
Likvidace starých spotřebičů

1.  Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, 
znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.

2.  Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od 
běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za 
tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.

3.  Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit 
možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.

4.  Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve 
sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

KS20 Uživatelská příručka
– Čeština

Tento dokument představuje uživatelskou příručku 
ke komunikátoru LG KS20 s operačním systémem 

Windows Mobile. Společnost LG Electronics si 
vyhrazuje veškerá práva k tomuto dokumentu. Je 

zakázáno tento dokument kopírovat, pozměňovat 
a distribuovat bez výslovného souhlasu společnosti 

LG Electronics.
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ÚVOD
Blahopřejeme vám ke koupi 
pokročilého a kompaktního 
komunikátoru KS20 
s operačním systémem 
Windows Mobile určeného 
k provozu s nejnovějšími 
technologiemi digitální 
mobilní komunikace.

 

Tato příručka uživatele obsahuje 
důležité informace o použití 
a obsluze tohoto telefonu. V zájmu 
dosažení optimálního výkonu 
a zabránění poškození nebo zneužití 
telefonu byste si měli všechny 
informace obsažené v příručce 
pečlivě pročíst. Jakékoli změny nebo 
modifikace, jež nejsou výslovně 
v této uživatelské příručce schváleny, 
by mohly anulovat platnost záruky na 
toto zařízení.

Ú
V

O
D
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PRO VAŠI BEZPEČNOST
Přečtěte si tyto jednoduché 
pokyny. Jejich nedodržení může 
být nebezpečné nebo nezákonné. 
Další podrobné informace naleznete 
v této příručce.

UPOZORNĚNÍ

•  V letadle musí být mobilní telefon 
vždy vypnutý.

• Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
•  Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti 

čerpacích stanic, skladů paliv, chemických 
výrobních zařízení nebo v prostorech 
s nebezpečím výbuchu.

•  Z důvodu vlastní bezpečnosti 
používejte POUZE určené 
ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky.

•  Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se 
jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít 
k zasažení elektrickým proudem nebo 
k vážnému poškození telefonu.

•  Telefon uchovávejte na bezpečném místě 
mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje 
malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí 
riziko udušení.

VÝSTRAHA

•  Vypněte telefon v každé oblasti, kde to 
vyžadují zvláštní předpisy. Nepoužívejte 
například telefon v nemocnicích, protože 
může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.

•  V některých mobilních sítích nemusí být 
nouzové hovory dostupné. Proto byste 
se u nouzových hovorů neměli spoléhat 
pouze na svůj mobilní telefon.

•  Používejte pouze ORIGINÁLNÍ 
příslušenství, abyste nezpůsobili 
poškození svého telefonu.

•  Všechny rádiové vysílače způsobují riziko 
rušení s elektronikou v bezprostřední 
blízkosti. Mírné rušení může ovlivnit 
televizory, rádia, počítače atd.

•  Baterie by se měly likvidovat v souladu 
s platnými právními předpisy.

•  Nerozebírejte telefon ani baterii.
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NÁVOD PRO BEZPEČNÉ 
A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ

Pročtěte si prosím tyto jednoduché 
pokyny. Nedodržení těchto pokynů 
může být nebezpečné nebo 
protiprávní. V této příručce jsou 
podány další podrobné informace.

Informace o 
certifikaci (SAR)
Toto zařízení splňuje mezinárodní 

směrnice pro vystavení osob 

rádiovým vlnám

Vaše mobilní zařízení je zároveň 
rádiovým vysílačem a přijímačem. 
Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby 
nepřesahovalo omezení kladená na 
vystavení osob rádiovým vlnám (RF) 
uvedená v mezinárodních směrnicích 
(ICNIRP). Tato omezení jsou součástí 
komplexních směrnic a stanovují 
povolenou hladinu vystavení 
veřejnosti radiofrekvenčnímu záření. 

Tyto směrnice byly sestaveny 
nezávislými vědeckými 
organizacemi na základě 
pravidelného a důkladného 
vyhodnocování vědeckých 
studií. Tyto směrnice obsahují 
dostatečnou rezervu, která slouží 
k zajištění bezpečnosti všech osob, 
bez ohledu na věk a zdravotní stav.
v  Norma pro vystavení osob 

vyzařování mobilních zařízení 
používá jednotku, označovanou 
jako specifická míra pohlcení 
(Specific Absorption Rate), neboli 
SAR. Hranice SAR uvedená 
v mezinárodních směrnicích je 
2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí 
ve standardních provozních 
polohách se zařízením vysílajícím na 
nejvyšší výkon ve všech testovaných 
frekvenčních pásmech. Ačkoliv 
je hodnota SAR stanovena pro 
nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, 

N
Á

V
O

D
 P

R
O

 B
E

Z
P

E
Č

N
É

 A
 E

F
E

K
T

IV
N

Í P
O

U
Ž

IT
Í

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   10KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   10 2/8/08   2:02:00 PM2/8/08   2:02:00 PM



11

skutečná hodnota SAR pro dané 
zařízení při běžném provozu může 
být výrazně nižší, než je uvedená 
maximální hodnota. Důvodem je 
to, že zařízení pracuje na několika 
úrovních výkonu tak, aby používalo 
pouze takový výkon, jaký je potřeba 
k dosažení sítě. Obecně řečeno, 
čím blíže se nacházíte k základní 
stanici, tím nižší je výkon zařízení. 
Před uvedením na trh musí být 
předloženo prohlášení o shodě 
s Evropskou směrnicí R&TTE. 
Toto nařízení obsahuje základní 
požadavky na ochranu zdraví 
a bezpečnosti uživatelů a dalších 
osob. Nejvyšší hodnotou SAR 
naměřenou pro toto zařízení při 
testování u ucha je 1,04 W/kg.

v  Toto zařízení splňuje požadavky 
směrnic týkajících se vyzařování RF 
energie tehdy, když je používáno 
v normální provozní poloze u ucha, 

nebo když se nachází alespoň 
1,5 cm od těla. Pokud je zařízení 
umístěno v obalu, na sponě na 
opasek nebo v držáku na těle, nesmí 
takový doplněk obsahovat kovové 
součásti a měl by být umístěn 
alespoň 1,5 cm od těla. Za účelem 
přenášení datových souborů 
nebo zpráv vyžaduje toto zařízení 
kvalitní připojení k síti. V některých 
případech může být přenos 
datových souborů nebo zpráv 
pozdržen až do dosažení takového 
připojení. Zajistěte, aby byly 
dodrženy výše uvedené hodnoty 
vzdálenosti zařízení od těla až do 
doby, kdy bude přenos dokončen. 
Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou 
pro toto zařízení při testování u těla 
je 1,24 W/kg.
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*   Limitem SAR pro mobilní zařízení 
používaná veřejností jsou 2,0 watty/
kilogram (W/kg) v průměru na deset 
gramů tkáně. Směrnice obsahují 
dostatečnou rezervu, zajišťující 
dodatečnou ochranu veřejnosti 
a eliminující případné odchylky při 
měření. Hodnoty SAR se mohou lišit 
podle státních požadavků na měření 
a podle síťového pásma. Informace 
o SAR v jiných regionech naleznete 
v části s informacemi o produktech 
na stránkách www.lgmobile.com.

Péče o přístroj 
a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku 
a příslušenