdílného plánu synchronizace pro každou z položek.

�. Klepněte na tlačítko OK.
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Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail
Funkce Fetch Mail stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět 
celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou 
zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Požadavek Funkce Fetch Mail funguje v telefonu, pouze pokud podnik používá 
server Microsoft Exchange Server 200� nebo novější.

1. Klepněte na položky Start > E-mail > E-mail Outlook a otevřete 
e-mailovou zprávu.

2. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních slov 
zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, přejděte na konec zprávy a 
klepněte na položku Získat zbytek zprávy.

�. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.

Poznámky • Informace o změně možností synchronizace e-mailu, např. 
počáteční maximální velikost pro stažení, naleznete v kapitole 7 v 
části Přizpůsobení nastavení e-mailu.

  • Pokud obdržíte e-mail obsahující odkaz na dokument, například 
soubor PDF nebo dokument sady Microsoft Office umístěný na 
serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém serveru, můžete 
klepnutím na tento odkaz zobrazit dokument v telefonu. Dokument 
je možné zobrazit, jen pokud máte účet aplikace Microsoft Outlook, 
který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 
2007 nebo novějším. Server Exchange musí být nastaven tak, aby 
povoloval přístup do knihoven dokumentů služby SharePoint nebo 
interních serverů souborů.
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Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange
Ke zprávám, které nejsou v telefonu k dispozici, můžete přistupovat 
prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange. 
Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky 
hledání.

Požadavek Podnik musí používat server Microsoft Exchange Server 200� nebo 
novější.

1. Klepněte na položky Start > E-mail > E-mail Outlook.

2. Klepněte na položky Nabídka > Nástroje > Prohledat server.

�. Do textového pole Hledat zadejte klíčové slovo pro hledání.

�. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.

�. V seznamu Oblast hledání vyberte, zda chcete hledat pouze ve 
složkách Doručené, Odeslaná pošta nebo Všechny složky potom 
klepněte na položku Hledat.

Tip Chcete-li vymazat výsledky hledání a vrátit se k seznamu zpráv, klepněte 
na Nabídka > Vymazat výsledky.

Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář
Aplikace E-mail Outlook umožňuje načíst a změnit stav Mimo kancelář. 
Stejně jako aplikace Outlook pro stolní počítače odesílá program  
E-mail Outlook v telefonu automaticky odpověď v nepřítomnosti.

1. Klepněte na položky Start > E-mail > E-mail Outlook.

2. Klepněte na možnosti Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář.

�. V seznamu Právě jsem ve stavu vyberte možnost Mimo kancelář.

�. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko Hotovo.
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Označování zpráv příznakem
Příznaky slouží jako připomenutí, abyste zpracovali důležitá témata 
nebo požadavky uvedené v e-mailových zprávách. Označování zpráv 
příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook pro stolní počítače, 
lze provádět také v aplikaci E-mail Outlook v telefonu. V telefonu 
můžete označovat přijaté e-mailové zprávy příznakem.

Požadavek Příznaky jsou povoleny, pouze pokud jsou e-mailové zprávy 
synchronizovány se serverem Microsoft Exchange Server 200� nebo 
novějším. Jsou-li e-mailové zprávy synchronizovány se starší verzí 
serveru Microsoft Exchange, budou příznaky zakázány nebo skryty.

1. Klepněte na položky Start > E-mail > E-mail Outlook.

2. Otevření zprávy.

�. Klepněte na možnosti Nabídka > Pro zpracování a vyberte 
některou z následujících možností:

Nastavit příznak Označení zprávy červeným praporkem, který 
oznamuje, že je zprávu nutné zpracovat.

Příznak Dokončeno Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, 
který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla 
dokončena.

Vymazat příznak Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.

Poznámka Připomenutí e-mailových zpráv se v telefonu zobrazují, pokud jsou 
zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze 
serveru Exchange.

•

•

•
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�.� Zahájení konferenčního hovoru z e-mailu
Z e-mailové zprávy obdržené do vašeho pracovního účtu aplikace 
Outlook můžete přímo zahájit konferenční hovor s odesílatelem a 
dalšími příjemci e-mailu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta a potom 
vyberte e-mailový účet aplikace Outlook.

2. Chcete-li procházet přijatými e-maily, přetáhněte prst nahoru 
nebo dolů po obrazovce. Klepnutím e-mailovou zprávu otevřete.

�. Klepněte na tlačítko Komu nebo Kopie.
Tip Pokud tlačítka Komu a Kopie nevidíte, přejděte na obrazovce nahoru.

�. Na obrazovce Výběr kontaktů pro hovor zaškrtněte políčka 
odesílatele a příjemců, které chcete zahrnout do konferenčního 
hovoru, a potom klepněte na tlačítko Konference.

Tip Pokud nevidíte odesílatele, přejděte nejprve na obrazovce nahoru, 
abyste odesílatele vidět mohli, a vyberte jej.
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�. Potom se zobrazí seznam účastníků, 
z něhož můžete zahájit konferenční 
hovor. Každému účastníkovi musíte 
zavolat zvlášť a každý hovor připojit 
do konferenčního hovoru. Vytočí se 
hlavní telefonní číslo (číslo mobilního 
telefonu) každého účastníka.

Tipy • Pokud chcete vybrat z dalších 
uložených telefonních čísel účastníka, 
klepněte na tlačítko Výběr telefonu 
(  ), které se zobrazí vedle jména 
účastníka, a potom vyberte jiné číslo.

 • Pro odstranění účastníka před 
zahájením konferenčního hovoru 
klepněte na položku Klávesnice a 
zrušte zaškrtnutí políčka tohoto 
účastníka.

�. Vytočte prvního účastníka klepnutím na tlačítko Hovor (  ) 
které se zobrazí vpravo od tohoto účastníka.

�. Když se první hovor spojí, klepněte na tlačítko Hovor (  ) 
druhého účastníka pro vytočení druhého hovoru. První hovor je 
automaticky přidržen.

�. Když se druhý hovor spojí, klepnutím na tlačítko Připojit (  ) jej 
přidejte ke konferenčnímu hovoru. Po zkombinování hovorů do 
konference vytočte dalšího účastníka.

�. Kroky 7 a 8 opakujte, dokud nebudou přidáni a ke konferenčnímu 
hovoru připojeni všichni účastníci.
Tip I během konferenčního hovoru můžete vytáčet a přidávat další hovory. 

Klepněte na tlačítko Pozvat účastníky (  ), chcete-li vytočit další 
hovor. Nanejvýš můžete mít až pět účastníků konferenčního hovoru.
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10. Pokud jde o správu konferenčního hovoru, například přidržení 
konferenčního hovoru, abyste s některým účastníkem mohli mluvit 
soukromě, ukončení konferenčního hovoru a více, podrobnosti 
naleznete v části „Během konferenčního hovoru“ v kapitole 2.

�.� Žádosti o schůzku
Při plánování a odesílání žádostí o schůzku z telefonu lze pozvat 
účastníky na schůzku a kontrolovat, zda budou k dispozici.
V telefonu můžete také žádosti o schůzku přijímat a odpovídat na ně.

Požadavek Musíte mít pracovní účet aplikace E-mail Outlook, který je 
synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 200� 
nebo novějším.

Odesílání žádostí o schůzku
K vytváření a odesílání žádostí o schůzku můžete využívat kartu 
Kalendář na Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Kalendář.
2. Pokud chcete naplánovat schůzku pro aktuální datum, klepněte 

na položky Nabídka > Nová událost. Jinak klepněte na jiné datum 
v kalendáři a potom klepněte na položku Nová událost.

�. Vyplňte podrobnosti, jako je popisný název schůzky, místo a čas 
zahájení a ukončení.

�. V položce Připomenutí zvolte, jak dlouho před schůzkou chcete 
být informováni.

�. Pro přidání povinných a dobrovolných účastníků klepněte na 
tlačítko Přidat (  ).

�. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „E-mailová adresa“. 
Pokud jsou e-mailové adresy účastníků ukládány v kontaktech, 
jednoduše zadejte několik prvních znaků jména účastníka. 
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Potom se zobrazí seznam odpovídajících kontaktů a vy můžete 
klepnutím kontakt přidat.
Pokud chcete přidat více účastníků, proces opakujte. Po přidání 
všech účastníků klepněte na položku Hotovo.
Poznámka Odesíláte-li žádost o schůzku pomocí pracovního účtu aplikace 

Outlook, můžete zadat, zda je účastník dobrovolný, jen pokud 
je účet E-mail Outlook v telefonu synchronizován se serverem 
Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. V opačném 
případě jsou všichni účastníci označeni jako povinní.

�. Pro odeslání žádosti o schůzku klepněte na položku Hotovo.

Pokud účastníci vaši žádost o schůzku přijmou, bude schůzka 
automaticky přidána do jejich kalendářů. Poté, co vám bude zaslána 
jejich odpověď, bude aktualizován i váš kalendář.

Odpovídání na žádosti o schůzku
Pokud přijmete žádost o schůzku do pracovního účtu aplikace E-mail 
Outlook, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o 
schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytují libovolné kolidující 
nebo přidružené schůzky.

1. Pokud obdržíte žádost o schůzku e-mailem, zobrazí se na 
telefonu upozornění. Otevřete e-mail.

2. Klepnutím na možnost Přijmout odpovězte a přijměte žádost 
o schůzku nebo klepněte na možnosti Nabídka > Odmítnout, 
pokud se nemůžete zúčastnit.

Tipy • Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době 
požadované schůzky klepnutím na položku Zobrazit kalendář.

 • Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými událostmi, zobrazí se v horní 
části e-mailu stav „Konflikt při plánování“.
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�. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou 
odpověď, a pak klepněte na tlačítko OK.

Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána 
jako událost od kalendáře v telefonu.

�.� Telefonování ze žádosti o schůzku nebo z 
připomenutí

Když dostanete připomenutí kalendáře 
nebo e-mail žádosti o schůzku, který 
obsahuje telefonní číslo, můžete toto číslo 
klepnutím přímo vytočit.

Například pokud jste na cestách a 
potřebujete se připojit ke konferenčnímu 
mostu v kanceláři, můžete být klidní, že 
se můžete k hovoru připojit bez jakékoli 
prodlevy. Připomenutí událostí, která 
obdržíte na zařízení, pohodlně zobrazí 
telefonní číslo a PIN, a jste připraveni na 
vytočení.
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�.� Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti
Z adresáře společnosti v telefonu můžete přistupovat k informacím 
o pracovních kontaktech, například k jejich e-mailovým adresám. 
Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze 
snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému 
zaměstnanci společnosti.

Požadavek Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že 
pracovní účet aplikace E-mail Outlook v telefonu je synchronizován 
se serverem Microsoft Exchange Server 200� SP2 nebo novějším a 
dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

Při procházení kontaktů, psaní e-mailů nebo vytváření 
žádosti o schůzku

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange.

2. Postupujte některým z následujících způsobů:
Při procházení seznamem kontaktů klepněte na položky 
Nabídka > Adresář společnosti.

V nové e-mailové zprávě klepněte na pole Komu (nebo 
klepněte na položky Nabídka > Přidat příjemce) a potom 
klepněte na položku Adresář společnosti v horní části seznamu.

�. Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na 
tlačítko Hledat. V seznamu výsledků hledání klepnutím vyberte 
požadovaný kontakt.

�. Potom můžete uložit kontakt z Adresáře společnosti do telefonu, 
zatelefonovat kontaktu, odeslat mu e-mail a více.

Poznámka Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři 
společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, 
Zobrazovaný název, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště. 

•

•
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Když je zobrazena přijatá e-mailová zpráva aplikace 
Outlook

1. Otevřete přijatou e-mailovou zprávu aplikace Outlook.

2. Pokud se vpravo od jména odesílatele v e-mailové zprávě 
zobrazí tlačítko Hledat (  ), klepnutím na toto tlačítko hledejte 
odesílatele v Adresáři společnosti.

�. Pokud je odesílatel nalezen, zobrazí se podrobnosti kontaktu. Potom 
můžete uložit odesílatele do kontaktů, zavolat odesílateli atd.



Kapitola �  
Internet a sociální sítě

�.1 Způsoby připojení k Internetu
Telefon umožňuje přístup k Internetu nebo k podnikové síti 
prostřednictvím Wi-Fi, GPRS/3G (nebo EDGE, je-li k dispozici) či 
telefonického připojení. Můžete také přidat a nastavit VPN nebo 
připojení proxy.

Wi-Fi
Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do 
vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, 
budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“.

Poznámka Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi telefonu závisí na počtu, 
infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, skrze něž signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položku Bezdrátové ovládání.

2. Klepněte na tlačítko Wi-Fi. Zjištěné bezdrátové sítě se zobrazí na 
obrazovce.

�. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi.

Pokud vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, budete k ní 
automaticky připojeni.

Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč zabezpečení a 
potom klepněte na Hotovo. Potom se připojíte k síti.

•

•
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Ukazuje 
zabezpečenou 
síť Wi-Fi.

Ukazuje, že 
telefon je 
připojen k této 
síti Wi-Fi

Síla signálu

Název sítě 
(SSID)

�. Klepnutím na tlačítko Zpět se vraťte na předchozí obrazovku.
Při příštím použití telefonu ke zjišťování sítí Wi-Fi nebudete vyzváni 
k zadání síťového klíče pro síť, k níž jste již dříve získali přístup (pokud 
mezitím nedojde k hardwarovému resetování, které vymaže vlastní 
nastavení v telefonu).

Poznámky • Sítě Wi-Fi se zjišťují automaticky, tj. pro připojení telefonu k síti 
Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené 
bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské 
jméno a heslo.

 • Pro vypnutí Wi-Fi na obrazovce Bezdrátové ovládání klepněte na 
posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky Wi-Fi.
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Přidání bezdrátové sítě
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 

klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení.
2. Klepněte na položky Připojení > Wi-Fi a potom klepněte na 

tlačítko Bezdrátové sítě. Otevře se obrazovka Konfigurovat 
bezdrátové sítě.

�. Klepněte na tlačítko Přidat nové (nebo Nabídka > Přidat nové) a 
zadejte podrobnosti pro připojení k bezdrátové síti.

Nastavení automatického vypínání připojení Wi-Fi v telefonu
Připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení  
Wi-Fi nepoužíváte, ručně je vypínejte. Můžete také v telefonu nastavit 
automatické vypnutí připojení Wi-Fi po uplynutí nastaveného 
časového limitu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 
klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení.

2. Klepněte na položky Připojení > Wi-Fi a potom klepněte na 
tlačítko Bezdrátové sítě.

�. Na obrazovce Konfigurovat bezdrátové sítě klepněte na položky 
Nabídka > Upřesnit.

�. Vyberte časový limit automatického vypnutí připojení Wi-Fi, když 
telefon není připojený k žádné bezdrátové síti.
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GPRS/�G
Službu GPRS/�G (nebo EDGE, pokud je dostupná) lze použít 
k připojení k Internetu nebo k odesílání a přijímání e-mailů v telefonu. 
Abyste mohli využívat síť GPRS/3G vašeho mobilního operátora, 
musíte mít datový tarif. Informace o sazbách za použití služby GPRS/
3G vám sdělí mobilní operátor.
Telefon provádí automatické nastavení datového připojení na základě 
karty SIM, když telefon poprvé zapnete. Neměňte žádné nastavení 
připojení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby. Pokud 
potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G, obraťte se na 
mobilního operátora.

Poznámka Můžete také provést ruční výběr mobilního operátora pro datová 
připojení. Podrobnosti najdete v části „Používání funkce Nastavení 
připojení“ v kapitole 14.

Telefonické připojení
Chcete-li v telefonu nastavit telefonické připojení k poskytovateli služeb 
Internetu, je třeba nastavení shodné s nastavením normálně používaným 
při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo 
serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Bezdrátové ovládání.

2. Klepněte na položky Nabídka > Připojení a potom klepněte na 
položku Přidat nové připojení modemu.

�. V seznamu Vyberte modem vyberte položku Mobilní linka a 
klepněte na tlačítko Další.

�. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a 
klepněte na tlačítko Další.

�. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované 
poskytovatelem služeb Internetu a pak klepněte na tlačítko Dokončit.
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Spuštění datového připojení
Jakmile v telefonu nastavíte datové připojení, například GPRS/3G 
nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete 
telefon připojit k Internetu. Pokud použijete funkci, která přistupuje 
k Internetu, například e-mail nebo webový prohlížeč, připojení se 
spustí automaticky.

Ruční spuštění datového připojení
Pokud máte v telefonu několik typů datového připojení, lze připojení 
spouštět ručně.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Bezdrátové ovládání.

2. Klepněte na položky Nastavení > Připojení a potom na položku 
Spravovat stávající připojení.

�. Stiskněte a podržte název požadovaného připojení; poté klepněte 
na tlačítko Připojit.

Odpojení aktivního datového připojení
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položku Bezdrátové ovládání.

2. Klepnutím na spínač pro zapnutí a vypnutí na pravé straně 
položky Datové připojení.
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�.2 Použití aplikace Opera Mobile
Aplikace Opera Mobile™ představuje plně vybavený internetový 
prohlížeč, optimalizovaný pro použití v tomto telefonu.
Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Internet a klepnutím na 
položku Spustit prohlížeč spusťte aplikaci Opera Mobile. Na kartě 
Internet můžete také zadat klíčové slovo pro hledání nejprve v poli 
pro vyhledávání a potom klepněte na tlačítko Hledat (  ) pro 
provedení webového hledání v aplikaci Opera Mobile.

Obrazovka prohlížeče
Aplikace Opera Mobile zobrazuje ve dvou režimech: celoobrazovkovém 
a normálním. V celoobrazovkovém režimu je skrytý panel Adresa a 
ovládací prvky prohlížeče. Chcete-li přejít z celoobrazovkového režimu 
zobrazení do normálního, klepněte na ikonu Obnovit (  ) v pravém 
dolním rohu obrazovky prohlížeče.
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V normálním režimu zobrazení můžete používat následující ovládací 
prvky prohlížeče:

1 2 � � �

1 Návrat na předchozí zobrazovanou webovou stránku.
2 Přidání, úprava nebo odstranění oblíbených webových položek.
� Přidejte novou kartu pro procházení nebo přepněte na jinou kartu prohlížeče.
� Přejděte na domovskou stránku.
� Otevření nabídky prohlížeče, kde můžete zvolit nastavení zobrazení, ukládat 

webové stránky a používat další funkce. Podrobnosti najdete v části „Nabídka 
aplikace Opera Mobile“.

Hledání webové stránky a její přidání k oblíbeným 
položkám

1. Je-li aplikace Opera Mobile v celoobrazovkovém režimu, klepněte 
na ikonu Obnovit (  ).

2. Chcete-li hledat informace na webu a vybrat webovou stránku, 
kterou chcete, klepněte na řádek adresy, zadejte klíčové slovo 
pro hledání do pole pro vyhledávání pod řádkem adresy a 
potom klepněte na ikonu Hledání (  ).
Jinak pokud znáte webovou adresu, klepněte na řádek adresy, 
zadejte adresu webové stránky a klepněte na ikonu Přejít (  ).

�. Až dokončíte procházení webové stránky, opětovným 
klepnutím na ikonu Obnovit (  ) zobrazte ovládací prvky 
prohlížeče a klepněte na ikonu Oblíbené položky (  ).

�. Klepněte na položku Přidat oblíbenou položku.
�. Použijte poskytnutý název nebo zadejte popisný název webové 

stránky.
�. Chcete-li adresu webové stránky uložit jako oblíbenou položku, 

klepněte na položku Hotovo.
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Mobilní zobrazení
Otevřete-li webovou stránku v aplikaci Opera Mobile, bude stránka 
zobrazena v zobrazení stolního počítače a text může mít nejmenší 
velikost. Chcete-li webové stránky přeformátovat tak, aby se vešly na 
displej telefonu a jejich obsah byl čitelný, nastavte v aplikaci Opera 
Mobile mobilní zobrazení.
Klepněte na položky  > Nastavení > Displej a zaškrtněte políčko 
Mobilní zobrazení.

Zobrazení stolního počítače Mobilní zobrazení

Přibližování a oddalování a panorámování
Přibližování a oddalování pomocí prstů můžete používat pro snadné 
přibližování a oddalování webových stránek. Palcem a ukazováčkem 
stiskněte dotykovou obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li 
provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.
Když je webová stránka přiblížená, můžete ji posouvat tažením prstu 
kterýmkoli směrem. 
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Nabídka aplikace Opera Mobile
1

2

�

�

�

�

�

1 Otevřete obrazovku Nastavení, kde lze nastavit výchozí 
domovskou stránku, změnit nastavení zobrazení, ochrany 
soukromí atd.

2 Můžete zobrazit stahované položky a obnovit nebo zastavit 
aktuálně stahované položky.

� Můžete zobrazit webové stránky, které jste si již prohlédli.

� Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.

� Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.

� Otevřete soubor nápovědy prohlížeče Opera Mobile.

� Úplně uzavřete prohlížeč Opera Mobile.

Poznámka Další informace o použití aplikace Opera Mobile získáte na adrese:  
http://www.opera.com/products/mobile/.
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�.� Použití aplikace Internet Explorer Mobile
Internet Explorer Mobile je standardní webový prohlížeč, který je 
součástí systému Windows Mobile. Chcete-li použít aplikaci Internet 
Explorer Mobile, klepněte na položky Start > Internet Explorer.

Obrazovka prohlížeče
Aplikace Internet Explorer Mobile zobrazuje ve dvou režimech: 
celoobrazovkovém a normálním. V celoobrazovkovém režimu je 
skrytý panel Adresa a ovládací prvky prohlížeče. Chcete-li přejít z 
celoobrazovkového režimu zobrazení do normálního, klepněte na 
ikonu Obnovit (  ) v pravém dolním rohu obrazovky prohlížeče.
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V normálním režimu zobrazení můžete používat následující ovládací 
prvky prohlížeče:

1 2 � � �

1 Návrat na předchozí zobrazovanou webovou stránku.

2 Otevření obrazovky Oblíbené položky, kde můžete přidávat, 
upravovat a odstraňovat webové oblíbené položky.

� Zobrazení nebo skrytí klávesnice na obrazovce telefonu.

� Zobrazení posuvníku na obrazovce pro přiblížení nebo oddálení stránky.

� Otevření nabídky prohlížeče, kde můžete zvolit možnosti zobrazení 
a další nastavení.

Zadání adresy webové stránky a její přidání k oblíbeným 
položkám

1. Je-li aplikace Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu, 
klepněte na ikonu Obnovit (  ).

2. Klepněte na panel Adresa, zadejte adresu webové stránky 
a klepněte na ikonu Přejít (  ).

�. Až dokončíte procházení webové stránky, opětovným 
klepnutím na ikonu Obnovit (  ) zobrazte ovládací prvky 
prohlížeče a klepněte na ikonu Oblíbené položky (  ).

�. Klepněte na položku Přidat oblíbenou položku.

�. Použijte poskytnutý název nebo zadejte popisný název webové 
stránky. 

�. Chcete-li adresu webové stránky uložit jako oblíbenou položku, 
klepněte na položku Hotovo.
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Přibližování a oddalování a panorámování

Klepnutím na ikonu Lupa (  ) v dolní části 
obrazovky prohlížeče můžete také zobrazit 
na obrazovce posuvník pro přibližování 
a oddalování. Při prohlížení webové stránky 
můžete posunutím prstu po tomto posuvníku 
nahoru stránku přiblížit a posunutím prstu po 
posuvníku dolů stránku oddálit.

Když je webová stránka přiblížená, můžete ji 
posouvat tažením prstu kterýmkoli směrem.
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�.� Používání YouTube
Aplikace YouTube™ umožňuje procházet, hledat a sledovat internetová 
videa vyvěšená na serveru YouTube. Chcete-li otevřít YouTube, klepněte 
na položky Start > YouTube.

Poznámka Pro používání aplikace YouTube potřebujete aktivní datové připojení 
nebo připojení Wi-Fi. Pokud používáte připojení GPRS/3G, může 
sledování internetových videí výrazně zvýšit váš účet za datové připojení.

Hlavní obrazovka aplikace YouTube
Přetažením prstu nahoru nebo dolů po hlavní obrazovce můžete 
procházet nejoblíbenější videa YouTube. Klepnutím na položku 
Stáhnout v dolní části seznamu videí můžete vyhledat další videa.
Na hlavní obrazovce aplikace YouTube můžete 
provádět tyto činnosti:

Klepnutím na tlačítko Filtr filtrujte seznam 
podle typu videa (Aktuálně, Nejsledovanější, 
Nejoblíbenější nebo Nejlepší hodnocení) 
a podle časového období, kdy byla videa 
nahrána na server YouTube.
Chcete-li procházet videa podle kanálů, 
použijte programového průvodce. 
Podrobnosti najdete v části „Použití 
programového průvodce“.
Klepněte na položku  a zobrazte 
podrobnosti o videu.
Klepněte na video, které chcete sledovat. 
Podrobnosti najdete v části „Sledování videí“.
Klepnutím na karty v dolní části obrazovky 
přepínejte mezi různými obrazovkami 
aplikace YouTube: Hlavní obrazovka, 
Záložky, Historie a Hledat.

•

•

•

•

•
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Hledání videí
Klepnutím na kartu Hledat (  ) otevřete obrazovku Hledat, kde 
můžete zadat kritéria hledání videí YouTube.

1. Na obrazovce Hledat zadejte informace o videu a potom 
klepněte na tlačítko Hledat.
Aplikace YouTube začne video hledat a potom zobrazí všechna 
související videa na obrazovce.

2. Klepněte na video, které chcete sledovat. Podrobnosti najdete v 
části „Sledování videí“.

Použití programového průvodce
Programový průvodce kategorizuje videa do kanálů, abyste mohli 
procházet a sledovat související videa dostupná na YouTube. Do 
programového průvodce můžete také přidat svůj oblíbený videokanál.

Přidání nového kanálu
1. Hledejte kanál nebo video, který 

chcete přidat do Programového 
průvodce. Podrobnosti najdete v 
části „Hledání videí“.

2. V seznamu výsledků hledání 
klepněte na  na pravé straně 
videa nebo kanálu a otevřete 
obrazovku podrobností.

�. Klepněte na položku  a pak na 
obrazovce potvrzení na tlačítko OK.
Kanál s právě přihlášeným odběrem 
se nyní zobrazí po klepnutí na 
položku Progr. prův.

Tip Jako programový kanál můžete také 
přidat hledanou informaci.
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Změna programového kanálu
1. Klepnutím na ikonu  se vraťte na hlavní obrazovku a potom 

klepněte na položku Progr. prův. v horní části obrazovky.
2. V seznamu programového průvodce vyberte kanál.

Tip Můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více kanálů.

Seznam videí se aktualizuje a zobrazí se dostupná videa pro 
vybraný kanál.

Odstranění programového kanálu
Můžete odstranit pouze takové programové kanály, které jste do 
programového průvodce přidali.

1. Klepněte na položku Progr. prův.
2. Posuňte se dolů seznamem kanálů k tomu, který chcete odstranit, a 

pak klepněte na .
�. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko Ano.

Sledování videí
Klepněte na video na kterékoli obrazovce aplikace YouTube, v kanálu 
programového průvodce nebo v seznamu výsledků hledání a spusťte 
přehrávač YouTube Video Player. Pomocí ovládacích prvků na 
obrazovce v dolní části přehrávače ovládejte přehrávání.

Tip Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a 
SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levé straně telefonu.

Po zastavení nebo skončení 
přehrávání videa můžete toto video 
přidat do záložek, odeslat odkaz 
na toto video e-mailem, přehrát 
související videa a provádět další 
činnosti.
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�.� Použití aplikace Mediální datové proudy
Aplikace Mediální datové proudy umožňuje přenášet živé vysílání 
nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Multimediální data jsou 
odesílána do telefonu v podobě souvislého datového toku a po přijetí 
jsou přehrávána spolu se zvukem.
Program Mediální datové proudy umožňuje přehrávat soubory �GP a 
MPEG-�. Podporuje také přehrávání souborů SDP (Session Description 
Protocol).

Přístup k obsahu datového proudu prostřednictvím webového prohlížeče
Pomocí webového prohlížeče v telefonu můžete otevřít webovou 
stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na 
obsah mediálních datových proudů a přehrát jej v programu Mediální 
datové proudy.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Internet a klepněte 
na položku Spustit prohlížeč.

2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která 
obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor *.3gp, *.mp4 nebo 
*.sdp.

�. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.
�. Potom se automaticky spustí program Mediální datové proudy a 

zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte posuvník a 
tlačítka pro ovládání pro přehrávání/pozastavení, rychlé převinutí 
vpřed, zobrazení videa ve skutečné velikosti, zvětšené velikosti 
nebo na celé obrazovce a pro další funkce.

Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Streaming 
Media Player
Program Mediální datové proudy podporuje při přímém přehrávání 
souborů *.3gp a *.mp4 pouze odkazy RTSP.

1. Klepněte na položky Start > Multimédia > Mediální datové proudy.
2. Klepněte na položky Nabídka > Připojit.
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�. Zadejte úplný odkaz RTSP a potom klepněte na tlačítko Připojit. 
Program Mediální datové proudy potom zahájí přehrávání souboru.

�. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání 
přehrávání pro přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou 
obrazovku, rychlé převinutí vpřed a další funkce.

Konfigurace nastavení připojení k datovému toku videa
Klepnutím na položky Nabídka > Možnosti můžete nakonfigurovat 
nastavení Mediálních datových proudů: Z této obrazovky můžete nastavit 
vyrovnávací paměť médií, vybrat požadované připojení a nastavit 
přehrávání všech datových toků videa na celou obrazovku a více.

�.� Používání služby Windows Live
Služba Windows Live vám pomůže rychle nalézt informace pomocí 
aplikace Windows Live Search, zpřístupnit a synchronizovat e-maily 
a kontakty služby Windows Live Mail a posílat rychlé zprávy pomocí 
aplikace Windows Live Messenger.

Nastavení služby Windows Live při prvním použití
1. Klepněte na položky Start > Windows Live.

2. Klepněte na položku Přihlásit ke službám Windows Live.

�. Klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby 
Windows Live a Prohlášení o zásadách online ochrany osobních 
údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů 
klepněte na tlačítko Přijmout.

�. Zadejte svou adresu služby Windows Live Mail nebo Hotmail a 
heslo, zaškrtněte políčko Uložit heslo a klepněte na tlačítko Další.

�. Klepněte na tlačítko Další.

�. Zvolte informace, které chcete synchronizovat s telefonem online.
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Pokud vyberete možnost Uložit kontakty Windows Live v 
seznamu kontaktů mobilního telefonu, kontakty služby Windows 
Live budou přidány do seznamu kontaktů a do aplikace Windows 
Live Messenger v telefonu.
Jestliže k synchronizaci vyberete položku Synchronizovat e-mail, 
budou do telefonu staženy doručené zprávy služby Windows 
Live Mail nebo Hotmail.

�. Klepněte na tlačítko Další.
�. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko Hotovo.

Obrazovka služby Windows Live

1

�

2

�

1 Panel vyhledávání. Zadejte 
informace, které chcete vyhledat, 
a klepněte na .

2 Přepínejte mezi obrazovkami 
Windows Live Messenger, Windows 
Live Mail a Stav synchronizace.

3 Změňte zobrazované jméno, 
obrázek a osobní zprávu.

4 Upravte nastavení Windows Live.

Použití aplikace Windows Live Messenger
Díky této mobilní verzi aplikace Windows Live Messenger můžete 
posílat a přijímat rychlé zprávy.

Přihlášení do aplikace Windows Live Messenger a zahájení konverzace
1. Klepněte na položku Messenger na obrazovce Windows Live.
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2. Na obrazovce Messenger klepněte na položku Přihlásit se. Přihlášení 
může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.

�. V seznamu kontaktů vyberte online kontakt a potom klepnutím na 
položku Zpráva otevřete obrazovku zprávy.

�. Na obrazovce zprávy zadejte zprávu do textového pole, potom 
klepnutím na tlačítko Enter na obrazovkové klávesnici zprávu 
odešlete. Na obrazovce zprávy také můžete postupovat některým 
z následujících způsobů:

Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky Nabídka > 
Přidat emotikonu a potom klepněte na emotikonu na obrazovce. 
Emotikona se připojí k vaší zprávě.

Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky Nabídka > 
Odeslat, zvolte typ souboru (obrázek, hlasový klip nebo jiný 
soubor) a potom umístěte soubor, který chcete odeslat.

Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, 
klepněte na položky Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka.

Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce 
zprávy na položku Hlasový klip a začněte hovořit. Jakmile 
dokončíte nahrávání, klepněte na tlačítko Odeslat.

�. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na 
položky Nabídka > Ukončit konverzaci.

�. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položky Nabídka > Odhlásit se 
od služby.

Přidání kontaktu služby Windows Live
Nové kontakty služby Windows Live můžete přidávat ve službě 
Windows Live Messenger.

1. Klepněte na položky Menu > Přidat nový kontakt.

2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko OK.

•

•

•

•
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�.� Twitterování z telefonu
Díky službě Twitter můžete s lidmi komunikovat kdykoli a odkudkoli. 
Přímo z karty Twitter na Výchozí obrazovce můžete tuto populární 
službu internetové sociální sítě používat jednoduše a pohodlně.

Jak se přihlásit na účet Twitter
Pokud účet Twitter ještě nemáte, můžete se pomocí počítače nebo 
webového prohlížeče v telefonu zdarma přihlásit na následující 
webové stránce Twitter: http://twitter.com/signup.

Pokud jste se nepřihlásili ke svému účtu 
Twitter, když jste telefon poprvé zapnuli a 
nastavili, karta Twitter na Výchozí obrazovce 
vám umožňuje přihlásit se na Twitter.

 1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte 
na kartu Twitter a klepněte na 
obrazovce uprostřed na ikonu Twitter 
(  ).

2. Zadejte uživatelské jméno nebo 
e-mailovou adresu a heslo, které 
používáte pro účet Twitter.

�. Klepněte na položku Přihlásit se.

Jakmile se přihlásíte, můžete na telefonu 
odesílat a sledovat tweety.
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Prohlížení tweetů

Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce můžete 
zobrazit tweety lidí, které sledujete, a odeslané 
tweety, počínaje tím nejnovějším. Chcete-li 
procházet tweety, přetáhněte prst nahoru nebo 
dolů po obrazovce. 

Chcete-li použít další funkce Twitter, klepněte 
na libovolný tweet nebo klepněte na položku 
Všechny tweety na dolním okraji obrazovky. 

Otevře se obrazovka Všechny tweety a zobrazí seznam všech tweetů 
uspořádaných podle data. Klepnutím na tweet se dostanete na další 
funkce Twitter, například odesílání odpovědí nebo přímých zpráv, 
zobrazení něčího profilu a více. Můžete také klepnout nebo přesunout prst 
po kartách na spodní řadu, chcete-li měnit mezi následujícími typy tweetů:

Karty Funkce

Všechny 
tweety

Zobrazí tweety od všech uživatelů 
účtu Twitter, které sledujete, a tweety, 
jste odeslali, seskupené podle data.

Zmínky Zobrazí pouze tweetové odpovědi, 
které lidé adresovali vám.

Přímé 
zprávy

Zobrazí soukromé zprávy odeslané 
vám. 

Oblíbené 
položky

Zobrazí tweet, které jste označili 
jako oblíbené položky. 
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Odesílání tweetů
Tweety je možné odesílat buď z karty Twitter na Výchozí obrazovce, 
nebo z obrazovky Všechny tweety.

1. Klepněte na textové pole, které obsahuje slova „Co děláš?“.
2. Na následné obrazovce zadejte tweetovou zprávu.
�. Ve svém tweetu také můžete sdílet fotografie a informace o 

poloze. Podrobnosti naleznete v části „Sdílení fotografie pomocí 
služby Twitter“.

�. Pro odeslání tweetu klepněte na položku Aktualizace. 

Odesílání zmínek a přímých zpráv
Zmínka (odpověď) je stejná jako jakákoli tweetová zpráva kromě toho, 
že je specificky adresována osobě a její jméno se ve vašem odeslaném 
tweetu zobrazí. Zatímco přímá zpráva je soukromá zpráva odeslaná 
někomu a nikdo jiný si ji pomocí služby Twitter nezobrazí.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Twitter a klepněte na 
položku Všechny tweety.

2. Klepněte na tweet od osoby, které chcete poslat odpověď nebo 
přímou zprávu.

�. V nabídce Možnosti si zvolte typ tweetu (Odpovědět nebo Přímá 
zpráva), který chcete odeslat.

�. Zadejte zprávu a potom pro odeslání klepněte na položku 
Aktualizace.

Hledání uživatelů služby Twitter, které chcete sledovat
Můžete hledat lidi nebo témata, které vás zajímají, a sledovat je, 
abyste si v telefonu mohli pohotově zobrazit jejich nejnovější tweetové 
aktualizace.

1. Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce nebo na obrazovce 
Všechny tweety klepněte na položky Nabídka > Hledat.
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2. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Hledat tweet“. 
Zadejte uživatelské jméno pro Twitter nebo hledané klíčové slovo 
a potom klepněte na tlačítko Hledat (  ).

�. Ve výsledcích hledání klepněte na fotografii osoby nebo tématu, 
které chcete sledovat.

�. Potom se zobrazí obrazovka Profil obsahující podrobnosti o 
příslušné osobě nebo tématu. Klepněte na položku Sledovat.

Pokud chcete přestat sledovat určitého uživatele služby Twitter 
nebo téma, přejděte zpět na obrazovku Všechny tweety, klepněte 
na fotografii příslušného uživatele nebo tématu a potom klepněte na 
položku Nesledovat.

Sdílení fotografie pomocí služby Twitter
Fotografie, které sdílíte pomocí služby Twitter, jsou odeslány do 
hostitelské služby pro fotografie, která je specifikována v nastavení 
služby Twitter ve všem telefonu. Chcete-li zjistit, jak vybrat 
hostitelskou službu, viz část „Změna nastavení služby Twitter“.
Odeslat můžete vždy jen jednu fotografii. Vytvořte nejprve nový tweet 
a potom vyberte fotografii nebo použijte aplikaci Fotoaparát pro 
pořízení fotografie. Adresa URL umístění fotografie bude vložena do 
tweetové zprávy.

1. Vytvořte nový tweet. Pokyny najdete v části „Odesílání tweetů“.
2. Na obrazovce, na které jste zadali tweetovou zprávu, klepněte na 

tlačítko Fotoaparát (  ).
�. Projděte svými fotografiemi. Pokud nevidíte fotografii, kterou 

chcete, klepněte na položku Alba a vyberte album, které 
obsahuje fotografii, kterou chcete sdílet.

�. Až uvidíte požadovanou fotografii, klepnutím tuto fotografii 
vyberte. Můžete také klepnout na ikonu Fotoaparát (  ) a 
pořídit fotografii pomocí fotoaparátu vašeho telefonu.
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�. Telefon potom začne odesílat fotografii na hostitelskou stránku 
pro fotografie Twitter. Po odeslání je potom adresa URL umístění 
fotografie vložena do tweetové zprávy.

�. Klepnutím na položku Aktualizovat odešlete tweet společně s 
adresou URL fotografie, aby ji na serveru Twitter mohli vidět i 
ostatní lidé.

Pokud se vrátíte na kartu Twitter na Výchozí obrazovce a klepnete na 
položku Všechny tweety, zobrazí se odeslaný tweet obsahující adresu 
URL sdílené fotografie.

Změna nastavení služby Twitter
Na kartě Twitter na Výchozí obrazovce nebo na obrazovce 
Všechny tweety klepněte na položky Nabídka > Nastavení, pokud 
chcete změnit počet tweetů, které se mají stahovat, čas stahování, 
hostitelskou stránku pro fotografie, hostitele zkrácení URL a více.

Odhlášení od služby Twitter
Když je telefon připojen k Internetu, jste vždy na telefonu přihlášeni ke 
svému účtu Twitter. Odhlášení od služby Twitter lze provést na kartě 
Twitter na Výchozí obrazovce.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Twitter.

2. Klepněte na položky Nabídka > Nastavení.

�. Pro odhlášení klepněte na název účtu Twitter a potom klepněte 
na položku Ano.

Tip Odhlásit se od služby Twitter můžete také na kartě Nastavení na Výchozí 
obrazovce. Na této kartě klepněte na položku Datové služby, klepněte na 
spínač zapnutí a vypnutí Twitter a potom klepněte na položku OK.



Kapitola � Internet a sociální sítě 1��

�.� Sdílení fotografií a videí na serverech 
Facebook, Twitter a YouTube

Přímo z telefonu je možné snadno sdílet fotografie na serverech 
Facebook a Twitter. Můžete také odesílat videa na server YouTube.

Jak se přihlásit do sociálních sítí
Pokud jste přeskočili nastavení účtů sociálních sítí, když jste poprvé 
zapnuli telefon, musíte se nejprve ke svým účtům přihlásit, a teprve 
potom můžete odesílat a sdílet fotografie a videa.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Datové služby.

2. Přihlaste se na účty Facebook, YouTube a Twitter najednou. 
Klepněte na spínač zapnutí a vypnutí na pravé straně každé z 
těchto sociálních sítí. Na další obrazovce zadejte uživatelské 
jméno a heslo a potom klepněte na položku Přihlásit se.

Odesílání fotografií na Facebook
Po pořízení fotografie fotoaparátem vašeho telefonu můžete fotografii 
odeslat na účet Facebook. Pokud chcete najednou odeslat více 
fotografií, použijte aplikaci Alba.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát a pořiďte fotografii. Pokyny najdete 
v části „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 12.

2. Po pořízení fotografie klepněte na ikonu Odeslat (  ), vyberte 
položku Odeslat na Facebook a potom klepněte na položku Odeslat.

�. Pro sdílení několika fotografií přesuňte prst na kartu Fotografie a 
videa na Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku Alba.
Na obrazovce Alba klepněte na položky Nabídka > Sdílet > 
Facebook, klepněte na každou z fotografií, které chcete sdílet, a 
potom klepněte na položku Odeslat.
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Po odeslání můžete své fotografie zkontrolovat v aplikaci Alba. 
Podrobnosti najdete v části „Prohlížení fotografií na serveru Facebook“ 
v kapitole 12.

Odeslání fotografie na Twitter
Na účet Twitter můžete odeslat vždy jen jednu fotografii a sdílet 
adresu URL umístění fotografie v odeslaném tweetu. Chcete-li zjistit, 
jak odeslat fotografii na účet Twitter, viz část „Sdílení fotografie 
pomocí služby Twitter“ v této kapitole.

Odesílání videí na YouTube
Pomocí aplikace Fotoaparát můžete zachytit video a poslat jej 
okamžitě na YouTube. Pokud chcete najednou odeslat více videí, 
použijte aplikaci Alba.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát a zachyťte video. Pokyny najdete v 
části „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 12.

2. Po zachycení videa klepněte na ikonu Odeslat (  ), vyberte 
položku Odeslat na YouTube a potom klepněte na položku Odeslat.

�. Na obrazovce Odeslání videa zadejte popisný název a značky 
videa. Klepnutím na spínač pro zapnutí a vypnutí také nastavte, 
zda chcete, aby toto video bylo dostupné všem.

�. Klepněte na položku Odeslat.
�. Pro sdílení několika videí přesuňte prst na kartu Fotografie a videa na 

Výchozí obrazovce a potom klepněte na položku Alba. Na obrazovce 
Alba klepněte na položky Nabídka > Sdílet > YouTube, klepněte na 
každé z videí, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku Další. 
Pomocí kroků 3 a 4 výše odešlete videa na účet YouTube.

Po odeslání se pomocí webového prohlížeče přihlaste na účet YouTube, 
pokud chcete zkontrolovat a zobrazit odeslaná videa. Najdete je 
seskupené v části „Filmy“.
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�.� Používání aplikace Facebook v telefonu

Pomocí aplikace Alba v telefonu 
si můžete zobrazit vlastní alba a 
fotografie na účtu Facebook a dalších 
lidí. Další informace najdete v části 
„Prohlížení fotografií na serveru 
Facebook“ v kapitole 12.

Váš telefon vás bude informovat o 
tom, co se děje na serveru Facebook. 
V telefonu si můžete zkontrolovat, 
zda máte na účtu Facebook nové 
aktualizace a události, a zobrazit, co 
se děje s dalšími lidmi.

Další informace najdete v části 
„Aktualizace a události na serveru 
Facebook“ v kapitole 4.
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Aplikace Facebook je také součástí vašeho telefonu: Spuštění 
a používání této aplikace:

1. Klepněte na položky Start > Facebook.

2. Podle pokynů na obrazovce vytvořte se přihlaste k účtu 
Facebook (nebo si nejprve vytvořte nový účet Facebook, pokud 
jste jej dosud nevytvořili).

�. Klepnutím na různé karty v horní části obrazovky používejte 
různé funkce serveru Facebook.

Pomocí aplikace Facebook můžete:

Komunikovat a kontrolovat 
aktualizace stavu ostatních.

Komentovat na něčí zdi.

Zobrazit něčí osobní informace 
včetně fotoalb.

Zobrazit seznam přátel a odeslat 
zprávy příteli přes Facebook.

Odesílat fotografie a videoklipy 
přímo na účet Facebook.

Volat svým přátelům, mají-li v profilu 
uvedeno telefonní číslo.

•

•

•

•

•

•
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�.10 Použití telefonu jako modemu 
Pokud ve svém stolním nebo přenosném počítači nemáte přístup 
na Internet, můžete počítač připojit na Internet pomocí datového 
připojení telefonu, jako je GPRS/3G. Lze si vybrat připojení pomocí 
USB nebo komunikace Bluetooth.

Dříve než začnete
Zkontrolujte, zda je v telefonu nainstalovaná karta SIM a nastaveno 
připojení GPRS/3G nebo modemu telefonického připojení. Další 
informace o nastavení těchto připojení naleznete v oddílech 
„GPRS/3G“ a „Telefonické připojení“ v této kapitole.

Chcete-li nastavit telefon jako modem USB, je nutné nejprve 
instalovat do počítače program Centrum zařízení Windows 
Mobile nebo Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.

Pokud chcete používat připojení Bluetooth, ověřte, zda je počítač 
vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth. Jestliže počítač 
není vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth, můžete 
připojit a použít externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Nastavení telefonu jako modemu USB
1. Připojte telefon ke stolnímu nebo přenosnému počítači pomocí 

synchronizačního kabelu USB.

2. Když se zobrazí obrazovka Připojení k počítači, vyberte položku 
Sdílení Internetu a potom klepněte na položku Hotovo.

Potom se otevře obrazovka Sdílení Internetu a počítač bude 
automaticky připojen k Internetu pomocí telefonu.

•

•

•
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Použití telefonu jako modemu Bluetooth
Chcete-li telefon použít jako modem Bluetooth pro počítač, nastavte síť 
Bluetooth PAN (Personal Area Network) mezi telefonem a počítačem.

Nastavení sítě Bluetooth PAN v telefonu
1. V telefonu zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim 

viditelnosti. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace 
Bluetooth a zviditelnění telefonu“ v kapitole 10.

2. Vytvořte partnerství Bluetooth z telefonu. Pokyny naleznete v 
části „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v kapitole 10.

�. Nastavte síť Bluetooth PAN v počítači. Pokyny naleznete v části 
Nastavení sítě Bluetooth PAN v počítači.

� V telefonu klepnutím na položku Přijmout se připojíte k počítači.

Zobrazí se zpráva o stavu připojení, která signalizuje úspěšné 
připojení počítače k Internetu pomocí telefonu jako modemu 
Bluetooth.

Nastavení sítě Bluetooth PAN v počítači
Systém Windows Vista:

1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Centrum sítí a 
sdílení.

2. Klepněte na položku Spravovat síťová připojení a dále v části Síť 
PAN poklepejte na možnost Síťové připojení Bluetooth.

�. V okně Zařízení Bluetooth pro síť PAN vyberte váš telefon a 
klepněte na tlačítko Připojit.

Systém Windows XP:

1. Klepněte na položku Start > Ovládací panely > Síťová připojení.

2. V části Síť PAN klepněte na ikonu Síťové připojení Bluetooth.

�. V části Práce se sítí klepněte na možnost Zobrazit síťová zařízení 
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Bluetooth.

�. V okně Zařízení Bluetooth pro síť PAN vyberte váš telefon a 
klepněte na tlačítko Připojit.
Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován 

do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou, pro 
připojení počítače a telefonu prostřednictvím komunikace 
Bluetooth spusťte program dodaný s tímto adaptérem nebo 
hardwarovým klíčem. Další informace naleznete v dokumentaci 
k adaptéru nebo hardwarovému klíči Bluetooth.

Ukončení připojení k síti Internet
Pro připojení USB

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost Odpojit.

Pro připojení Bluetooth

Na obrazovce Privátní síť klepněte na položky Nabídka > Odebrat.

�.11 Použití telefonu jako bezdrátového směrovače
Funkce Směrovač Wi-Fi z vašeho telefonu udělá bezdrátový směrovač 
a pomocí Wi-Fi bude sdílet datové připojení telefonu s jedním nebo 
více počítači. Když spustíte funkci Směrovač Wi-Fi, telefon vytvoří 
zabezpečenou síť Wi-Fi, ke které můžete připojit počítač a získat 
přístup na Internet.

Chcete-li telefon použít jako bezdrátový směrovač, ujistěte se, že 
je v telefonu vložena karta SIM a má datové připojení 3G/GPRS/
EDGE.  Pro připojení k síti Wi-Fi vašeho telefonu musí mít váš počítač 
vestavěné zařízení pro Wi-Fi nebo adaptér Wi-Fi.
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Nastavení telefonu jako bezdrátového směrovače
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položky Bezdrátové ovládání > Směrovač Wi-Fi nebo klepněte 
na položky Start > Směrovač Wi-Fi.

2. Když otevřete Směrovač Wi-Fi poprvé, zobrazí se stručný úvod 
popisující aplikaci. Klepněte na položku Další.

�. Na obrazovce Směrovač Wi-Fi zadejte Název 
sítě pro síť Wi-Fi, kterou chcete vytvořit, 
nebo použijte poskytnutý výchozí název.

�. Zadejte Klíč WEP pro zabezpečení sítě  
Wi-Fi nebo použijte poskytnutý výchozí klíč 
WEP. Klíč WEP musí mít 10 čísel.

�. V části Připojení k síti Internet vyberte 
název připojení, které telefon používá 
k připojení k Internetu. 

�. Klepněte na položku Start. Když je telefon 
připraven přijmout připojení, zobrazí pokyny 
pro připojení počítače k síti Wi-Fi. Jakmile 
se počítač připojí, pokyny zmizí a znovu se 
zobrazí obrazovka Směrovač Wi-Fi.
Tip Klepnutím na položku Zpět můžete znovu 

zobrazit pokyny pro připojení.
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Připojení počítače k síti Wi-Fi vašeho telefonu
Po nastavení telefonu jako bezdrátového směrovače připojte počítač k 
telefonu pomocí Wi-Fi, abyste získali přístup na Internet.

Systém Windows Vista

1. Klepněte na položky Start > Připojit.

2. V dialogovém okně Připojit k síti vyberte název sítě Wi-Fi vašeho 
telefonu, a potom klepněte na položku Připojit.
Poznámka Bezdrátová síť vašeho telefonu se v seznamu dostupných sítí 

nemusí zobrazit okamžitě. Počkejte chvíli a potom seznam 
aktualizujte, aby se tato bezdrátová síť zobrazila.

�. Zadejte klíč WEP, který jste použili při nastavování směrovače Wi-Fi, 
a potom klepněte na položku Připojit.

�. Klepněte na položku Zavřít.

Systém Windows XP

1. Klepněte na položky Start > Připojit > Bezdrátové připojení k síti.

2. V dialogovém okně Zvolit bezdrátovou síť vyberte název sítě Wi-Fi 
vašeho telefonu, a potom klepněte na položku Připojit.
Poznámka Bezdrátová síť vašeho telefonu se v seznamu dostupných sítí 

nemusí zobrazit okamžitě. Počkejte chvíli a potom seznam 
aktualizujte, aby se tato bezdrátová síť zobrazila.

�. Zadejte klíč WEP, který jste použili při nastavování směrovače Wi-Fi, 
a potom klepněte na položku Připojit.
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Vypnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu
Na obrazovce Směrovač Wi-Fi klepněte na tlačítko Zastavit.

Zapnutí sítě Wi-Fi vašeho telefonu v programu Správce 
komunikace
Jakmile je váš telefon nastaven jako bezdrátový směrovač, můžete síť 
Wi-Fi snadno zapnout a vypnout v programu Správce komunikace.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Bezdrátové ovládání.

2. Klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky 
Směrovač Wi-Fi. Když se bezdrátový směrovač spustí a je 
připraven přijímat připojení, zobrazí se název bezdrátové sítě a 
klíč WEP.



Kapitola 10  
Bluetooth

10.1 Režimy Bluetooth
Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. 
Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat 
informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického 
připojení.

Technologie Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech:
Zapnuto. Komunikace Bluetooth je zapnuta. Váš telefon může 
rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak 
ne naopak.
Viditelné. Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další 
zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat váš telefon.
Vypnuto. Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu 
nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie 
Bluetooth.

Poznámka   Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem 
úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových 
zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

•

•

•
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Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu
Zapněte komunikaci Bluetooth a umožněte viditelnost telefonu 
(zjistitelné), pokud chcete, aby další zařízení podporující technologii 
Bluetooth rozpoznaly váš telefon a připojily se k němu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 
klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth.

2. Po zobrazení výzvy zapněte Bluetooth a klepněte na Ano.
�. Klepněte na kartu Nastavení (  ) a potom klepněte na 

položku Není zjistitelné.
�. Klepněte na rozevírací nabídku a potom vyberte položku Vždy 

viditelné.
Poznámka  Pokud vyberte položku Viditelné po dobu �0 sekund, 

viditelnost Bluetooth se automaticky vypne, když uplyne čas 
a váš telefon se ještě nepřipojil k dalšímu zařízení Bluetooth.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo. V záhlaví se zobrazí ikona  a 
indikuje tak, že telefon je v režimu viditelnosti.

Tip Chcete-li komunikaci Bluetooth snadno vypnout nebo zapnout, 
klepnutím na položku Bezdrátové ovládání na kartě Nastavení na 
Výchozí obrazovce spusťte program Správce komunikace a potom 
klepněte na spínač pro vypnutí a zapnutí komunikace Bluetooth.
Telefon si pamatuje, zda byl režim viditelnosti dříve povolen nebo 
zakázán. Pokud jste nezakázali režim viditelnosti, zapnutím komunikace 
Bluetooth v programu Správce komunikace se také telefon automaticky 
zapne v režimu viditelnosti. Další informace o použití programu Správce 
komunikace naleznete v kapitole 14.
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10.2 Partnerství Bluetooth
Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi telefonem a jiným 
zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně 
informací.

Vytvoření partnerství Bluetooth
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položky Bezdrátové ovládání > Bluetooth. Telefon potom 
vyhledá zařízení Bluetooth.

2. Klepněte na zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spojit.

�. Zadejte heslo, které může být 1 až 16 znaků, abyste zajistili 
bezpečné připojení, a potom klepněte na tlačítko OK.
Poznámka  Telefon používá komunikací Bluetooth 2.1 s funkcí zabezpečeného 

jednoduchého párování. Pokud druhé zařízení Bluetooth, se 
kterým se párujete, také podporuje stejnou funkci, automaticky 
bude vytvořeno heslo a zobrazí se na telefonu i na druhém zařízení 
Bluetooth. Vy i druhá strana jednoduše musíte potvrdit, že heslo je 
stejné, a klepnutím na Ano vytvořit partnerství.

�. Po té, co druhá strana přijme partnerství, se na obrazovce zobrazí 
název zařízení Bluetooth, včetně všech služeb Bluetooth, které s 
ním můžete využívat. Zaškrtněte políčka služeb Bluetooth, které 
chcete využívat, a pak klepněte na tlačítko Hotovo.

�. Pokud jste vybrali, že chcete na spárovaném zařízení používat 
službu Bluetooth sériového portu, vyberte místní sériový port 
pro přidělení spárovaného zařízení, a potom klepněte na položku 
Pokračovat.

Když klepnete na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth 
na kartě Nastavení na Výchozí obrazovce, uvidíte připojené zařízení 
Bluetooth v seznamu na kartě Zařízení (  ).
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Tip Klepnutím na Vlastnosti změňte název spárovaného zařízení Klepnutím 
na položky Nabídka > Aktualizovat aktualizujte seznam služeb, které 
můžete použít se spárovaným zařízením.

Vytvoření partnerství Bluetooth je jednorázový proces. Po vytvoření 
partnerství se již telefon a spárované zařízení rozeznají a mohou si 
vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Přijetí partnerství Bluetooth
1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl 

zapnut viditelný režim.

2. Po zobrazení výzvy zadejte nebo přijměte heslo (stejné heslo, 
které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se 
navázalo zabezpečené připojení.

�. Klepněte na tlačítko OK. Spárované zařízení se nyní zobrazí 
na kartě Zařízení (  ). Nyní můžete vyměňovat 
informace se spárovaným zařízením.

Tip Chcete-li odstranit partnerství Bluetooth, vyberte název zařízení na 
kartě Zařízení a poté klepněte na položky Nabídka > Odstranit. Po 
zobrazení výzvy o potvrzení klepněte na tlačítko Ano.
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10.� Připojování sady Bluetooth hands-free nebo 
stereo sluchátek s mikrofonem

Pro telefonování typu hands-free lze s telefonem použít sluchátko 
s mikrofonem Bluetooth typu hands-free, například autosadu. Telefon 
podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile), která umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth 
s mikrofonem k telefonování typu hands-free i ke stereofonnímu 
poslechu hudby.

1. Zkontrolujte, zda jsou telefon i sluchátko s mikrofonem Bluetooth 
zapnuty a umístěny blízko sebe a zda je nastaven režim 
viditelnosti sluchátek s mikrofonem. Postup nastavení režimu 
viditelnosti sluchátka s mikrofonem naleznete v dokumentaci 
k výrobku.

2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položky Bezdrátové ovládání > Bluetooth. Telefon potom 
začne vyhledávat sluchátka s mikrofonem Bluetooth.

�. Klepnutím vyberte v seznamu sluchátko s mikrofonem typu 
hands-free nebo stereofonní sluchátka s mikrofonem. Telefon se 
automaticky spáruje se sluchátky s mikrofonem Bluetooth.
Poznámka  Telefon automaticky vyzkouší jedno z nakonfigurovaných 

hesel (0000, 8888) a pokusí se spárovat se sluchátky 
s mikrofonem Bluetooth. Pokud se tato operace nezdaří, 
bude nutné zadat heslo dodané se sluchátky ručně.

�. Po připojení se sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo 
stereofonní sluchátka s mikrofonem zobrazí na obrazovce, včetně 
služeb Bluetooth (hands-free a stereo zvuk), které můžete použít. 
Ujistěte se, že jsou tyto služby vybrány, a potom klepněte na 
tlačítko Hotovo.
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Spárovaná sluchátka s mikrofonem se nyní zobrazí na kartě Zařízení  
(  ).

1 Dvojitý hrot šípu zobrazený 
vpravo od služby znamená, 
že služba je spojena s vašimi 
sluchátky s mikrofonem.

2 Pokud sluchátka s mikrofonem 
vypnete, dvojitý hrot šípu 
zmizí, což znamená, že služba 
byla odpojena. Při příštím 
zapnutí a používání sluchátek 
s mikrofonem musíte každé 
zařízení ručně spojit znovu. 
Klepnutím na službu se znovu 
připojíte.

1
2

10.� Odesílání a přijímání informací pomocí 
komunikace Bluetooth

Ze telefonu do počítače nebo do jiného zařízení Bluetooth lze odesílat 
následující typy informací: e-maily, kontakty, úkoly, poznámky, položky 
kalendáře aplikace Outlook, zvukové soubory, vyzváněcí tóny, obrázky 
a videa.

Poznámka   Pokud není váš počítač vybaven modulem Bluetooth, je třeba 
k počítači připojit a použít adaptér nebo hardwarový klíč 
komunikace Bluetooth.
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Odeslání informací z telefonu do počítače
1. Zapněte komunikaci Bluetooth na počítači a zapněte režim 

viditelnosti.
Poznámka  Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth 

nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí 
stranou a povolte zjišťování adaptéru nebo hardwarového 
klíče jinými zařízeními. Další informace naleznete 
v dokumentaci k adaptéru Bluetooth.

Pokud v počítači používáte systém Windows XP SP2 nebo 
pozdější a adaptér Bluetooth počítače je podporován verzí 
vašeho systému Windows, proveďte následující kroky:
a. V počítači otevřete složku Zařízení Bluetooth z ovládacích 

panelů a pak klepněte na kartu Možnosti v okně Zařízení 
Bluetooth.

b. V systému Windows Vista vyberte možnost Povolit zařízením 
Bluetooth vyhledání tohoto počítače.

 V systému Windows XP vyberte možnost Zapnout viditelnost 
a Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači.

c. Vytvořte partnerství Bluetooth mezi telefonem a počítačem. 
Pokyny najdete v části „Vytvoření partnerství Bluetooth“.

d. Na kartě Možnosti v okně Zařízení Bluetooth vyberte možnost 
Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti.

e. Chcete-li v počítači povolit příjem informací pomocí Bluetooth, 
klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth  v oznamovací 
oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače a vyberte 
příkaz Přijmout soubor. Nyní je vše připraveno k odeslání a přijetí.

2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 
klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth.
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�. Klepněte na kartu Příslušenství 
(  ) a potom na položku 
Odeslat objekt BT.

�. Vyberte typ informací a potom 
zaškrtněte políčka položek, které 
chcete odeslat.

�. Klepněte na tlačítko Odeslat.

�. Klepnutím vyberte zařízení 
Bluetooth, do kterého chcete 
položky odeslat.

Klepněte na levý nebo 
pravý šíp, chcete-li 
změnit typ informací, 
které chcete poslat.

�. Pokud jste odeslali e-mailové zprávy aplikace Outlook, položky 
kalendáře, úkoly nebo kontakty do počítače a tato položka se 
nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem 
položek Soubor > Import a export.

Chcete-li odeslat informace do zařízení podporujícího technologii 
Bluetooth, například jiného telefonu se systémem Windows, 
postupujte podle kroků 2 až 7 výše uvedeného postupu.

Tipy Výchozí složka v počítači, do které jsou ukládány odeslané položky, 
může být složka C:\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\
Dokumenty\Bluetooth Exchange Folder v systému Windows XP a  
C:\Users\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty\Bluetooth Exchange 
Folder v systému Windows Vista.

Odeslání souboru do jiného zařízení Bluetooth
1. Klepněte na položky Start > Průzkumník.

2. Přejděte do složky, jež obsahuje soubor, který chcete odeslat.



Kapitola 10 Bluetooth 21�

�. Stiskněte požadovaný soubor a podržte jej a pak klepněte na 
položku Odeslat prostřednictvím Bluetooth.

�. Klepnutím vyberte název zařízení Bluetooth, do kterého chcete 
soubor odeslat.

Přijetí informací z jiného zařízení Bluetooth
1. Když přijmete informace, jako jsou položky kalendáře, úkoly 

nebo kontakty odeslané z jiného zařízení s podporou technologie 
Bluetooth, klepněte na položku Přijmout.

2. Když telefon dokončí ukládání informací, klepněte na tlačítko 
Hotovo.

Změna složky pro ukládání přijatých souborů
Soubory, které přijmete od jiného zařízení Bluetooth, budou uloženy 
do složky \Dokumenty v telefonu. Cílovou složku pro ukládání 
přijatých souborů je možné změnit:

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 
klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth.

2. Na kartě Nastavení (  ) klepněte na položku Upřesnit.

�. Přesuňte se dolů a klepněte na Přenos souborů.

�. Klepněte na tlačítko Hledat (  ).

�. Vyberte nový cílový soubor a potom klepněte na položku Vybrat.
Tip Chcete-li ukládat přijaté soubory na paměťovou kartu, když 

je vložena do telefonu, vyberte položku Ukládat soubory na 
paměťovou kartu, je-li přítomna. Soubory se uloží v kořenové složce 
paměťové karty.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.
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10.� Tisk prostřednictvím Bluetooth
Připojte telefon k tiskárně Bluetooth pro tisk fotografií.

Poznámka   Než začnete tisknout, zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní 
s technologií Bluetooth zapnutá, a zapněte komunikaci Bluetooth 
v telefonu. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace Bluetooth 
a zviditelnění telefonu“ dříve v této kapitole.

Tisk fotografie
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 

klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth.

2. Klepněte na kartu Příslušenství (  ) a potom klepněte na 
položku Tisk obrázků. Telefon potom vyhledá fotografie uložené 
v telefonu a na paměťové kartě.

�. Klepněte na každou fotografii, kterou chcete vybrat k tisku. 
Pokud chcete vybrat všechny fotografie, klepněte na položky 
Nabídka > Vybrat vše.
Tip Pro zrušení výběru vybraného obrázku klepněte na příslušný 

obrázek ještě jednou.

�. Po dokončení výběru fotografií klepněte na tlačítko Další.

�. Klepnutím vyberte název tiskárny Bluetooth.

�. Vyberte Rozvržení tisku, které chcete použít, a potom klepněte 
na položku Tisk.
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10.� Připojení k telefonní autosadě
Telefonní autosady Bluetooth podporující profil přístupu ke kartě SIM 
(SAP) lze připojit k telefonu, na jehož kartu SIM lze poté přistupovat 
prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání připojení SAP lze 
stahovat kontakty z telefonu a karty SIM do telefonní autosady a 
pomocí telefonní autosady rovněž přijímat a provádět hovory.

1. Zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte telefon do režimu 
viditelnosti. Pokyny najdete v části „Zapnutí komunikace 
Bluetooth a zviditelnění telefonu“ dříve v této kapitole.

2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a pak 
klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > Bluetooth.

�. Na kartě Nastavení (  ) klepněte na položku Upřesnit.

�. Přesuňte se dolů a klepněte na Přístup ke kartě SIM.

�. Zaškrtněte pole Povolit SIM Access Profile (SAP) a pak klepněte 
na tlačítko Hotovo.

�. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu 
k telefonu. Pokyny naleznete v příručce k autosadě.

�. Pokud párujete telefonní autosadu s telefonem poprvé, zadejte 
v telefonu heslo telefonní autosady.

�. Na telefonu by se mělo objevit překryvné okno oznamující 
navázání spojení mezi telefonem a telefonní autosadou. Klepněte 
na tlačítko OK.

Poznámka   Je-li aktivní připojení profil přístupu ke kartě SIM, na telefonu 
nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět 
související činnosti. Po tuto dobu budete moci provádět nebo 
přijímat volání prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze 
telefon opět používat jako dříve.
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11.1 Pokyny a příprava pro použití systému GPS
Z důvodů zajištění bezpečnosti na silnici dodržujte před a při použití 
tohoto telefonu k navigaci GPS následující pokyny.

Při používání navigačního software GPS v automobilu, vždy 
si naplánujte trasu GPS předtím, než se vydáte na cestu. 
Nepokoušejte se konfigurovat navigační software GPS při řízení.

Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. 
Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.

Používáte-li telefon ve vozidle, bezpečně jej upevněte pomocí 
držáku do auta. Neumísťujte telefon do míst znázorněných na 
následujícím obrázku:

Neumisťujte telefon 
do míst, kde by 
bránilo řidiči ve 
výhledu.

Neumisťujte telefon 
do míst, kam se 
mohou rozvinout 
airbagy.

Neumisťujte telefon 
do vozidla bez 
zajištění v držáku.

1.

2.

�.
 

•

•

•
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Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za 
škody způsobené nedbalostí při používání systému.
Telefon nenechávejte ve vozidle nebo vystavený přímému 
slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by 
mohla poškodit telefon nebo ohrozit vozidlo.
Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na 
příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké 
budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo 
zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, 
může být zhoršena průchodnost signálu GPS.
Další okolní bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní 
telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a 
způsobovat nestabilní příjem signálu.
Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje 
americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za 
přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto 
ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.

11.2 Stahování dat o umístění prostřednictvím 
programu Rychlé GPS

Dříve než začnete telefon používat k navigaci GPS, spusťte program 
Rychlé GPS a stáhněte do telefonu data astronomických tabulek 
(informace o aktuální poloze satelitu a času). Program Rychlé GPS 
značně urychluje zjištění polohy GPS. Program Rychlé GPS stahuje 
data astronomických tabulek z webových serverů namísto ze satelitů 
pomocí připojení k Internetu v telefonu prostřednictvím připojení Wi-Fi, 
ActiveSync nebo GPRS/3G.

1. Klepněte na položky Start > Nástroje > Rychlé GPS.

2. Klepněte na tlačítko Stáhnout na obrazovce programu Rychlé GPS.

•

•

•

•

•
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Na obrazovce se nejprve zobrazí Čas platnosti stažených dat. 
S postupem času se budou zobrazovat zbývající dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti 
dat nejnovější data astronomických tabulek.

Změna možností stahování
Chcete-li nakonfigurovat možnosti stahování, klepněte na položky 
Nabídka > Možnosti a zvolte z dostupných možností:

Automaticky stahovat Rychlé GPS  
Automaticky stahuje efemeridová data.

Tato služba může znamenat další poplatky.

Stahovat Rychlé GPS během roamingu  
Automaticky stahuje efemeridová data, když se nacházíte mimo 
dosah domovské sítě.

Tato služba může znamenat další poplatky.

Stahovat Rychlé GPS po připojení k počítači pomocí programu 
ActiveSync 
Automaticky stáhnout data astronomických tabulek po připojení 
k počítači pomocí programu ActiveSync. Aby bylo možné data 
astronomických tabulek stáhnout, musí být počítač připojen 
k Internetu.

Ukončit program Rychlé GPS po stažení 
Program Rychlé GPS se zavře po stažení družicových dat. 

•

•

•

•
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11.� HTC Footprints
Díky programu HTC Footprints™ můžete zachytit své cesty a vydat se 
na ně znovu. Pomocí programu Footprints můžete pořizovat fotografie 
navštívených míst a ukládat jejich polohu GPS a další podrobnosti do 
telefonu. Na kartě Footprints na Výchozí obrazovce potom můžete 
fotografie snadno procházet a znovu svá oblíbená místa navštívit.

Z programu Footprints se také dostanete na aplikaci Mapy Google™, 
abyste mohli zobrazit vyfotografované místo na mapě a dokonce 
navigovat na toto místo pomocí navigačního softwaru GPS telefonu.

Co to je footprint?
Footprint obsahuje malou fotografii navštíveného místa a polohu GPS. 
Do footprintu můžete přidat další údaje o místu, například telefonní 
číslo, adresu, vlastní hlasový záznam a více.

Vytvořit footprint je možné dvěma způsoby. Buď můžete pořídit 
fotografii místa, kde se právě nacházíte, nebo vybrat fotografii v 
programu Alba a uložit ji jako footprint.

Pořízení fotografie místa jako footprintu
Pro pořízení fotografie místa můžete použít program Footprints nebo 
Fotoaparát. V ideálním případě použijte program Footprints, aby bylo 
možné určit vaši polohu GPS ještě před pořízením fotografie.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.

2. Klepněte na položku Nová (  ) v horním pravém rohu 
obrazovky.

�. Program Footprints potom zobrazí živou obrazovku fotoaparátu. 
Zamiřte fotoaparát na zajímavé místo a počkejte na určení polohy 
GPS.
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�. Až se poloha GPS zobrazí na obrazovce, můžete pořídit fotografii 
zajímavého místa.
Tipy Před pořízením fotografie můžete provést tyto činnosti:
 • Klepněte na tlačítko na obrazovce Blesk, chcete-li zvolit režim 

blesku. Další informace o rozdílech mezi režimy blesku najdete 
v části „Použití blesku“ v kapitole 12.

 • Změňte nastavení jasu a vyvážení bílé. Klepněte na položky 
Nabídka > Jas nebo Vyvážení bílé a zvolte nastavení.

 • Nastavte program Footprints tak, aby samostatně uložil velkou 
fotografii s velkým rozlišením. Klepněte na položky Nabídka > Nastavení 
a zaškrtněte políčko Uložit velkou fotografii do Alb při zachycení.

�. Klepněte na tlačítko Virtuální fotoaparát (  ), abyste pořídili 
fotografii.

�. Program Footprints potom zobrazí pořízenou fotografii s několika 
tlačítky ve spodní části obrazovky, která vám umožňují provádět 
následující:

���21

1 Opětovně pořídit fotografii (pokud 
fotografie není dostatečně jasná).

2 Opětovně provést hledání polohy GPS 
(pokud je hledání polohy neúspěšné a 
poloha GPS se nezobrazí).

� Najděte místo v programu Mapy 
Google.

� Přidejte hlasový záznam.
� Upravte footprint a přidejte další 

informace, například své osobní 
poznámky.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.
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Footprint se automaticky pojmenuje podle názvu místa, města nebo 
země, kde byla fotografie pořízena. Pokud místo, město nebo země 
nelze určit, je dán výchozí název. Vaše footprinty se číslují vzestupně 
podle toho, jak vytváříte další footprinty.

Poznámka  Program Footprints využívá databázi vysílačů mobilních sítí 
a hotspotů Wi-Fi a pomocí nich odhaduje vaši polohu při 
pojmenovávání footprintu a při určování vaší polohy v aplikaci Mapy 
Google. Tato databáze se průběžně vylepšuje. Pokud je váš nejbližší 
vysílač mobilních sítí nebo hotspot Wi-Fi v databázi nový, může být 
odhad vaší polohy nepřesný. Pokud název footprintu neodráží vaši 
skutečnou polohu, můžete název footprintu změnit a zadat vlastní 
název. Podrobnosti najdete v části „Úprava footprintu“.

Výběr a uložení fotografie z programu Alba jako footprintu
Když vyberete fotografii místa z programu Alba, které je již označeno 
geoznačkou s polohou GPS, bude tato informace přidána k novému 
footprintu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě Fotografie a videa a 
klepněte na položku Alba.

2. Klepněte na fotografii místa, které chcete.

�. Když máte fotografii zobrazenou na celou obrazovku, klepnutím 
na obrazovku zobrazíte ovládací prvky na obrazovce.

�. Klepněte na položky Nabídka (  ) > Uložit jako footprinty.

�. Přetáhněte a posuňte fotografii tak, abyste do středu umístili 
malou část fotografie na rámeček oříznutí.

�. Klepnutím na položku Hotovo ořízněte vybranou část fotografie a 
uložte ji jako nový footprint.

�. Potom se otevře obrazovka Upravit a umožní vám přidat do 
footprintu informace o poloze. Podrobnosti najdete v části  
„Úprava footprintu“.



22� Kapitola 11 Hledání a zaznamenávání míst

Úprava footprintu
Po vytvoření můžete footprint upravit tak, aby zahrnoval více 
informací, jako je telefonní číslo, adresa, adresa webové stránky, váš 
hlasový záznam a osobní poznámky.

1. Po pořízení fotografie v programu Footprints klepnutím na 
tlačítko Upravit (  ) otevřete footprint na obrazovce Upravit.

Pokud jste jako footprint vybrali a uložili fotografii z programu 
Alba, obrazovka Upravit automaticky footprint otevře.
Tip Na Výchozí obrazovce na kartě Footprints můžete také klepnout na 

footprint a potom jej otevřete klepnutím na položky Nabídka > Upravit.

2. Chcete-li změnit název footprintu, zadejte nový název do 
textového pole, které je nejvýše.
Tip Klepněte na fotografii pod názvem footprintu, pokud chcete 

fotografii zhotovit znovu nebo vybrat jinou fotografii.

�. Ve výchozím nastavení jsou footprinty všechny klasifikovány jako 
oblíbené položky. Chcete-li změnit kategorii vašeho footprintu, 
klepněte na pole Oblíbené položky a vyberte jinou kategorii, jako 
je Nakupování, Stravování, Volný čas nebo Další.

�. Klepněte na pole vpravo od ikon ,  a , abyste zadali 
adresu, telefonní číslo a adresu webové stránky.

�. Použijte ovládací prvky záznamu pro pořízení hlasového 
záznamu, přehrávání nebo odstranění hlasového záznamu.

�. Chcete-li přidat osobní poznámky, zadejte text do textového pole 
ve spodní části obrazovky Upravit.
Poznámka  Pokud se nezobrazují žádná data GPS ani nejsou uložena ve 

footprintu, můžete znovu vyzkoušet zjišťování polohy GPS 
a přidat data GPS do footprintu klepnutím na položku . 
Informace GPS také můžete zadat ručně.

�. Uložte změny klepnutím na tlačítko Hotovo.
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Procházení footprintů při hledání navštíveného místa
Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na 
kartu Footprints a potom přetáhněte prst 
nahoru nebo dolů po obrazovce, chcete-
li procházet fotografiemi míst, které jste 
navštívili. Pokud footprint obsahuje hlasový 
záznam, klepněte na tlačítko Přehrát, 
chcete-li si záznam poslechnout.
Footprinty lze také procházet podle 
kategorie. Klepněte na položku Footprints 
ve spodní části obrazovky a na následující 
obrazovce přesuňte prst doprava 
nebo doleva přes karty ve spodní části 
obrazovky, abyste procházeli podle 
kategorie.

Po nalezení footprintu hledaného místa klepněte na footprint, abyste 
zobrazili podrobnosti daného místa. Místo můžete znovu snadno 
navštívit tak, že klepnete na ikonu Navigace (  ), a tak získáte 
podrobné pokyny pomocí navigačního softwaru GPS telefonu, nebo 
klepněte na položky Nabídka > Zobrazit na mapě a nalezněte místo v 
aplikaci Mapy Google.
Můžete také klepnout na ikonu Telefon (  ), chcete-li zavolat na 
zobrazené telefonní číslo, nebo klepněte na ikonu Zeměkoule (  ), 
chcete-li získat přístup na webovou stránku místa a najít další informace.

Tip Pokud jste geoznačkou označili fotografie pořízené pomocí jiného 
fotoaparátu, můžete je zkopírovat do telefonu a použít funkci PhotoNav 
v navigačním softwaru GPS CoPilot v telefonu pro navigaci na fotografie 
označené geoznačkou. Fotografie označené geoznačkou zkopírujte do 
následující složky v telefonu nebo paměťové kartě:  
Telefon: \Toto zařízení\Dokumenty\My POI 
Paměťová karta: \Toto zařízení\Paměťová karta\Dokumenty\My POI
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Export footprintů na paměťovou kartu
Své footprinty si můžete zazálohovat tak, že je exportujete na 
paměťovou kartu.

Můžete také zálohovat všechny footprinty nebo zálohovat podle 
kategorie. Na paměťové kartě se uloží samostatné záložní soubory pro 
každou kategorii. Exportovat je také možné pouze jeden footprint.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.

2. Klepněte na položku Footprints ve spodní části obrazovky.

�. Musíte být na správné obrazovce, abyste zvolili to, co chcete zálohovat.

Pro zálohování všech footprintů musíte být na kartě Všechny 
footprinty.

Pro zálohování kategorie footprintů přejděte na kartu té 
kategorie, kterou chcete (například Stravování).

Pro zálohování jediného footprintu klepněte nejprve na 
požadovaný footprint.

�. Klepněte na položky Nabídka > Exportovat.

Import footprintů z paměťové karty
Footprinty je možné do telefonu importovat ze záložního souboru na 
paměťové kartě. Záložní soubory také můžete sdílet s dalšími lidmi, 
kteří mají v telefonu aplikaci HTC Footprints, aby mohli používat vaše 
footprinty.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Footprints.

2. Klepněte na položku Footprints ve spodní části obrazovky.

�. Na kartě Všechny footprinty klepněte na položky Nabídka > Import.

Pokud jsou footprinty v telefonu stejné jako footprinty v záložním 
souboru, můžete si zvolit, zda si footprinty v telefonu přejete 
zachovat, nebo přepsat.

•

•

•
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11.� Mapy Google (dostupné podle země)
Aplikace Mapy Google sleduje vaši aktuální polohu prostřednictvím 
připojení Wi-Fi, datového připojení nebo systému GPS v telefonu. 
Pomocí aplikace Mapy Google můžete hledat místa zájmu nebo adresu 
a získat podrobnou trasu do vybraného cíle. Můžete také snadno 
lokalizovat adresy kontaktů, pokud jsou uloženy v telefonu.

Pro spuštění programu Mapy Google klepněte na položky Start (  ) >  
Mapy Google.

Oddálit

Přiblížit

Hledání míst

Vyhledání trasy, 
připojení ke službě 
Google Latitude, 
použití GPS a další

Zobrazení aktuální 
polohy na mapě

Poznámka  Pro používání aplikace Mapy Google potřebujete aktivní datové 
připojení nebo připojení Wi-Fi.

Hledání zajímavých míst
Aplikace Mapy Google umožňuje vyhledat zajímavé místo a zjistit 
jeho polohu, zobrazuje informace o tomto místě a poskytuje pokyny, 
jak se na zajímavé místo můžete dostat z místa, na kterém se právě 
nacházíte.
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1. Na obrazovce aplikace Mapy Google klepněte na Hledání.

2. Zadejte název, adresu nebo PSČ tohoto místa do pole hledání a 
potom klepněte na tlačítko OK.

�. Klepnutím na požadované místo v seznamu výsledků hledání 
zobrazíte jeho adresu, telefonní číslo a další podrobnosti.

  

�. Na kartě Adresa klepněte:

Na [telefonní číslo], chcete-li zatelefonovat na zajímavé místo.
Na webovou adresu (je-li k dispozici), chcete-li přejít na 
webovou stránku zajímavého místa.
Na položku Najít trasu, chcete-li vyhledat trasu do zajímavého 
místa z místa, kde se právě nacházíte.
Na položku Zobrazení ulic (dostupná v závislosti na zemi), 
chcete-li zajímavé místo zobrazit v zobrazení ulic, pokud je 
k dispozici.
Na položku Uložit jako oblíbenou, chcete-li přidat zajímavé 
místo do seznamu oblíbených míst. Chcete-li přistupovat 

•
•

•

•

•
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k oblíbeným místům, klepněte na obrazovce Mapy Google na 
položky Nabídka > Oblíbené položky.
Na  položku Uložit jako kontakt, chcete-li uložit kontaktní 
informace o zajímavém místu do seznamu svých kontaktů.
Na položku Odeslat jako textovou zprávu, chcete-li informace 
o místu poslat někomu prostřednictvím zprávy SMS.

�. Klepnutím na položku Zobrazit mapu zobrazíte zajímavé místo na 
mapě.

Klepnutím na položky Nabídka > Nápověda > Tipy zobrazíte základní 
tipy k používání aplikace Mapy Google. Další informace o aplikaci 
Mapy Google naleznete na adrese:  
http://www.google.com/gmm/index.html.

Použití funkce Zobrazení ulic
Funkce Zobrazení ulic vám umožňuje zobrazovat interaktivní obrázky 
na úrovni ulic míst v programu Mapy Google.

Poznámky  • Zobrazení ulic je k dispozici jen v některých regionech.

   • Obrázky zobrazené ve Zobrazení ulic nejsou v reálném čase.

Zobrazení místa v režimu Zobrazení ulic
1. Na obrazovce Mapy Google stiskněte a podržte místo, které 

chcete zobrazit v režimu Zobrazení ulic.

2. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na položku Zobrazení ulic. 
Otevře se Zobrazení ulic a v něm aktuální místo. Pokud Zobrazení 
ulic není pro vybrané místo k dispozici, ukáže se text „Zde 
zobrazení ulic není“.

Do režimu Zobrazení ulic se také můžete dostat při hledání zajímavého 
místa. Další informace najdete v části „Hledání zajímavých míst“ dále 
v této kapitole.

•

•



2�0 Kapitola 11 Hledání a zaznamenávání míst

Navigace na místo v režimu Zobrazení ulic
Když máte zobrazené nějaké místo v režimu Zobrazení ulic, ukáže 
se malá část mapy v pravém dolním rohu obrazovky. Ikona osoby 
na mapě označuje polohu aktuálního obrázku režimu Zobrazení ulic. 
Zelená šipka pod osobou označuje směr obrázku.

Na obrazovce přesuňte prst doprava nebo doleva, abyste  se 
posunovali na obrázku režimu Zobrazení ulic. Klepnutím na šipku ve 
spodní části obrazovky přejděte na aktuální ulici.

Použití vrstev
Vrstvy umožňují vrstvení informací o místě v programu Mapy Google. 
Můžete přidávat více vrstev najednou a vytvořit přizpůsobenou mapu 
obsahující specifické informace, které chcete zobrazit.
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Přidání vrstvy
1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na položku Nabídka a 

potom klepněte na položku Vrstvy.

2. Klepněte na položku Procházet vrstvy a potom ze seznamu 
vyberte požadovanou vrstvu. Lze vybírat z následujících vrstev:

Vrstva Popis

Moje mapy Zobrazuje vaše vlastní Moje mapy vytvořené pomocí 
programu Mapy Google na vašem počítači. Další 
informace o službě Moje mapy najdete na adrese: 
http://maps.google.com/help/maps/mymaps/create.html.

Wikipedia Zobrazuje na mapě místa, ke kterým jsou související 
články ve Wikipedii. Klepnutím na ikonu Wikipedia 
označující místo zobrazíte výňatek ze článku z Wikipedia. 
Výňatek obsahuje také odkaz na celý článek.

Dopravní 
trasy

Zobrazuje trasy veřejné dopravy ve vybraných městech. 

Oblíbená 
místa

Zobrazuje oblíbená místa místních expertů z měst po 
celém světě. Klepnutím na oblíbené místo na mapě 
zobrazíte popis místa napsaný místním expertem. 
Klepnutím na položku Zobrazit úplný popis zobrazíte o 
místě více informací.

Latitude Zobrazuje polohu vašich přátel na mapě a umožňuje vám 
sdílet vaši polohu s nimi.  Pro zobrazení seznamu přátel 
pomocí služby Latitude klepněte na položku Zobrazit 
seznam. Chcete-li pozvat přátele, aby sdíleli informace o 
své poloze, klepněte na položku Přidat přátele. Chcete-li 
na mapě zobrazit polohu konkrétního přítele, klepněte na 
přítele v seznamu a potom klepněte na položku Zobrazit 
mapu. 

Doprava Zobrazuje dopravní údaje v reálném čase pro vybraná 
města.
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Poznámky  •  Chcete-li zobrazit vrstvy Moje mapy a Latitude musíte se 
přihlásit k účtu Google. Pro přihlášení klepněte na obrazovce 
Mapy Google na položku Nabídka a potom klepněte na položku 
Přihlásit.

   •  Pro zobrazení vrstvy Latitude se musíte nejprve připojit ke službě 
Latitude. Pro připojení ke službě Latitude klepněte na obrazovce 
Mapy Google na položku Nabídka a potom klepněte na položku 
Připojit se k Latitude.

   •  Funkce Latitude, doprava a dopravní trasy jsou k dispozici jen 
v některých regionech.

Odstranění vrstvy
1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na položku Nabídka a 

potom klepněte na položku Vrstvy.

2. V části Právě zapnuto klepněte na vrstvy, které chcete vypnout. 
Pro vypnutí všech vrstev najednou klepněte na položku Vymazat 
vše.
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11.� Použití telefonu jako kompasu
Digitální kompas můžete použít, když chcete zjistit směr. 

Digitální kompas určuje polohu pomocí GPS a zobrazuje vaši přesnou 
polohu GPS. Díky GPS můžete kompas používat také k navigaci do 
cílového místa, které vyberete v programu Mapy Google. 

Pro otevření aplikace Digitální kompas klepněte na položky Start (  ) > 
Nástroje > Digitální kompas.

1

2

�

�

1 Váš aktuální směr

2 Vaše aktuální poloha GPS

� Značka, která ukazuje směr 
vašeho cíle (zobrazí se, 
když používáte navigaci do 
určitého cíle)

� Tlačítko Nastavit cíl. 
Klepnutím otevřete program 
Mapy Google a zvolte cíl. 
Toto tlačítko zobrazuje 
zbývající vzdálenost do cíle, 
když používáte navigaci do 
vybraného cíle.

Poznámka   Když na Digitální kompas bude působit nějaké elektromagnetické 
rušení, zobrazí se zpráva. Pokud se tato zpráva zobrazí, postupujte 
podle pokynů na obrazovce, abyste Digitální kompas resetovali.
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Použití kompasu
Digitální kompas pracuje stejně jako normální kompas. Když se 
pohybujete, kompas se otáčí a zobrazuje váš aktuální směr.

1. Držte telefon tak, aby byl rovnoběžně se zemí a aby horní část 
telefonu byla směrem od vás.

2. Směr můžete určit pomocí červené čáry uprostřed kompasu. 
Hodnota kompasu pod horním koncem červené čáry je směr, 
kterým stojíte. Přesná hodnota kompasu vašeho aktuálního směru 
je také zobrazena v horní části obrazovky.

Navigace do cílového místa
V aplikaci Mapy Google si můžete zvolit místo, na které se chcete 
dostat, a potom tam navigujte pomocí kompasu. Pro používání aplikace 
Mapy Google potřebujete aktivní připojení Wi-Fi nebo datové připojení.

1. Na obrazovce kompasu klepněte na položku Nastavit cíl. Otevře 
se aplikace Mapy Google.

2. Na mapě stiskněte a podržte požadovaný cíl. Aplikace Mapy 
Google se zavře a kompas se zobrazí znovu. Zelená tečka na 
kroužku kompasu označuje směr vybraného cíle. Vzdálenost do 
vašeho cíle je zobrazena ve spodní části obrazovky.
Tip Chcete-li změnit jednotky použité ke zobrazení vzdálenosti do cíle, 

klepněte na položku Nabídka > Metrické jednotky/britské jednotky. 

�. Otočte se s telefonem tak, aby se zelená tečka na kroužku 
kompasu dostala k hornímu konci červené čáry.

�. Cestujte ve směru zelené tečky do svého cíle.  Vzdálenost do cíle 
zobrazená ve spodní části obrazovky se bude snižovat, jak se 
budete k cíli přibližovat.

Chcete-li aktuální cíl vymazat, klepněte na tlačítko zobrazující 
vzdálenost do cíle.
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11.� Použití telefonu s autosadou
Pokud jste si k telefonu zakoupili příslušnou autosadu, můžete pomocí 
dodaného držáku do auta telefon v autě upevnit a používat jej během 
jízdy. Pokyny k tomu, jak nainstalovat držák do auta a řádně v něm 
telefon upevnit, najdete v návodu k autosadě.

Použití aplikace NaviPanel
NaviPanel vám nabízí pohodlné 
rozhraní na jeden dotyk pro 
Footprints, program Telefon a 
navigační software GPS, když 
s telefonem používáte držák 
do auta. Když telefon vložíte 
do držáku, otevře se NaviPanel 
automaticky a umožní vám tyto 
aplikace používat.  

Poznámky  •  Autosadu s držákem do auta pro váš telefon je nutné zakoupit 
samostatně.

   •  Pokud je telefon v držáku a není připojen k autosadě nebo 
sluchátkům s mikrofonem Bluetooth, automaticky se zapne 
hlasitý poslech telefonu, když začnete telefonovat nebo přijmete 
hovor.

Po skončení používání aplikace, jako je Telefon, klepnutím na 
obrazovku dvěma prsty se vrátíte na hlavní obrazovku NaviPanel.
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Pokud používáte převodník USB mini na mikro, otevírá se 
sám NaviPanel?
Pokud do telefonu připojíte napájecí adaptér mini USB nebo 
autonabíječku prostřednictvím převodníku USB mini na mikro, může 
to telefon nesprávně interpretovat jako připojení k autosadě (kvůli 
odlišnému přidělení konektorů PIN v napájecím adaptéru mini USB 
nebo autonabíječce) a automaticky zobrazit obrazovku NaviPanel.
NaviPanel můžete zakázat pomocí těchto kroků:

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a 
klepněte na položky Další > Režim autosady.
Zakažte NaviPanel tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka 
Automatické spuštění NaviPanelu v režimu autosady.

Pokud si pro svůj telefon zakoupíte a začnete používat vyhrazenou 
autosadu, nezapomeňte NaviPanel znovu povolit tak, že budete 
postupovat podle kroku 1 výše a potom zaškrtnete políčko 
Automatické spuštění NaviPanelu v režimu autosady. Doporučujeme 
vám, abyste s telefonem a autosadou používali pouze dodaný 
napájecí adaptér a kabely. Náhradní kabely a příslušenství si můžete 
zakoupit v obchodě, který prodává telefony HTC.

1.

2.

Automatické připojení k autosadě nebo sluchátkům 
s mikrofonem Bluetooth, když je telefon v režimu autosady
Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky připojil k autosadě 
Bluetooth nebo sluchátkům s mikrofonem Bluetooth, jakmile telefon 
vložíte do držáku do auta.

Pokud autosadu Bluetooth nebo sluchátka s mikrofonem Bluetooth 
používáte poprvé, vytvořte nejprve z telefonu partnerství Bluetooth. 
Informace o tom, jak postupovat, najdete v části „Vytvoření partnerství 
Bluetooth“ v kapitole 10.
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Poznámka   Některé autosady Bluetooth mohou vyžadovat iniciaci partnerství 
Bluetooth z autosady, a ne z telefonu. Pokud se při připojování k 
autosadě Bluetooth vyskytnou problémy, viz dokumentaci výrobce.

Nastavení telefonu pro připojení autosady nebo sluchátek 
s mikrofonem Bluetooth 
Vyberte, které zařízení Bluetooth chcete automaticky připojit k 
telefonu v režimu autosady. Jedná se o jednorázové nastavení.

1. Zapněte komunikaci Bluetooth v telefonu a zapněte režim 
viditelnosti (zjistitelný). Pokyny najdete v části „Zapnutí 
komunikace Bluetooth a zviditelnění telefonu“ v kapitole 10.

2. Zapněte autosadu nebo sluchátka s mikrofonem Bluetooth a 
nastavte na režim viditelnosti.

�. Připojte autosadu nebo sluchátka s mikrofonem Bluetooth k 
telefonu. Pokud chcete zahájit připojení Bluetooth z telefonu, 
proveďte následující:

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a 
pak klepněte na položky Nabídka > Všechna nastavení > 
Bluetooth.

Klepněte na název zařízení, například na název sluchátek s 
mikrofonem Bluetooth, a potom klepněte na položku Hands-
free.

Klepnutím na tlačítko OK zavřete obrazovku Bluetooth.

�. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položky Další > Režim autosady.

�. Vyberte autosadu Bluetooth nebo sluchátka s mikrofonem 
Bluetooth, které chcete automaticky připojovat k telefonu.

�. Zaškrtněte políčko Automaticky připojit k níže uvedenému 
zařízení Bluetooth v režimu autosady.

a.

b.

c.
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�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Automatické připojení k autosadě nebo sluchátkům s mikrofonem 
Bluetooth

1. Před upevněním telefonu do držáku do auta se vždy nejprve 
ujistěte, že v telefonu a v autosadě nebo ve sluchátkách 
s mikrofonem Bluetooth je zapnuta funkce Bluetooth a obě 
zařízení jsou v režimu viditelnosti.

2. Vložte telefon do držáku do auta a zajistěte je na místě.

�. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Pro připojení klepněte na tlačítko 
Ano.



Kapitola 12  
Fotoaparát a multimédia

12.1 Fotografování a nahrávání videa
Používejte Fotoaparát pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů. 
Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne 
do režimu na šířku.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Fotografie a videa a 
klepněte na ikonu Fotoaparát (  ), abyste otevřeli obrazovku 
Fotoaparát v režimu Fotografie a mohli začít pořizovat fotografie.

Pro nahrávání videí klepněte na ikonu Videokamera (  ) na kartě 
Fotografie a videa, abyste otevřeli obrazovku Fotoaparát přímo v 
režimu Video.

Změna režimu snímání
Ve výchozím nastavení je režim snímání nastaven buď na režim 
Fotografie, nebo na režim Video, a to podle toho, co jste vybrali, když 
jste otevřeli aplikaci Fotoaparát. Aplikace Fotoaparát kromě toho pro 
různé potřeby nabízí další režimy snímání.

1. Chcete-li přepnout do jiného režimu snímání, nejprve klepnutím 
na ikonu  zobrazte ovládací prvky na obrazovce a potom 
klepněte na prostřední ikonu v dolní části obrazovky Fotoaparát.

2. V nabídce Režim snímání klepněte na režim snímání, který 
chcete použít.
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Režim snímání Funkce

Fotografie Snímání běžných statických snímků.

Video Záznam videoklipů se zvukem nebo bez něj.

Panorama Postupné snímání série statických snímků v jednom 
směru a spojení těchto snímků do panoramatického 
zobrazení scény.

Video MMS Záznam videoklipů vhodných k odeslání 
prostřednictvím zprávy MMS.

Obrázek kontaktu Snímání statických snímků, které můžete přiřadit jako 
obrázek ke kontaktu.

Přibližování a oddalování
Před pořizováním fotografie 
nebo videoklipu můžete objekt 
v záběru přiblížit nebo oddálit 
pomocí tlačítek na obrazovce. 
Pro přiblížení nebo oddálení 
klepněte na tlačítko  a 
potom klepněte na tlačítko  
nebo  umístěné nad a pod 
indikátorem přiblížení na levé 
straně obrazovky Fotoaparát. 
Indikátor přiblížení zobrazuje 
aktuální úroveň přiblížení.

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro fotografie a videoklipy závisí na 
režimu a rozlišení snímání.
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Režim snímání Rozlišení Rozsah přiblížení

Fotografie
5M

Normální: 2592 x 1944
Širokoúhlá obrazovka: 
2592 x 1552

1,0x až 1,6x

3M
Normální: 2048 x 1536
Širokoúhlá obrazovka: 
2048 x 1216

1,0x až 1,6x

2M
Normální: 1600 x 1200
Širokoúhlá obrazovka: 
1600 x 960

1,0x až 1,6x

1M
Normální: 1280 x 960
Širokoúhlá obrazovka:  
1280 x 768

1,0x až 1,6x

L
Normální: 640 x 480
Širokoúhlá obrazovka:  
640 x 384

1,0x až 1,6x

Video VGA 640 x 480 1,0x až 1,6x
CIF 352 x 288 1,0x až 1,6x
L 320 x 240 1,0x až 1,6x
M 176 x 144 1,0x až 1,6x

Video MMS M 176 x 144 1,0x až 1,6x

Panorama L 640 x 480 1,0x až 1,6x
M 320 x 240 1,0x až 1,6x

Obrázek 
kontaktu 272 x 272 1,0x až 1,6x

Použití blesku
Telefon disponuje bleskem, s pomocí něhož je možné osvětlit tmavé 
předměty, když fotoaparát zaostřuje a zachycuje fotografii nebo video. 
Blesk má dva pracovní režimy: pomocné světlo a blesk fotoaparátu.
Opakovaným klepnutím na tlačítko Blesk na obrazovce můžete 
postupně přepínat mezi následujícími nastaveními:
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Režim blesku Funkce

Pokud není dostatek světla, zapne se automaticky blesk 
fotoaparátu, když pořizujete fotografii, zatímco pomocné 
světlo se zapne automaticky, když pořizujete video, a zůstane 
zapnuté, dokud zaznamenávání nevypnete.

Pomocné světlo se zapíná pokaždé, když fotoaparát zaostřuje. 
Blesk fotoaparátu se potom zapne při pořízení fotografie, 
zatímco pomocné světlo se zapne, když pořizujete video, a 
zůstane zapnuté, dokud zaznamenávání nevypnete.

Blesk je vždy vypnutý.

Důležité Nemiřte bleskem do blízkosti něčích očí ano přímo do nich, abyste 
takovému člověku nepoškodili zrak.

Blesk fotoaparátu se nezapne?
Při používání blesku se spotřebovává hodně energie baterie. Pro 
úsporu energie baterie zakáže fotoaparát používání blesku (i když jej 
máte nastaven na režim „automaticky“ nebo „vždy zapnuto“), když 
nastane některá z následujících situací:

Máte příchozí hovor.
Pokud jste si blesk nastavili na režim „vždy zapnuto“, zapne se 
znovu po té, co hovor přijmete a potom jej ukončíte.
Úroveň nabití baterie dosáhne 20% nebo nižší hodnoty.
Dobijte baterii, aby měl fotoaparát dostatek energie na 
používání blesku.
V důsledku chladného počasí se snížil výkon baterie, a to má 
dopad i na blesk.
Aby měl fotoaparát dostatek energie v baterii na napájení 
blesku, udržujte telefon v teple. Když telefon nepoužíváte, 
vložte jej do bundy, aby byl v teple, a pokuste se vyhýbat se 
náhlým změnám teploty, které by mohly mít vliv na výkonnost 
baterie.

•

•

•
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Pořizování fotografií a videí
Fotoaparát disponuje dvěma typy režimů ostření: Automatické 
ostření a Dotykové ostření. Ať používáte kterýkoli typ režimu ostření, 
fotoaparát je schopen automaticky zaostřit, když se pohnete a 
zamíříte jej jiným směrem. Když fotoaparát zaostřuje, na obrazovce se 
zobrazí animovaná závorka, která se po zaostření změní v neměnnou 
obdélníkovou závorku (  ).
Při pořizování fotografií a videí používejte tlačítko Virtuální fotoaparát 

(  ) jako spoušť závěrky. Po té, co fotoaparát zaostří, stiskněte krátce 
tlačítko Virtuální fotoaparát, chcete-li fotografovat nebo zaznamenat 
video. Můžete také stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát 
znovu zaostřit a potom začít fotografovat nebo zaznamenat video.

Pořízení fotografie nebo videa pomocí automatického ostření
Automatické ostření zaostřuje na předmět uprostřed obrazovky. 
Automatické ostření je k dispozici pro všechny režimy snímání.

Stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát zaostřete a 
pořiďte fotografii.
Stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát zaostřete 
a spusťte záznam videa. Opětným stisknutím tohoto tlačítka 
záznam zastavíte.

Pořízení fotografie pomocí dotykového ostření
Dotykové ostření umožňuje dotknutím zaostřit na určitou oblast 
obrazovky. Dotykové ostření je povoleno jako výchozí a je dostupné v 
režimech snímání Fotografie a Obrázek kontaktu.

1. Nastavte režim snímání do režimu Fotografie nebo Obrázek 
kontaktu.

2. Klepněte na oblast obrazovky, kterou chcete zaostřit. Indikátor 
zaostření se sám umístí na vybrané místo.

•

•
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Poznámka Pokud klepnete mimo účinnou oblast zaostření, zobrazí se 
bílý rámeček ohraničující plochu, ve které můžete použít 
funkci Dotykové ostření.

�. Stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát zaostřete 
a pořiďte fotografii. Rovněž můžete přímo stisknout a podržet 
vybrané místo (tedy místo uzavřené v indikátoru zaostření), 
abyste zaostřili na dané místo a pořídili fotografii.

Pořízení fotografií v režimu Panorama
Stisknutím a podržením tlačítka Virtuální fotoaparát zaostřete a 
pořiďte první fotografii. Dalším stisknutím a podržením tohoto tlačítka 
zaostřete pořiďte každou další fotografii a dokončete panorama.

Výběr toho, co dělat s pořízenou fotografií či videem
Po pořízení se objeví obrazovka Náhled s fotografií nebo s úvodním 
obrazem videa, které jste právě pořídili. 

Klepnutím na ikony v dolní části obrazovky Náhled můžete fotografii 
nebo videoklip odstranit, zobrazit v aplikaci Alba, odeslat do zprávy 
MMS nebo do e-mailu a provádět další činnosti.

Ovládací prvky na obrazovce
Klepnutím na ikonu  zobrazíte a budete moci používat následující 
ovládací prvky na obrazovce Fotoaparát:

Ovládací prvek na 
obrazovce

Funkce

Alba Otevřete program Alba. Podrobnosti najdete v části 
„Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba“.

Režim snímání Podrobnosti najdete v části Změna režimu snímání.

Nabídka Otevřete panel nabídky. Podrobnosti najdete 
v části „Základní nastavení“.
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Ovládací prvek na 
obrazovce

Funkce

Tlačítko blesku
Opakovaným klepáním můžete postupně přepínat 
mezi dostupnými nastaveními blesku. Podrobnosti 
najdete v části „Použití blesku“.

Tlačítko Virtuální 
fotoaparát

Funguje jako tlačítko uvolnění závěrky. Podrobnosti 
najdete v části „Pořizování fotografií a videí“.

Indikátor 
průběhu

V režimu Panorama zobrazuje počet snímků v sérii.

Ukazatel ostření
Na obrazovce se při zaostřování zobrazí 
animovaná závorka, která se po zaostření změní v 
neměnnou obdélníkovou závorku.

 / 
Tlačítka 
přiblížení a 
oddálení

Při pořizování fotografie nebo videa můžete 
klepnutím provést přiblížení nebo oddálení. 
Podrobnosti naleznete v části „Přibližování a 
oddalování“.

Základní nastavení
Panel nabídky Fotoaparát vám umožňuje rychle upravit nastavení 
fotoaparátu a získat přístup na pokročilá nastavení fotoaparátu. Pro 
otevření Panelu nabídky klepněte na položku  a potom na položku 

. Chcete-li upravit nastavení, klepněte na tlačítko, například Vyvážení 
bílé, a můžete postupně přepínat mezi dostupnými nastaveními.

Poznámka Dostupná tlačítka na panelu nabídky závisí na vybraném režimu 
snímání.

Nastavení Funkce

Vyvážení 
bílé

Vyberte nastavení vyvážení bílé podle aktuálních světelných 
podmínek pro přesnější zachycení barev.
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Nastavení Funkce

Jas Otevřete ukazatel jasu a nastavte jas. Klepnutím mimo ukazatel 
jasu změnu uplatníte.

ISO Ručně nastavte úroveň ISO na 100, 200, �00 nebo �00 nebo je 
nastavte zpět na AUTOMATICKY. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší 
pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.

Poznámka Fotoaparát automaticky nastavuje úroveň ISO 
pouze do hodnoty 400.

Úložiště Zvolte mezi ukládáním pořízených fotografií a videí do paměti 
telefonu nebo na vloženou paměťovou kartu.

Samospoušť V režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu nastavte 
samospoušť na 2 sekundy, 10 sekund nebo Vypnuto.

Upřesnit Otevřete obrazovku Upřesnit, kde můžete upřesnit nastavení 
fotoaparátu. Podrobnosti najdete v části „Upřesnit nastavení“.

Upřesnit nastavení
Chcete-li otevřít obrazovku Upřesnit, kde můžete nastavit další možnosti 
vybraného režimu snímání a nastavit další předvolby, na živé obrazovce 
Fotoaparát klepněte na tlačítko  a potom klepněte na možnost Upřesnit.

Na obrazovce Upřesnit můžete změnit následující nastavení:

Rozlišení (režimy Fotografie, Video, Panorama a Video MMS). 
Vyberte, jaké rozlišení se má použít.
Širokoúhlá obrazovka (režim Fotografie). Při nastavení na Zapnuto 
(výchozí), můžete použít celou obrazovku pro kompozici svého 
záběru. Při nastavení na Vypnuto se na pravé straně obrazovky 
Fotoaparát zobrazí postranní panel, ve kterém jsou tlačítka 
Virtuální fotoaparát, blesk a ovládací tlačítka na obrazovce.
Dotykové ostření (režimy Fotografie a Obrázek kontaktu). 

•

•

•
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Povoluje nebo zakazuje funkci Dotykové ostření. Dotykové ostření 
je Zapnuto jako výchozí. Další informace o Dotykovém ostření 
najdete v části „Pořizování fotografií a videí“.
Doba trvání kontroly. Nastavte dobu, po kterou budou pořízený 
snímek nebo video zobrazeny na obrazovce Kontrola.
Kvalita. Vyberte kvalitu obrázků pro všechny pořízené fotografie.
Formát snímání (režim Video a Video MMS). Vyberte požadovaný 
formát zaznamenaných videí.
Časové razítko (režim fotografování). Vložte do pořízených 
snímků datum a čas pořízení.
Udržovat podsvícení. Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto 
nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení 
podsvícení v telefonu.
Zvuk závěrky. Přehrát zvuk závěrky po stisknutí tlačítka Virtuální 
fotoaparát.

Vlastnosti bitové kopie. Upravení kontrastu, sytosti a ostrosti 
před snímáním.

Efekt. Uplatněte speciální efekt na své fotografie či videa.

Režim měření. Zvolte, jak fotoaparát měří množství světla v 
obrázcích pro výpočet hodnot expozice. Když je povoleno 
Dotykové ostření, nastaví se automaticky režim měření Bod a 
fotoaparát změří světlo okolo ohniska Když je dotykové ostření 
zakázáno, můžete vybrat možnost Střední oblast chcete-li měřit 
osvětlení pomocí střední oblasti obrazu, nebo vyberte Průměr 
chcete-li měřit osvětlení na celé ploše obrazu.

Předpona. Název každé nově pořízené fotografie či videa bude 
tvořen slovem IMAG nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: 
IMAG0001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako 
předpona bude použito aktuální Datum nebo Datum a čas.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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Poznámka Předponu názvu souboru není možné změnit, když pořízené 
fotografie ukládáte na paměťovou kartu. Pořízené fotografie 
budou mít název ve formátu IMAGnnnn.jpg (kde nnnn je čítač) a 
budou uloženy do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.

Čítač. Nastavení číslování souborů znovu od 1.

Úprava blikání. Při pořizování snímků ve vnitřních prostorách se 
zářivkovým osvětlením mějte toto nastavení na Automaticky nebo 
je změňte na správnou frekvenci (�0Hz nebo �0Hz) země, abyste 
omezili blikání.

Mřížka (v režimu Fotografie). Zobrazte na obrazovce mřížku, 
abyste mohli snadno vytvořit kompozici záběru a umístit objekt 
na střed.

Záznam se zvukem (režimy Video a Video MMS). Výběrem 
možnosti Zapnuto zapnete záznam videí se zvukem, výběrem 
možnosti Vypnuto pořídíte video bez zvuku.

Limit záznamu (režim Video). Zadejte maximální délku nebo 
velikost souboru při záznamu videa.

Zobrazit připomenutí (režim Obrázek kontaktu). Vyberte 
možnost Zapnuto, pokud chcete, aby vás aplikace Fotoaparát 
vyzvala k přiřazení obrázku k některému kontaktu.

Směr (režim Panorama). Zvolte směr, ve kterém chcete fotografie 
spojit do panoramatu.

Počet spojů (režim Panorama). Vyberte počet snímků, které se 
mají vyfotografovat a spojit do panoramatu.

Zavření aplikace Fotoaparát
Pokud aplikaci Fotoaparát již nepotřebujete, klepněte na položku 

 a potom klepnutím na položku  obrazovku Fotoaparát 
zavřete.

•

•

•

•

•

•

•

•
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12.2 Zobrazování fotografií a videí v aplikaci Alba
Aplikaci Alba použijte k prohlížení fotografií a videí v telefonu. Můžete 
si také prohlížet fotografie, které jste vy a vaši přátelé uložili na serveru 
Facebook.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě Fotografie a videa a 
klepněte na položku Alba. Aplikaci Alba můžete také otevřít klepnutím 
na položku  na obrazovce Fotoaparát.

Na hlavní obrazovce programu Alba můžete přetažením prstu nahoru 
nebo dolů posouvat a procházet fotografie a videa uložená v telefonu 
a na paměťové kartě. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé 
obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Alba je možné prohlížet v orientaci na výšku nebo na šířku. Otočte 
telefon na stranu doleva, aby se obrazovka přepnula na orientaci na šířku.
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Zobrazování fotografií
V zobrazení fotografie klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací 
prvky na obrazovce a budete je moci používat.

1 Vraťte se na předchozí obrazovku.

2 Spusťte prezentaci.

� Odešlete fotografii pomocí e-mailu 
nebo zprávy MMS nebo ji pošlete 
na Facebook.

� Uložte fotografii jako obrázek 
kontaktu, uložte obrázek na 
obrazovce jako nový soubor atd.

1 2 � �

Poznámka Při přehrávání prezentace jsou animované soubory GIF a 
videosoubory z prezentace vyloučeny.

Přiblížení nebo oddálení fotografie
Palcem a ukazováčkem stiskněte obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, 
chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

Přiblížení Oddálení

Můžete také poklepat na oblast fotografie, kterou chcete přiblížit. 
Když opět dvakrát klepnete, provedete oddálení.
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Pokud jste fotografii přiblížili, klepnutím na obrazovku, přidržením a 
tažením prstu můžete panorámovat na další oblasti fotografie.

Tip Chcete-li přiblíženou část fotografie uložit jako nový soubor, klepněte 
na obrazovku, klepněte na tlačítko  a vyberte příkaz Uložit obraz na 
obrazovce.

Zobrazení další nebo předchozí fotografie v aktuálním albu
Když telefon držíte na výšku, zobrazíte další nebo předchozí fotografii 
přetáhnutím prstu nahoru nebo dolů po obrazovce.
Když telefon držíte na stranu, zobrazíte další nebo předchozí fotografii 
přetáhnutím prstu vlevo nebo vpravo po obrazovce.

Nastavení oblíbeného alba
Karta Fotografie a videa na Výchozí obrazovce zobrazuje soubory 
fotografií a videoklipů v aktuálním oblíbeném albu. Standardně je 
jako oblíbené nastaveno album Snímky z fotoaparátu, kde se ukládají 
fotografie a videa zachycená programem Fotoaparát. V případě 
potřeby můžete přejít na jiné oblíbené album.

1. Na hlavní obrazovce Alba 
klepněte na položku Alba.

2. Na kartě Alba (  ) klepněte na 
album, které chcete nastavit jako 
oblíbené.

�. Klepněte na položky Nabídka > 
Nastavit Album jako oblíbené a 
dále klepněte na tlačítko OK.
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Prohlížení fotografií na serveru Facebook
Pro prohlížení fotografií, které jste vy a vaši přátelé uložili na serveru 
Facebook, můžete použít aplikaci Alba. Pro prohlížení fotografií na 
serveru Facebook se musíte přihlásit k účtu Facebook.

1. Na hlavní obrazovce Alba klepněte na položku Alba.

2. Klepněte nebo přesuňte prst na kartu Facebook (  ).

Pokud jste se nepřihlásili k účtu Facebook, následující obrazovka 
vám umožní přihlásit se k účtu Facebook.

�. Klepněte na osobu, jejíž fotografie si chcete prohlédnout, a 
potom klepněte na album.

�. Chcete-li fotografii zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.

V zobrazení fotografie klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací 
prvky na obrazovce a budete je moci používat.

Ovládací prvek 
na obrazovce

Funkce

Vraťte se na předchozí obrazovku.

Odešlete fotografii pomocí e-mailu nebo zprávy MMS.

Aktualizujete aktuální fotografii.

Přehrávání videí
Během přehrávání videa klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací 
prvky přehrávání a budete je moci používat. Klepnutím na ovládací 
ikony přehrávání můžete video pozastavit, obnovit, zastavit přehrávání 
nebo přejít na začátek videa. Můžete se také tažením prstu po 
ukazateli průběhu pohybovat ve videu dopředu nebo dozadu.



Kapitola 12 Fotoaparát a multimédia 2��

Pokud video skončilo nebo jste jeho přehrávání zastavili, můžete video 
znovu přehrát tak, že klepnete na ikonu Přehrát uprostřed obrazovky.

Toto video také můžete odeslat pomocí e-mailu nebo MMS nebo 
jej sdílet na YouTube. Klepněte na obrazovku, klepněte na ikonu 
Sdílet (  ) a potom vyberte, jak chcete video sdílet.

Sdílení fotografií a videí
Pomocí aplikace Alba můžete odesílat fotografie a videa 
prostřednictvím e-mailu a MMS, odesílat fotografie na Facebook a 
odesílat videa na YouTube. Pokud chcete fotografie a videa odesílat na 
Facebook a YouTube, musíte se na tyto weby přihlásit.

1. Otevřete album obsahující fotografie a videa, které chcete sdílet.

2. Klepněte na položky Nabídka > Sdílení a vyberte některou 
z následujících možností:

Pošta. Klepněte na jednu nebo více fotografií či videí, které 
chcete přidat jako e-mailové přílohy, a potom klepněte na položky 
Odeslat. Máte-li více e-mailových účtů, vyberte, který účet chcete 
použít. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku Odeslat. Další 
informace o odesílání e-mailů naleznete v kapitole 7.

Zprávy. Klepnutím vložte fotografii nebo video do nové zprávy 
MMS. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku Odeslat. Další 
informace o odesílání zpráv MMS najdete v kapitole 7.

Facebook. Klepněte na jednu nebo více fotografií, které chcete 
sdílet, a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

YouTube. Klepněte na jedno nebo více videí, které chcete 
sdílet, a potom klepněte na tlačítko Další. Zadejte název a 
značky videí, vyberte nastavení ochrany soukromí a potom 
klepněte na položku Odeslat.

•

•

•

•
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Zavření aplikace Alba
Chcete-li aplikaci Alba zavřít, vraťte se nejprve na hlavní obrazovku 
aplikace Alba. (Pokud jste sledovali video nebo prezentaci, zastavte 
přehrávání.) Klepnutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky na 
obrazovce a potom se klepnutím na tlačítko  vraťte na hlavní 
obrazovku aplikace Alba.

Klepnutím na  na hlavní obrazovce aplikace Alba zavřete Alba.

12.� Používání přehrávače Windows Media Player 
Mobile

Pomocí přehrávače Windows Media Player Mobile můžete přehrávat 
digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v telefonu nebo na 
webu.
Chcete-li otevřít přehrávač Windows Media Player Mobile, klepněte 
na položky Start > Multimédia > Windows Media. Program Windows 
Media Player Mobile se otevře s obrazovkou Knihovna. Pomocí 
obrazovky Knihovna můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a 
seznamy stop uložené v telefonu nebo na paměťové kartě.

Přehrávání médií
Aktualizace knihovny
Ve většině případů program Windows Media Player Mobile aktualizuje 
knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste 
zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali 
do telefonu nebo na paměťovou kartu. Chcete-li aktualizovat seznam 
knihovny ručně, klepněte na položky Nabídka > Aktualizovat knihovnu.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů
1. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části 

obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete 



Kapitola 12 Fotoaparát a multimédia 2��

použít, například Paměťová karta.

2. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).

�. Stiskněte položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album 
nebo jméno interpreta), přidržte ji a klepněte na příkaz Přehrát.

Otevře se obrazovka Přehrávání a přehraje se váš zvukový 
soubor nebo videosoubor. Použijte ovládací prvky přehrávání 
k pozastavení, obnovení nebo zastavení přehrávání, přehrávání na 
celé obrazovce a k dalším funkcím.

Synchronizace zvukových souborů a videosouborů
K synchronizaci digitálních mediálních souborů z počítače do telefonu 
použijte poslední verzi programu Windows Media Player v počítači. 
Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb 
(pro vzhledy) do telefonu.

Automatická synchronizace obsahu s telefonem
1. Spusťte v počítači program Windows Media Player a potom 

připojte telefon k počítači.

2. V Průvodci nastavením zařízení vyberte možnost Ano, prohledat 
počítač.
Poznámka  Pokud již máte spuštěný program Windows Media Player 

a hledali jste média v počítači, nebudete v kroku 2 vyzváni 
k prohledávání.

�. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název telefonu a 
klepněte na tlačítko Dokončit.
Poznámka Pokud jste vložili paměťovou kartu, která má kapacitu 

přesahující 4 GB a celá knihovna se na kartu vejde, přehrávač 
Windows Media Player automaticky provede synchronizaci 
hudebních souborů. Telefon je také nutné nastavit do režimu 
Disková jednotka, ve kterém je přehrávač Windows Media 
Player schopen provádět synchronizaci automaticky.
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�. Na levém panelu programu Windows Media Player klepněte 
pravým tlačítkem na název telefonu a potom klepněte na příkaz 
Nastavit synchronizaci.
Poznámka Chcete-li nastavit synchronizaci médií na paměťové kartě, 

klepněte pravým tlačítkem na položku Paměťová karta na 
levém panelu programu Windows Media Player a potom 
klepněte na příkaz Nastavit synchronizaci.

�. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi 
počítačem a telefonem, a klepněte na tlačítko Přidat.
Poznámka V dialogovém okně Nastavení zařízení se ujistěte, že je 

vybráno zaškrtávací pole Synchronizovat toto zařízení 
automaticky.

�. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Je zahájena synchronizace souborů s telefonem. Při dalším připojení 
telefonu k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media 
Player, bude synchronizace zahájena automaticky.

Ruční synchronizace obsahu s telefonem
1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci médií mezi telefonem 

a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v oddílu „Automatická 
synchronizace obsahu s telefonem“.

2. Klepněte na kartu Synchronizace v programu Windows Media 
Player v počítači. Vyberte seznam stop nebo knihovnu na levém 
panelu programu Windows Media Player.

�. Přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat 
s telefonem, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.
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Seznam stop a Knihovna Seznam pro 
synchronizaci

Obsah

�. Klepnutím na tlačítko Zahájit synchronizaci spusťte synchronizaci 
vybraných souborů s telefonem.

Poznámky • K synchronizaci mediálních souborů s telefonem použijte program 
Windows Media Player 11 nebo vyšší v počítači.

 • Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu 
Windows Media Player nakonfigurováno automatické nastavení 
úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do telefonu. Další 
informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media Player.

Vytváření seznamů stop
Nový seznam stop můžete vytvořit uložením aktuálního seznamu stop 
Přehrávání pod novým názvem.

Uložení nového seznamu stop
1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky 

Nabídka > Knihovna.
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2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).

�. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položky 
Nabídka > Zařadit do fronty. Soubor tak bude přidán do 
seznamu Přehrávání. Opakujte tento krok, dokud do seznamu 
Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.
Poznámka Nelze vybrat více souborů současně.

�. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky Nabídka > 
Přehrávání.

�. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky Nabídka > Uložit 
seznam stop.

�. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko Hotovo.

�. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku 
Seznamy stop v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na 
tlačítko Přehrát.

Odstraňování potíží
Informace o odstraňování potíží najdete na adrese  
http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/
windows-media-player.mspx.

12.� Používání aplikace Zesílení zvuku
Díky zvukovému ekvalizéru aplikace Zesílení zvuku optimalizuje zvuk 
pro lepší poslech. Chcete-li použít aplikaci Zesílení zvuku, připojte 
dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem k telefonu.

Otevření aplikace Zesílení zvuku

http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx
http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx
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Klepněte na položky Start > Multimédia > Zesílení zvuku nebo na 
Výchozí obrazovce přejděte na kartu Hudba a klepněte na položky 
Nabídka > Zesílení zvuku.

1 �

2

�

�

1 Povolte nebo zakažte funkci 
ekvalizéru.

2 Použijte změněná nastavení.

� Vyberte předvolbu ekvalizéru, 
kterou chcete použít.

� Přetažením posuvníků nastavte 
frekvenci.

� Ukončete aplikaci Zesílení 
zvuku bez použití změněných 
nastavení nebo uložte či 
odstraňte předvolby ekvalizéru.

Vytvoření vlastní předvolby ekvalizéru
1. Nastavte frekvenční pásma na požadovanou hodnotu přetažením 

příslušného ovladače.

2. Po dokončení klepněte na položky Nabídka > Uložit jako předvolbu.

�. Zadejte název předvolby a klepněte na Hotovo. Předvolba 
ekvalizéru bude přidána do seznamu předvoleb.

Poznámka Chcete-li vlastní předvolbu ekvalizéru odstranit, vyberte ji v seznamu 
předvoleb a potom klepněte na položky Nabídka > Odstranit 
předvolbu. Předinstalované předvolby ekvalizéru odstranit nelze.
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12.� Používání programu Rádio FM
Program Rádio FM umožňuje přehrávat pomocí telefonu rozhlasové 
stanice vysílající v pásmu FM (VKV). Vzhledem k tomu, že program 
Rádio FM používá dodaná stereofonní kabelová sluchátka s mikrofonem 
jako anténu, před spuštěním tohoto programu nejprve připojte 
sluchátka s mikrofonem do konektoru pro sluchátka na telefonu.
Pro spuštění programu Rádio FM klepněte na položky Start > 
Multimédia > Rádio FM.
Program Rádio FM při prvním spuštění automaticky vyhledá dostupné 
stanice FM, uloží je jako předvolby a spustí přehrávání první nalezené 
stanice. Informace o uložení oblíbených stanic jako předvoleb najdete 
v části „Uložení předvoleb“.

1 Vyhledání nejbližší nižší nebo vyšší stanice 
v pásmu FM.

2 Jemné ladění frekvence rádia o -0,1 MHz.

3 Výběr zvukového výstupu na sluchátka 
s mikrofonem nebo reproduktor.

4 Výběr monofonního nebo stereofonního zvuku.

5 Předvolené stanice FM. Klepnutím na stanici 
ji naladíte.

6 Nastavení možností programu Rádio FM, jako 
například Vyhledat a uložit, ztlumení zvuku a 
výběr zvukového výstupu.

7 Zapnutí nebo vypnutí zvuku.

8 Jemné ladění frekvence rádia o +0,1 MHz.

9 Číslo předvolby stanice (pokud jste stanici 
uložili jako předvolbu)

10 Vypnutí programu Rádio FM.

�

2

�

� �

�

10

�

1

�

Tip Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a 
SNÍŽENÍ HLASITOSTI na straně telefonu.



Kapitola 12 Fotoaparát a multimédia 2�1

Uložení předvoleb
Oblíbené stanice FM uložte jako předvolby, abyste k nim mohli snadno 
přistupovat. Můžete uložit až 20 předvolených rozhlasových stanic. 
Rozhlasové stanice uložené jako předvolby 1 až 6 jsou dostupné na 
obrazovce programu Rádio FM.

Uložení stanic FM jako předvoleb
1. Nalaďte požadovanou frekvenci FM, pak klepněte na položku 

Předvolby.

2. V seznamu Předvolby klepněte na tlačítko  zobrazené na 
požadovaném čísle předvolby, kam chcete uložit stanici FM.
Tip Klepněte na položku  a odeberte oblíbené stanice FM ze 

seznamu.

�. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Poslech předvolené stanice FM
Na obrazovce Rádio FM klepněte na tlačítko předvolby stanice. Pokud 
tlačítko předvolby není na obrazovce, klepněte na tlačítko Předvolby, 
projděte seznam předvolených stanic a klepněte na stanici, kterou 
chcete poslouchat.

Minimalizace nebo vypnutí programu Rádio FM
Pokud klepnete na tlačítko  v záhlaví, program Rádio FM zůstane 
spuštěn na pozadí a umožní pokračovat v poslechu rádia při používání 
dalších programů. Chcete-li rádio FM vypnout, klepněte na tlačítko  
v pravém horním rohu obrazovky programu Rádio FM.

12.� Používání aplikace MP� Trimmer
MP� Trimmer umožňuje ořezat soubor MP3 a uložit jej jako nový 
soubor nebo jako vyzváněcí tón.
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1 Titul

2 Trvání

� Doba přehrávání

� Přehrát a Zastavit

� Značky Počáteční bod a Koncový bod

� Ovládací prvky Počáteční bod a 
Koncový bod

5

2

4

1

3

6

Oříznutí souboru MP�
1. Klepněte na položku Start > Multimédia > MP� Trimmer.
2. Klepnutím na položku Otevřít najděte a vyberte soubor MP3, 

který chcete ořezat.
�. Na ukazateli průběhu, přetáhněte levou značku Počáteční bod 

na požadovaný počáteční čas a pravou značku Koncový bod 
na požadovaný koncový čas. Přesné nastavení počátečního a 
koncového času můžete také provést tak, že klepnete na šipky 
vlevo a vpravo na ovládacích prvcích Počáteční bod a Koncový 
bod na dolním okraji obrazovky.
Poznámka Po nastavení Počátečního bodu se soubor MP3 přehraje 

počínaje v tomto bodu. Po nastavení Koncového bodu se 
soubor MP3 přehraje počínaje 5 sekund před koncovým bodem.

�. Klepněte na položku Přehrát a přehrajte oříznutý soubor.

�. Klepněte na Nabídka a vyberte, zda se má soubor nastavit jako 
výchozí vyzvánění, nebo uložit do složky se soubory vyzvánění 
nebo uložit jako soubor pod jiným názvem.
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Další programy

1�.1 Kalkulačka
Kalkulačka disponuje základními výpočetními funkcemi a také pracuje 
jako pokročilá vědecká kalkulačka.

Základní kalkulačka
Základní kalkulačka slouží k provádění základních aritmetických 
výpočtů, např. sčítání, odčítání, násobení a dělení. Můžete také 
pracovat s čísly uloženými v paměti kalkulačky.

1. Klepněte na položky Start > Nástroje > Kalkulačka.

2. Používejte kalkulačku stejně, jako byste používali běžnou 
kalkulačku, a zadávejte čísla, mažte čísla a provádějte výpočty 
klepáním na klávesy na obrazovce.

�. Klepáním na příslušná tlačítka na levé straně obrazovky je také 
možné přidávat hodnoty do paměti kalkulačky, zobrazit uložené 
číslo z paměti kalkulačky nebo vymazat paměť kalkulačky.

Poznámky  •  U každého čísla je možné zadat maximálně 9 číslic.

   •  Klepnutím na položku Kopírovat v levém dolním rohu obrazovky 
můžete zkopírovat zobrazenou hodnotu, abyste ji mohli vložit do 
jiného programu, který má funkci vložení, například Poznámky.

   •  Základní kalkulačku je možné používat, jen když je telefon v 
režimu na výšku.
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Vědecká kalkulačka
Vědecká kalkulačka slouží k provádění složitějších výpočtů, jako jsou 
odmocniny, logaritmické a trigonometrické funkce, procenta a tak 
dále.

1. Klepněte na položky Start > Nástroje > Kalkulačka.

2. Pro zobrazení Vědecká kalkulačky otočte telefon na stranu 
doleva.

�. Klepnutím na tlačítko Rad/Deg přepínáte mezi stupni a radiány.

�. Klepnutím na tlačítko FN zobrazíte druhou úroveň tlačítek pro 
vědecké výpočty.

�. Když po zadání čísla klepnete na některé z těchto tlačítek, 
zobrazí se příslušný operand nebo operátor. Čísla, operandy a 
operátory můžete zadávat i nadále pro vytvoření vzorce.

�. Po klepnutí na tlačítko = se provede výpočet a zobrazí se 
výsledek.
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1�.2 Microsoft Office Mobile
Sada Microsoft® Office Mobile se skládá z následujících aplikací:

Microsoft® Office Excel® Mobile umožňuje vytvářet a upravovat 
sešity a šablony aplikace Excel v telefonu.
Microsoft Office OneNote Mobile umožňuje vytvářet poznámky 
s textem, fotografiemi a hlasovými záznamy pro pozdější 
synchronizaci s aplikací Microsoft Office OneNote 2007 v 
počítači.
Microsoft® Office PowerPoint® Mobile umožňuje zobrazovat 
(nikoli vytvářet) prezentace ve formátech *.ppt a *.pps.
Microsoft® Office Word Mobile umožňuje vytvářet a upravovat 
dokumenty a šablony aplikace Word Mobile a ukládat je jako 
soubory *.doc, *.rtf, *.txt a *.dot.

Použití sady Microsoft Office Mobile
1. Klepněte na položky Start > Office Mobile.

2. Klepněte na aplikaci sady Office Mobile, kterou chcete použít.

Aplikace Word Mobile a Excel Mobile plně nepodporují některé funkce 
aplikací Microsoft Office Word a Microsoft Office Excel. Chcete-li 
zjistit, které funkce nejsou podporovány, klepněte na položky Start > 
Nápověda a potom v Nápovědě hledejte „nejsou podporovány“.

Tipy • Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Word Mobile dokumenty ve 
formátu .docx, aplikace Excel Mobile ukládá sešity ve formátu .xlsx. 
Chcete-li otevřít tyto typy souborů v počítači používajícím systémy 
Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, je třeba stáhnout 
a nainstalovat do počítače Převaděč formátů souborů (File Format 
Converter). Stáhněte Převaděč formátů souborů na adrese  
http://www.microsoft.com/downloads/.

•

•

•

•
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 • Chcete-li v aplikaci Word Mobile ukládat dokumenty ve formátu .doc, 
klepněte na položky Nabídka > Nástroje > Možnosti (nebo Nabídka >  
Možnosti, pokud není otevřený žádný dokument) a pak nastavte 
Výchozí šablonu na Dokument Word ��-200� (.doc).

 • Chcete-li v aplikaci Excel Mobile ukládat sešity ve formátu 
kompatibilním s aplikacemi Microsoft Office 2000, Office XP nebo 
Office 2003, klepněte na položky Nabídka > Možnosti (pokud není 
otevřený žádný sešit) a pak nastavte položku Šablona pro nový sešit 
na Prázdný sešit ��-200�.

1�.� RSS Hub
RSS Hub je čtečka RSS, která zajišťuje nejnovější aktualizace ze sítě 
Internet. Monitoruje zdroje RSS z vašich oblíbených zpravodajských 
webových stránek, blogů a tak dále a stahuje nejnovější aktualizace a 
podcasty.

V této části najdete základní informace o použití programu RSS Hub. 
Chcete-li získat další informace o použití programu RSS Hub, klepněte 
na položky Start > Nápověda a potom klepněte na položky Nápověda 
pro přidané programy > RSS Hub.

Přihlášení k odběru a procházení kanálů zpráv
Než budete moci přijímat zdroje RSS, je nutné přihlásit se k odběru 
kanálů zpráv.

Přihlášení k odběru kanálů zpráv
1. Klepněte na položky Start > Nástroje > RSS Hub.

2. Na obrazovce Průvodce novým kanálem vyberte položku Zvolit 
ze seznamu známých kanálů a klepněte na tlačítko Další. Zobrazí 
se seznam kanálů RSS.
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�. Kanály jsou seskupeny podle 
kategorií. Výběrem kategorie 
zvolte všechny kanály v této 
kategorii nebo vyberte jednotlivé 
kanály, k jejichž odběru se chcete 
přihlásit. 
Poznámka  Pokud kanál RSS, k jehož 

odběru se chcete 
přihlásit, není v seznamu 
známých kanálů, klepněte 
na tlačítko Zpět a 
vyberte jinou možnost 
na obrazovce Průvodce 
novým kanálem. Další 
informace o dostupných 
možnostech najdete 
v nápovědě k programu 
RSS Hub v telefonu.

Kanály

Kategorie

�. Po výběru požadovaných kanálů klepněte na tlačítko Dokončit.

�. Zobrazí se seznam vybraných kanálů. Klepnutím na položku 
Aktualizovat aktualizujte kanály.

�. Po dokončení aktualizace se na pravé straně seznamu kanálů 
zobrazí počet titulků na kanál.

Přidání nových kanálů
1. V seznamu kanálů klepněte na položky Nabídka > Kanál > Nový a 

otevřete obrazovku Průvodce novým kanálem.

2. Vyberte požadovanou možnost a podle pokynů na obrazovce 
přidejte nové kanály. Další informace o možnostech Průvodce 
novým kanálem naleznete v nápovědě k programu RSS Hub 
v telefonu.
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Filtrování zobrazených kanálů
V seznamu kanálů klepněte na položky Nabídka > Zobrazit 
a pak vyberte Aktualizováno, chcete-li zobrazit pouze kanály 
s nepřečtenými položkami, nebo Vše pro zobrazení všech kanálů, 
k jejichž odběru jste přihlášeni.

Chcete-li filtrovat seznam kanálů podle kategorií, klepněte 
na možnost Všechny kategorie nad seznamem kanálů a 
pak klepněte na kategorii, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení titulků
Chcete-li zobrazit titulky pro určitý kanál, klepněte na tento kanál 
v seznamu kanálů. 

Při procházení seznamu titulků můžete provádět tyto činnosti:
Klepnutím na titulek zobrazte shrnutí 
zprávy. Přejděte dolů na obrazovku se 
shrnutím zprávy a klepnutím na položku 
Další informace online spusťte webový 
prohlížeč a zobrazte celý článek se 
zprávou.

Klepnutím na tlačítko Stáhnout (  ) 
stáhněte podcast nebo obrazovou přílohu. 
(Je-li zobrazena ikona , znamená to, 
že probíhá stahování podcastu nebo 
obrázku.)

Po dokončení stahování klepnutím na 
tlačítko Přehrát (  ) přehrajte podcast 
nebo zobrazte obrázek.

Klepnutím na tlačítko Kanály v dolní části 
obrazovky se vrátíte do seznamu kanálů.

•

•

•

•

•
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Sdílení odkazu na titulek
Chcete-li sdílet titulek, který jste si přečetli, s jinými lidmi, můžete odeslat 
odkaz na tento titulek ve zprávě SMS, zprávě MMS nebo v e-mailu.

1. Klepnutím na titulek zobrazte shrnutí zprávy.

2. Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky Nabídka > 
Odeslat odkaz e-mailem.

�. Klepněte na účet zpráv, který chcete použít k odeslání odkazu na 
titulek.

Bude vytvořena nová zpráva s vloženým odkazem.

�. Zadejte příjemce a klepněte na tlačítko Odeslat.

1�.� Správce SIM
Program Správce SIM umožňuje zobrazit obsah karty SIM, přenést 
kontakty z karty SIM do telefonu a naopak a zatelefonovat kontaktu 
uloženému na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM
1. Klepněte na položky Start > Hovory > Správce SIM.

2. Klepněte na tlačítko Nový a zadejte jméno kontaktu a telefonní 
číslo.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Tip Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě SIM, klepněte kontakt 
SIM, upravte informace a klepněte na Hotovo.
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Kopírování kontaktů na kartě SIM do telefonu
Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM, můžete je zkopírovat do 
kontaktů v telefonu.

1. Na obrazovce Správce SIM, vyberte požadovaný kontakt, nebo 
všechny kontakty SIM klepnutím na Nabídka > Vybrat vše.

2. Klepněte na položky Nabídka > Uložit do kontaktů.

Kopírování kontaktů na kartu SIM
Na kartě SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt.

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku Nabídka > 
Kontakty na kartu SIM.

2. Zaškrtněte políčka telefonních čísel kontaktu, která chcete 
zkopírovat na kartu SIM, a potom klepněte na tlačítko Hotovo.

Pokud na kartu SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních 
čísel, Správce SIM uloží každé číslo zvlášť a přidá na konec každého 
jména indikátor.

Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které 
označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. 
Pro úpravu výchozích indikátorů a pro výběr toho, které další typy 
čísel chcete uložit na kartu SIM, klepněte na položky Nabídka > 
Nástroje > Možnosti.
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1�.� WorldCard Mobile
Aplikace WorldCard Mobile umožňuje fotografovat vizitky a snadno 
exportovat informace o kontaktech podle karty v aplikaci Kontakty.

Zhotovení snímku vizitky a export informací do aplikace Kontakty
1. Klepněte na položky Start > Nástroje > WorldCard Mobile.

2. Otevřete program Fotoaparát klepnutím na tlačítko  na 
obrazovce programu WorldCard Mobile.

�. Klepněte na tlačítko Virtuální fotoaparát (  ) a zhotovte 
snímek vizitky, potom klepněte na tlačítko Zpět (  ) 
na obrazovce Kontrola. Viz kapitola 12, kde jsou uvedeny 
podrobnosti o používání fotoaparátu.
Tip Ujistěte se, že vizitka je na obrazovce fotoaparátu zobrazena celá a 

zda je vhodně osvětlena, až poté zhotovte snímek.

�. Na obrazovce programu WorldCard Mobile klepněte na položku 
Rozpoznat.

Tipy • Pokud chcete zhotovit snímek znovu, klepněte na Fotografovat 
znovu.

 • Lepšího rozpoznání dosáhnete v případě, že vyberete jazyk a 
oblast podle jazyka použitého na vizitce.

�. Obrazovka zobrazuje různé informace o kontaktech z vizitky. 
Upravte podle potřeby kontaktní informace. Zrušte zaškrtnutí 
položek, které nechcete exportovat.

�. Klepněte na položku Exportovat, pak přejděte na seznam 
Kontakty a zobrazte exportovaný kontakt.

Další informace o použití aplikace WorldCard Mobile získáte, když 
klepnete na položku  na obrazovce WorldCard Mobile a zobrazíte 
nápovědu programu.
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1�.� JBlend
Program JBlend umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety 
nebo sady MIDletů v telefonu. MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, 
například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, 
zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Tento 
telefon podporuje jazyk Java 2 Micro Edition (J2ME).

Otevření aplikace JBlend
Klepněte na položky Start > Nástroje > JBlend.

Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů
Stažení a instalace z Internetu

1. Otevřete webový prohlížeč v telefonu.

2. Přejděte na webovou stránku pomocí odkazu pro MIDlet či sadu 
MIDletů, kterou chcete stáhnout, a klepněte na odkaz.

�. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění 
MIDletu či sady MIDletů.

Instalace z telefonu
MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do telefonu z počítače 
pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

1. Na obrazovce JBlend klepněte na položky Instalovat > Místní 
instalace. Program vyhledá v telefonu MIDlety a sady MIDletů a 
zobrazí je v seznamu.

2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadů MIDletů, kterou chcete 
nainstalovat.

�. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění 
MIDletu či sady MIDletů.
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Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů
Na obrazovce JBlend otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo 
sadu MIDletů, a potom klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů.

Odinstalace MIDletu nebo sady MIDletů
Před odinstalací MIDletů ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Na obrazovce JBlend stiskněte MIDlet a podržte jej a potom 
klepněte na položku Odstranit.

2. Potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.

Poznámka   Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky, klepněte na položky 
Nabídka > Aplikace > Odstranit vše.

1�.� JETCET PRINT
Aplikace JETCET™ PRINT umožňuje tisknout obrazové soubory nebo 
dokumenty ze zařízení přímo na tiskárně Bluetooth nebo na síťové 
tiskárně. Můžete také tisknout emaily, přílohy emailů, události, kontakty 
a úlohy.

1 Vyberte dokument, který chcete tisknout.

2 Vyberte obrázek, který chcete tisknout.

� Vyberte e-mail, přílohu e-mailu, událost, 
kalendář nebo úkol, který chcete tisknout.

� Nastavte tiskárnu nebo změňte nastavení 
tiskárny.

� Vyberte další nástroje a možnosti a 
otevřete Nápovědu, abyste zjistili další 
informace o používání JETCET Print.

1
2

�

�

�
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Nastavení tiskárny
Telefon musíte nakonfigurovat tak, aby se připojoval k tiskárně 
předtím, než začnete tisknout.

Klepněte na položky Start > Nástroje > JETCET PRINT �.
Pokud se nenacházíte na kartě Nastavení, klepněte na tlačítko 
nastavení (  ) a pak proveďte některý z následujících kroků:

Klepněte na Přidat síťovou tiskárnu a nastavte a připojte 
sdílenou síťovou tiskárnu.
Poznámka  Telefon bude čekat, zda při nastavování síťové tiskárny 

zadáte správnou adresu IP.

Klepněte na Přidat tiskárnu Bluetooth a nastavte a připojte 
sdílenou tiskárnu Bluetooth.

Poznámka   Chcete-li se dozvědět další informace o nastavení tiskárny, viz také 
nápověda JETCET PRINT v telefonu.

Tisk souboru
Klepněte na položky Start > Nástroje > JETCET PRINT �.
Vyhledejte a zvolte typ souboru, který chcete tisknout 
(dokument, obrázek nebo e-mail/PIM) a to poklepáním na 
odpovídající karty na levé straně obrazovky.
Stiskněte a podržte soubor, který chcete tisknout, a pak klepněte 
na položku Tisk v nabídce.
Vyberte tiskárnu v rozevíracím poli Vybrat tiskárnu, vyberte 
formát papíru a klepněte na Další.
V seznamu si vyberte rozvržení stránky, klepněte na Další a 
vytiskněte soubor.

Tip Dokument nebo obrázky můžete také tisknout z aplikace Průzkumník. 
V aplikaci Průzkumník vyhledejte textový soubor, který chcete tisknout. 
Klepněte a podržte soubor, pak klepněte na Tisk pomocí JETCET � v 
rozevírací nabídce.

1.
2.

•

•

1.
2.

�.

�.

�.
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1�.� Windows Marketplace
Pomocí webu Windows® Marketplace for Mobile lze snadno stahovat 
nové programy, které vyhovují vašim potřebám, a přizpůsobit si 
telefon na míru. K dispozici je celá řada bezplatných a prémiových 
programů od her po výkonné obchodní aplikace. Můžete 
zabezpečeně nakupovat a stahovat programy přímo do telefonu nebo 
prostřednictvím počítače.

Přístup k webu Windows Marketplace z telefonu
Klepněte na položky Start > Marketplace.

1�.� Instalace a odinstalace programů
Můžete nainstalovat další programy nebo je odinstalovat. Telefon však 
neumožňuje odinstalovat většinu předinstalovaných programů.

Poznámka   Před zakoupením dalších programů se přesvědčte, že jsou s tímto 
telefonem kompatibilní.

Přes spuštěním instalačního programu nejprve zkontrolujte, zda je ho 
možné spustit přímo v systému Windows Mobile, nebo zda je ho nutné 
spustit v počítači.

Instalace programu přímo do telefonu
1. Pokud je instalační program soubor .cab, stáhněte jej přímo nebo 

jej zkopírujte do telefonu.

2. V telefonu otevřete Průzkumník a přejděte na soubor instalačního 
programu.

�. Klepnutím na soubor spusťte instalační program.
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�. Zvolte si, zda program chcete nainstalovat do hlavní paměti nebo 
na paměťovou kartu, pokud máte paměťovou kartu vloženou do 
telefonu.

�. Počkejte na dokončení instalace.

Poznámka   Po dokončení instalace můžete být vyzváni, abyste restartovali 
telefon.

Instalace programu z počítače
1. Pokud je instalační program soubor .exe, například Setup.exe, je 

velmi pravděpodobné, že instalační program je nutné spustit na 
počítači. Stáhněte nebo zkopírujte jej do počítače.

2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a potom 
poklepejte na soubor instalačního programu v počítači, abyste 
instalační program spustili.

�. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce počítače a na 
telefonu.

Odinstalace programu
1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení.

2. Klepněte na položky Aplikace > Odebrat programy.

�. V seznamu Programy v paměti úložiště vyberte program, který 
chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.
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1�.1 Kopírování a správa souborů
Soubory můžete kopírovat mezi telefonem a počítačem nebo je můžete 
zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do telefonu. Soubory a složky 
lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí programu Centrum zařízení Windows 
Mobile nebo ActiveSync

1. Připojte telefon k počítači.

2. V programu Centrum zařízení Windows Mobile v počítači 
klepněte na položky Správa souborů > Prohlížet obsah zařízení 
nebo v programu ActiveSync klepněte na tlačítko Prozkoumat. 
Zobrazí se obsah telefonu v Průzkumníku v počítači.

�. Kopírování souborů z telefonu do počítače:

a. Projděte obsah telefonu, klepněte pravým tlačítkem na soubor, 
který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz Kopírovat.

b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na 
příkaz Vložit.

�. Kopírování souborů z počítače do telefonu:

a. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, 
který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz Kopírovat.

b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v telefonu a klepněte na 
příkaz Vložit.
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Správa souborů v telefonu pomocí Průzkumníka
Průzkumník umožňuje procházet a spravovat obsah telefonu. 
Kořenová složka v telefonu je nazvána Toto zařízení a obsahuje 
následující složky: Dokumenty, Program Files, Windows a další.

1. Klepněte na položky Start > Průzkumník.

2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.

�. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na položku 
Nahoru.

�. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, 
stiskněte jej a přidržte a vyberte požadovanou akci z místní 
nabídky. Chcete-li kopírovat nebo odstranit více souborů, 
stisknutím a tažením vyberte požadované soubory, klepněte na 
výběr a přidržte jej a pak vyberte možnost nabídky.

Kopírování souborů na paměťovou kartu
1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do telefonu.

2. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, vyberte položku 
Disková jednotka na obrazovce Připojení k počítači a potom 
klepněte na položku Hotovo.

�. V počítači přejděte na vyměnitelný disk a potom zahajte 
kopírování souborů na paměťovou kartu.

�. Po dokončení odpojte telefon od počítače.
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1�.2 Nastavení telefonu
Pro přístup k nastavení telefonu stiskněte tlačítko VÝCHOZÍ, abyste 
se vrátili na Výchozí obrazovku a potom se přesuňte na kartu 
Nastavení. Tabulky níže popisují různá nastavení, která najdete na 
kartě Nastavení.

Tip Na Výchozí obrazovce na kartě Nastavení klepněte na položky Nabídka > 
Všechna nastavení pro přístup na další nastavení.

Přizpůsobit
Nastavení Popis

Tapeta na kartě 
Výchozí

Vyberte tapetu pro kartu Výchozí.

Tapeta na 
obrazovce 
uzamčení

Tapetu na obrazovce uzamčení je možné změnit.

Karty na Výchozí 
obrazovce

Znovu uspořádejte nebo skryjte karty na Výchozí 
obrazovce.

Písmo Upravte velikost písma pro zlepšení čitelnosti v 
některých aplikacích.

Vibrace Zvolte, zda chcete povolit, aby telefon vibroval, když 
klepnete na tlačítka na určitých obrazovkách, například 
na kartách na Výchozí obrazovce, na klávesnici 
programu Telefon, na klávesnici na obrazovce a více.

Bezdrátové ovládání
Můžete snadno spravovat a zapnout nebo vypnout připojení včetně 
připojení telefonu, GPRS/3G, Wi-Fi, Bluetooth a další. (Viz část 
„Používání programu Správce komunikace“ v této kapitole, kde 
naleznete další podrobnosti.)
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Zvuk a displej
Nastavení Popis

Profily Zvolte profil, díky kterému bude možné v telefonu 
automaticky nastavit řádnou úroveň hlasitosti, která 
odpovídá vašemu prostředí.

Hlasitost Nastavte jednu hlasitost pro vyzvánění a pro telefon 
nebo jejich hlasitost nastavte samostatně.

Vyzvánění a 
upozornění

Zvolte vyzváněcí tón a typ vyzvánění, nastavte různá 
zvuková upozornění pro různé události, jako jsou 
připomenutí, nové zprávy a více.
Je také možné zapnout a vypnout funkce Ztišit 
vyzvánění po zvednutí a Kapesní režim.

Displej Zapněte funkci automatického nastavení jasu nebo jas 
obrazovky nastavte ručně. Rovněž je možné změnit 
časový limit pro ztlumení podsvícení podsvícení a 
vypnutí displeje (přepnutí telefonu do režimu spánku) 
za účelem úspory energie baterie.

G-Sensor Překalibrujte G-sensor telefonu. Může být nutné, když
nefunguje správně automatické otáčení obrazovky.

Datové služby
Nastavení Popis

ActiveSync Nastavte telefon na automatickou synchronizaci 
pracovního e-mailu aplikace Outlook a dalších 
informací, když dorazí do doručených zpráv na serveru 
Exchange (funkce Direct Push) nebo nastavte plán 
synchronizace. Změnit lze také typ informací pro 
synchronizaci a spustit synchronizaci ručně.

Nástroje Nastavte nastavení pro automatické stahování pro akcie 
a počasí. Můžete také povolit nebo zakázat možnosti 
synchronizace telefonu s časem podle internetu.
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Nastavení Popis

Sociální sítě Využívejte možnosti snadno se přihlašovat a odhlašovat 
z účtu sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a 
YouTube, a to pouhým klepnutím na spínač pro zapnutí 
a vypnutí každého účtu.

E-mail Nastavte plán synchronizace pro internetové e-mailové 
účty, které jste si v telefonu nastavili.

Umístění
Zapínat a vypínat lze také služba na zjišťování polohy. Je-li tato služba 
zapnuta, mohou některé aplikace v telefonu snadno zjistit a použít vaši 
aktuální polohu. Získáte tak přesné informace, například počasí v místě, 
kde se právě nacházíte, které je zobrazeno na Výchozí obrazovce.

Zabezpečení
Nastavení Popis

Šifrování Šifruje soubory na paměťové kartě. Šifrované soubory 
lze přečíst pouze ve vašem telefonu.

Certifikáty Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných 
v telefonu.

Zámek telefonu Nastavuje heslo pro telefon.

Obnovit tovární 
nastavení

Obnovuje výchozí tovární nastavení telefonu.
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Aplikace
Nastavení Popis

Odebrat 
programy

Slouží k odinstalaci programů dříve nainstalovaných 
v telefonu.

Spravované 
programy

Zobrazuje programy, které byly nainstalovány do 
telefonu pomocí aplikace Správce zařízení System 
Center Mobile.

Karta SD a úložiště telefonu
Zjistěte informace o prostoru v úložišti a o používání telefonu a 
paměťové karty.

Datum a čas
Nastavte nastavení místního času a formát času.

Místo a text
Nastavení Popis

Regionální Slouží k zadání místního nastavení – formátu 
zobrazování čísel, měny, data a času v telefonu.

Zadávání znaků Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkcí zadávání, jako je 
zámek symbolů, zvuk psaní a inteligentní nastavení 
XT9. Můžete si také prohlédnout základní kurz ohledně 
zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce.
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Aktualizace a názory
Nastavení Popis

Názor zákazníka Slouží k nastavení automatického odesílání informací o 
využití systému Windows Mobile pomocí telefonu. Ve 
výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.

Zasílání zpráv o 
chybách

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv 
o chybách v telefonu. Je-li tato funkce zapnuta a 
dojde k chybě programu, do textového souboru se 
zaznamenají technické údaje o stavu programu a 
počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odešlou se 
technické podpoře společnosti Microsoft.

Jiné
Nastavení Popis

Režim autosady Řídí, co se stane, když telefon vložíte do dodaného 
držáku do auta.

Správce úloh Zastavte běžící programy nebo přepněte na běžící 
program. Další informace naleznete v oddíle „Použití 
programu Správce úloh“ v této kapitole.

Microsoft My 
Phone

Nastavte účet služby My Phone, abyste mohli připojit 
telefon k webu na serveru společnosti Microsoft a 
bezdrátově zálohovat nebo obnovit kontakty, události 
kalendáře, fotografie a další informace.

Připojení k PC 
pomocí USB

Nastavte typ připojení USB k počítači. Vyberte 
možnost ActiveSync pro synchronizování dat, Disková 
jednotka pro přenos souborů nebo Sdílení Internetu, 
chcete-li telefon používat jako modem pro počítač.
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O telefonu
Nastavení Popis

Identita telefonu Zadejte název, který se bude používat k identifikaci 
telefonu jinými zařízeními. Můžete také vidět základní 
informace, jako je číslo modelu, IMEI a sériové číslo 
telefonu.

Informace o 
hardwaru

Zobrazí se specifikace telefonu, jako je typ a rychlost 
procesoru, vnitřní paměť, rozlišení displeje a více.

Informace o 
softwaru

Zobrazí se informace, jako je verze systému Windows 
Mobile, verze ROM, doba hovorů a více.

Baterie Zkontrolujte stav baterie. Je zde také možnost povolit 
nebo zakázat nabíjení baterie telefonu, když je telefon 
připojen k počítači.

O aplikaci Zobrazuje informace o autorských právech.
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1�.� Základní nastavení
Vyberte si pro telefon taková nastavení, která nejlépe odpovídají vašim 
potřebám.

Změna nastavení zvuku a displeje

Na obrazovce Zvuk a displej můžete zvolit 
nastavení zvuku telefonu, jako je profil, 
vyzváněcí tón, úroveň hlasitosti a různá 
zvuková upozornění. Upravit lze také jas 
obrazovky.

Výběr profilu telefonu
Profil je předvolba, která určuje, jak vás telefon bude upozorňovat na 
příchozí hovory. Každý profil je předem nakonfigurován nastavením 
zvuku, které odpovídá vašemu prostředí. Například Tichý režim 
ztiší vyzváněcí tón a je ideální, když máte nějakou schůzku. Profil 
Automaticky nastaví telefon tak, že bude vibrovat pouze při přijetí 
telefonních hovorů během naplánovaných událostí v Kalendáři.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení, klepněte na 
položku Zvuk a displej a potom vyberte profil, který nejlépe odpovídá 
vašemu aktuálnímu prostředí.
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Změna vyzváněcího tónu a typu vyzvánění
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na Zvuk a displej.

2. Posuňte se dolů na nastavení Vyzvánění a upozornění.

�. Klepněte na položku Vyzv. tón. Zvolte vyzváněcí tón, který chcete 
používat, a klepněte na položku Hotovo.

�. Klepněte na položku Typ vyzvánění. Vyberte Typ vyzvánění, který 
chcete použít a potom klepněte na tlačítko Hotovo.

Tipy • Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory *.wav, *.mid, *.mp�, *.wma a 
další typy zvukových souborů stažených z Internetu nebo zkopírovaných 
z počítače. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů 
naleznete v části „Technické parametry“ v Příloze.

 • Chcete-li použít zvukové soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte je 
nejprve do složky /Dokumenty/Vyzvánění v telefonu a potom vyberte 
zvuk v seznamu Vyzv. tóny v telefonu. Další informace o kopírování 
souborů naleznete v části Kopírování a správa souborů v této kapitole.

Samostatné nastavení hlasitosti systému a hlasitosti vyzvánění
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na Zvuk a displej.

2. Nastavení Jedna hlasitost můžete vypnout klepnutím na příslušný 
spínač zapnutí a vypnutí.

�. Tažením prstu po posuvníku Vyzvánění upravte hlasitost 
vyzvánění a tažením posuvníku Systém upravte hlasitost telefonu.

Nebo je možné stisknout tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI 
na levém panelu telefonu a otevřít obrazovku Hlasitost. Pro 
přepnutí mezi obrazovkami Hlasitost vyzvánění a Hlasitost 
systému klepněte na tlačítko Vyzvánění nebo Systém na horním 
okraji obrazovky a potom upravte hlasitost přetažením ovladače 
hlasitosti nahoru nebo dolů.
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Nastavení zvukových upozornění

Telefon si můžete přizpůsobit unikátními 
zvukovými upozorněními pro různé události, 
jako jsou zmeškané hovory, nové zprávy SMS, 
nové e-maily, připomenutí a více. Na Výchozí 
obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a 
klepněte na položky Zvuk a displej > Zvuky 
Připomenutí, abyste si mohli vybrat různé 
zvuky pro každý typ události.

Na obrazovce Zvuky Připomenutí klepněte 
na levou stranu obrazovky, kde jsou uvedeny 
typy událostí, a zvolte zvuk, který má být 
použit pro každou událost. Klepnutím na 
přepínače zapnutí a vypnutí vpravo můžete 
zvuková upozornění zapnout nebo vypnout.

Nastavení jasu obrazovky
Standardně telefon automaticky upravuje jas obrazovky podle 
okolního světla. Pokud si chcete upravovat jas obrazovky sami, 
vypněte funkci automatického nastavení jasu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na Zvuk a displej.

2. Posuňte se dolů na nastavení Displej a potom klepněte na 
položku Podsvícení.

�. Zrušte zaškrtnutí pole Automatické nastavení podsvícení.

�. Nastavte jas přetažením posuvníku v položce Napájení z baterie 
a Vnější napájení.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.
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Změna nastavení podsvícení a automatického režimu spánku
Ztlumení podsvícení a přepnutí telefonu do režimu spánku 
pomáhá šetřit energii baterie. Můžete změnit dobu nečinnosti před 
automatickým ztlumením podsvícení. Můžete také změnit dobu 
nečinnosti před přechodem telefonu do režimu spánku.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na Zvuk a displej.

2. Posuňte se dolů na nastavení Displej a potom klepněte na 
položku Podsvícení.

�. Ve skupině nastavení Napájení z baterie a Vnější napájení můžete 
provést následující:

Ujistěte se, že je vybrána možnost Ztlumit podsvícení, pokud 
se zařízení nepoužívá po dobu. Zaškrtněte políčko pod touto 
možností, abyste vybrali trvání prodlevy podsvícení.

Ujistěte se, že je vybrána možnost Vypnout zařízení, není-li 
použito po dobu. Zaškrtněte políčko pod touto možností, 
abyste vybrali časový limit režimu spánku.

�. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Tip Pokud nechcete, aby bylo podsvícení ztlumeno, zrušte zaškrtnutí políček 
Ztlumit podsvícení, pokud se zařízení nepoužívá po dobu. Chcete-li 
vypnout automatický režim spánku, zrušte zaškrtnutí políček Vypnout 
zařízení, není-li použito po dobu.

•

•
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Zadání názvu telefonu
Název telefonu se používá k identifikaci telefonu jinými zařízeními, 
například když jej synchronizujete s počítačem, připojujete do sítě 
nebo obnovujete informace ze zálohy.

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

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položky O telefonu > Identita telefonu.

2. Zadejte název telefonu a potom klepněte na položku Hotovo.

Poznámky • Název telefonu musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen 
A až Z a číslic 0 až � a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov 
použijte podtržítko.

 • Pokud telefon zaregistrujete v doméně své společnosti, název 
telefon se změní tak, aby byl shodný jako název použitý pro 
zaregistrování telefonu.

Změna nastavení telefonních služeb
V telefonu můžete změnit nastavení různých telefonních služeb. 
Telefonní služby mohou zahrnovat službu přesměrování hovorů, další 
hovor na lince, hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti 
telefonních služeb pro telefon vám poskytne mobilní operátor.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Bezdrátové ovládání.

2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku Telefon.

�. Klepněte na službu, jejíž nastavení chcete změnit, a potom zvolte 
požadované možnosti.

�. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.
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1�.� Používání programu Správce komunikace
Program Správce komunikace umožňuje snadno zapnout a vypnout 
komunikační funkce, například připojení telefonu, Bluetooth, Wi-Fi a 
datové připojení.

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení a potom klepněte 
na položku Bezdrátové ovládání a otevřete aplikaci Správce komunikace.

1 Zapněte nebo vypněte Režim Letadlo. 
(Viz část „Zapnutí a vypnutí připojení 
telefonu“ v kapitole 2.)
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2 Otevřete nastavení telefonu a změňte 
kódy PIN, proveďte konfiguraci 
telefonních služeb atd.

� Připojte stereofonní sluchátka 
s mikrofonem Bluetooth nebo jiné zařízení 
podporující technologii Bluetooth.
(Podrobnosti naleznete v kapitole 10.)

� Připojte se k bezdrátové síti. 
(Podrobnosti naleznete v kapitole 9.)

� Otevřete ActiveSync, abyste mohli změnit 
rozšířená nastavení synchronizace, která 
nejsou k dispozici na obrazovce Datové 
služby (tu je možné otevřít na kartě 
Nastavení na Výchozí obrazovce).

� Otevřete funkci Nastavení připojení to, abyste pro své datové připojení mohli 
zvolit jinou zemi nebo mobilního operátora. (Podrobnosti najdete v části 
„Použití funkce Nastavení připojení“ v této kapitole.)

� Nastavte telefon jako bezdrátový směrovač pro počítač. (Podrobnosti najdete 
v části „Použití telefonu jako bezdrátového směrovače“ v kapitole 9.)

� Vypněte nebo zapněte připojení telefonu. (Podrobnosti najdete v části 
„Zapnutí a vypnutí připojení telefonu“ v kapitole 2.)

� Vypněte nebo zapněte Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v kapitole 10.)



Kapitola 1� Správa telefonu 2�1

10 Vypněte nebo zapněte funkci Wi-Fi. (Další informace o připojení k sítím Wi-Fi 
naleznete v části „Wi-Fi“ v kapitole 9.)

11 Klepnutím přepínejte mezi automatickým přijímáním (jak položky 
přicházejí) nebo ručním načítáním e-mailových zpráv aplikace Outlook. 
(Podrobnosti najdete v části „Práce s podnikovými e-mailovými 
zprávami“ v kapitole 8.)

12 Připojte nebo odpojte aktivní datové připojení (například 3G/GPRS nebo 
EDGE).

1� Zapněte a vypněte Směrovač Wi-Fi. (Podrobnosti najdete v části „Použití 
telefonu jako bezdrátového směrovače“ v kapitole 9.)

1� Klepněte na tlačítko Nabídka, když chcete otevřít a změnit následující 
nastavení:

Připojení  Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu 
k telefonu, například vytáčeného telefonního připojení, GPRS a dalších 
za účelem připojení telefonu k Internetu nebo k soukromé místní síti. 
(Podrobnosti naleznete v kapitole 9.)
Připojení k doméně  Zaregistrujte telefon ve firemní doméně tak, aby 
aplikace Správce zařízení System Center Mobile mohla provádět jeho 
správu. Podrobnosti vám poskytne správce sítě.
Připojení k PC pomocí USB  Podrobnosti najdete v tabulce nastavení „Jiné“ 
v části „Nastavení telefonu“ v této kapitole.

•

•

•
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1�.� Používání funkce Nastavení připojení
Funkce Nastavení připojení pro vás provede konfiguraci nastavení 
datových připojení na základě nastavení na kartě SIM nebo vybraného 
mobilního operátora.

 Výběr jiného mobilního operátora
Provozovatele sítě můžete vybrat ručně a nechat pak Nastavení 
připojení změnit konfiguraci datových připojení telefonu podle 
vybraného operátora.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položku Bezdrátové ovládání.

2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na položku Datové 
připojení.

�. Vyberte možnosti Země a Provozovatel, které chcete používat, a 
klepněte na tlačítko OK.
Poznámka Pokud vyberte zemi nebo provozovatele odlišné od 

provozovatele sítě vložené karty SIM, nebudete mít přístup ke 
službám sítě.

�. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že chcete konfigurovat nastavení 
datového připojení, klepněte na tlačítko Ano.

�. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na 
položku Hotovo.

Aktualizace databáze Nastavení připojení
Funkce Nastavení připojení má vestavěnou databázi obsahující různá 
nastavení mobilního operátora, od něhož získává nastavení datového 
připojení. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici nějaká nová aktualizace 
databáze, a stáhnout ji do telefonu, klepněte na položky Nabídka > 
Aktualizovat databázi a potom klepněte na položku Aktualizovat databázi.

Poznámka Tato služba může znamenat další poplatky.
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1�.� Použití programu Správce úloh
Program Správce úloh ukazuje, které programy a procesy momentálně 
v telefonu probíhají.
Když nějaký program zavřete klepnutím na ikonu Zavřít (  ) 
v pravém horním rohu obrazovky, program stále běží na pozadí. 
Pomocí programu Správce úloh můžete přepínat mezi programy nebo 
zastavovat běžící programy.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položky Další > Správce úloh.

2. Chcete-li přepnout na běžící program, klepněte na název 
programu a potom klepněte na položky Nabídka > Přepnout na.

�. Chcete-li zastavit běžící program, klepněte na název programu a 
potom klepněte na položku Ukončit úlohu.

�. Pokud chcete zastavit všechny programy, klepněte na položky 
Nabídka > Ukončit všechny úlohy.

�. Klepnutím na položky Nabídka > Konec zavřete a ukončete běh 
programu Správce úloh.

1�.� Ochrana telefonu
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN
Kartu SIM můžete chránit požadováním kódu PIN (Personal Identification 
Number) při každém zapnutí telefonu. Program Telefon ani datové 
připojení nebudete moci používat, dokud nezadáte správný kód PIN.

Zapnutí kódu PIN karty SIM
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položku Bezdrátové ovládání.
2. Na obrazovce Správce komunikace klepnutím na tlačítko Telefon 

otevřete obrazovku Nastavení telefonu.



2�� Kapitola 1� Správa telefonu

�. Klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí kódu PIN.

�. Zadejte kód PIN, klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na 
tlačítko OK v okně se zprávou.

Tipy • Kód PIN můžete změnit klepnutím na položku Změnit kód PIN na 
obrazovce Nastavení telefonu.

 • Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana telefonu pomocí hesla
Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí 
telefonu.

Nastavení hesla
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položky Zabezpečení > Zámek telefonu.

2. Zaškrtněte políčko Dotaz na uzamčení, není-li telefon použit 
a zadejte požadovanou dobu, po jejímž uplynutí bude telefon 
vyžadovat heslo. Pokud zvolíte nastavení 0 minut, bude nutné 
zadat heslo pokaždé, když telefon probudíte z režimu spánku. 
Další informace naleznete v části „Přepnutí do režimu spánku“ 
v kapitole 1.

�. V seznamu Typ hesla vyberte typ hesla, který chcete použít.
Tip Je-li telefon nakonfigurován pro připojení k síti, pro zvýšení 

bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslice i písmena.

�. Zadejte heslo do polí Heslo a Potvrdit.

�. Klepněte na tlačítko OK. 

Bude-li telefon nečinný po dobu, kterou jste nastavili, bude třeba jej 
odemknout zadáním hesla. Pokud jste jako heslo použili jednoduchý 
kód PIN, zobrazí se před zadáním hesla obrazovka uzamčení. Další 
informace najdete v části „Obrazovka uzamčení“ v kapitole 1.
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Poznámky • K zajištění toho, abyste mohli vždy provádět tísňová volání, 
nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového 
volání.

 •• Pokud jste zadali náznak, zobrazí se po pátém zadání nesprávného 
hesla.

 •• Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarový reset nebo 
vymazat paměť telefonu. Další informace o hardwarovém resetování 
telefonu a vymazání paměti naleznete v části Resetování telefonu.

Šifrování souborů na paměťové kartě
V telefonu můžete nastavit šifrování souborů, které jsou ukládány na 
paměťovou kartu.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 
na položky Zabezpečení > Šifrování.

2. Zaškrtněte políčko Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu.

Poznámky • Zašifrované soubory je možné číst jen v telefonu, ve kterém byly 
zašifrovány.

 • Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za 
předpokladu, že používáte telefon, ve kterém byly zašifrovány. Při 
čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.

Důležité Je-li povolena funkce Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu 
zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě před obnovením 
továrního nastavení (použitím funkce Vymazat úložiště nebo 
hardwarovým resetováním) nebo aktualizací operačního systému. 
V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory 
na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a 
počítačem se používají programy ActiveSync nebo Centrum zařízení 
Windows Mobile. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na 
paměťovou kartu.
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1�.� Resetování telefonu
Provedení softwarového resetu
Při softwarovém (normálním) resetování bude vymazána celá aktivní 
programová paměť a ukončeny všechny aktivní programy. Tuto akci 
lze použít, pokud telefon pracuje nezvykle pomalu nebo při nesprávné 
činnosti programu. Jestliže provedete softwarový reset během činnosti 
programů, budou neuložené informace ztraceny.

1. Pomocí palce nebo ukazováčku otevřete zadní kryt zvednutím 
levé strany krytu. (Viz část „Sejmutí zadního krytu“ v kapitole 1.)

2. Tlačítko RESET je umístěno v levé dolní části prostoru pro baterii 
a slotu pro kartu SIM. Pomocí malého předmětu s neostrým 
špičatý koncem, jako je párátko, stiskněte tlačítko RESET.

microSD

SIM

Tlačítko 
RESET

Telefon bude restartován a zobrazí se Výchozí obrazovka.

�. Při vracení zadního krytu nejprve zajistěte pravou stranu zadního 
krytu a potom kryt zatlačte na místo. (Viz část „Vrácení zadního 
krytu“ v kapitole 1.)
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Provedení obnovení továrního nastavení
Pokud systémový problém nebude odstraněn pomocí normálního 
resetu, můžete provést obnovení továrního nastavení. Po obnovení 
továrního nastavení bude obnoven výchozí stav telefonu jako 
při prvním zapnutí po zakoupení. Ztratíte programy, které jste 
nainstalovali, data, která jste zadali, a nastavení, která jste v telefonu 
přizpůsobili, a zůstane pouze systém Windows Mobile a další 
předinstalované programy.

Obnovení továrního nastavení je možné provést dvěma způsoby. 
Jeden způsob je provedení procesu vymazání úložiště prostřednictvím 
nastavení telefonu. Dalším způsobem je provedení hardwarového 
resetu stisknutím určitých tlačítek na telefonu v případech, kdy nejste 
schopni telefon spustit a zadat nastavení telefonu.
Upozornění! Telefon bude nastaven zpět na výrobní nastavení. Před prováděním 

obnovení továrního nastavení zkontrolujte, zda jste zálohovali 
veškeré přidané nainstalované programy a důležitá data v telefonu.

Důležité Je-li povolena funkce Šifrovat soubory ukládané na paměťovou 
kartu zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě před 
obnovením továrního nastavení (použitím funkce Vymazat úložiště 
nebo hardwarovým resetováním) nebo aktualizací operačního 
systému. V opačném případě nebude možné přistupovat na 
šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi 
paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync 
nebo Centrum zařízení Windows Mobile. Po provedení postupu 
zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

Vymazání úložiště
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení a klepněte 

na položky Zabezpečení > Obnovit tovární nastavení.

2. Zadejte číslo „12��” a potom klepněte na tlačítko Ano.
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Provedení hardwarového resetu
1. Při vypnutém telefonu stiskněte a podržte tlačítka ZVÝŠENÍ 

HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI a potom krátce stiskněte 
a uvolněte tlačítko UKONČIT/NAPÁJENÍ. Na obrazovce se pak 
zobrazí následující zpráva.

Tato operace odstraní všechna 
vaše osobní data a obnoví 
veškeré výchozí nastavení 
z výroby. Stisknutím tlačítka 
Zvýšení hlasitosti obnovte 
výrobní nastavení nebo 
stisknutím jiného tlačítka 
zrušte akci.

2. Uvolněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI.

�. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte hardwarové 
resetování, nebo stiskněte jiné tlačítko a resetování zrušte.



Příloha
A.1 Technické parametry

Rychlost 
procesoru

1 GHz

Operační systém Windows Mobile® 6.5 Professional

Paměť ROM: 512 MB
RAM: 448 MB

•
•

Rozměry (DxŠxV) 120,5 x 67 x 11 mm

Hmotnost 157 gramů s baterií

Displej 4,3 palcový kapacitní dotykový displej TFT-LCD  
s rozlišením 480 x 800 WVGA

Síť HSPA/WCDMA: 
900/2100 MHz
Rychlost odesílání až 2 MB/s a rychlost stahování až 
7,2 MB/s

Čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 MHz

(Frekvence pásma, dostupnost HSPA a rychlost dat 
závisí na operátorovi.)

•
•

•

GPS Interní anténa GPS

Konektivita Bluetooth® 2.1 s rozšířeným přenosem dat a A2DP pro 
stereofonní sluchátka s mikrofonem
Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g
Stereo zvukový konektor 3,5 mm
Standardní konektor micro-USB (pětikolíkový konektor 
micro-USB 2.0)

•

•
•
•
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Fotoaparát 5 megapixelový barevný fotoaparát s automatickým 
ostřením a duálním LED bleskem

Podporované 
formáty zvuku

.aac, .amr, .m4a, .mid, .mp3, .mp4, .qcp, .wav, .wma

Podporované 
formáty videa

.wmv, .asf, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v, .avi

Baterie Dobíjecí lithium-iontová baterie
Kapacita: 1230 mAh
Doba hovoru:  Až 320 minut pro službu WCDMA

   Až 380 minut pro službu GSM
Pohotovostní režim: Až 390 hodin pro službu WCDMA

   Až 490 hodin pro službu GSM
(Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)

•
•
•

•

Rozšiřující patic Paměťová karta microSD™ (kompatibilní se standardem 
SD 2.0)

Síťový adaptér Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Stejnosměrný výstup: 5 V a 1 A

Poznámky  •  Údaje o velikosti paměti se vztahují na celkovou paměť ROM a 
RAM dostupnou pro používání a ukládání. Vzhledem k tomu, 
že paměť je sdílena operačním systémem, aplikacemi a daty, je 
velikost skutečně dostupné volné paměti menší, než je uvedeno.

   •  Technické parametry se mohou změnit bez předchozího 
upozornění.
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A.2 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány
Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu PB�1100.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení používejte s 
výrobkem PB�1100 pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu BB�1100.

Poznámka   Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným 
zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a 
s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii
Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/
EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice o nízkém napětí (2006/95/EC), 
které byly vydány Komisí Evropského společenství. 

Soulad s těmito směrnicemi předpokládá dodržování následujících evropských 
norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy).

EN �0��0-1 (IEC �0��0-1)  
Bezpečnost zařízení informačních technologií.
ETSI EN �00 �2� 
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové 
přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz 
a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.
EN �00 ��0-1  
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s 
krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 
GHz až 40 GHz; Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody.

EN �00 ��0-2  
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým 
dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; 
Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.

•

•

•

•
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EN �01 ���-2� 
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma 
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb 
– Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a 
přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).

EN �01 ���-� 
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; 
Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující 
na kmitočtech mezi 9 kHz a 40 GHz.

ETSI EN �01 �11  
Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská 
norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující 
základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).
ETSI EN �01 ���-1  
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma 
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb 
– Část 1: Společné technické požadavky.
ETSI EN �01 ���-�  
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma 
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb 
– Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a 
přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních 
systémů (GSM a DCS).
ETSI EN �01 ���-1�  
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro 
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – 
Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.
ETSI EN �01 �0�-1 a -2  
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové 
stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť  
IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, 
úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 
Směrnice R&TTE.

•

•

•

•

•

•

•
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EN �220�-1/ �220�-2  
Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo 
připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, 
přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného 
absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední 
blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz); Část 2: Postup při 
určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) v hlavě a těle u ručních 
a na tělo připevněných zařízení používaných v blízkosti těla.
EN �0��0  
Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními 
omezeními z hlediska vystavení lidského organizmu elektromagnetickým 
polím (300 MHz ~ 3 GHz).

EN �2�11 
Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními 
vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz).

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL
NO PL PT RO SE SI SK TR

Bezpečnostní zásady pro vystavení vysokofrekvenčnímu 
záření
Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, 
které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat 
místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

•

•

•
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Působení vlivů vysokofrekvenčních signálů
Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní 
výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých 
frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené 
hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají 
na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními 
normalizačními orgány:

Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). 
Zpráva 86. 1986
Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy 
zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech 
osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní 
telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická 
míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí 
vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny. 

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé 
funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu 
zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla. 

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní 
anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení 
kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení 
doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů 
platných v dané zemi. 

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského 
organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené 
v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při 
telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt 
s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude 
pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu 
s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu 
antény a životnosti baterie.

•
•

•
•
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Měření vlivů na tělo bylo prováděno pro typické operace se zadní stranou 
zařízení ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce
0,631 w/kg na 10 g (hlava) 
0,725 w/kg na 10 g (tělo)

Telecommunications & Internet Association (TIA)  
Bezpečnostní informace
Kardiostimulátory 
Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi 
příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 
15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato 
doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu 
Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat 
následující pokyny:

Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od 
kardiostimulátoru.
Nenoste telefon v náprsní kapse.
Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste 
minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že 
dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

Naslouchadla 
Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých 
naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele 
služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných 
alternativách.

Další lékařská zařízení 
Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení 
a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. 
Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

•

•
•



�0� Příloha

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. 
V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je 
citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ
Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a 
elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, 
představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení 
jeho životnosti. 

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora 
opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím 
snížení jeho objemu.

Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu 
označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást 
komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého 
odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených 
sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. 
Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického 
a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět 
k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického 
a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví 
a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace 
odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst 
získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního 
odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích 
změn.
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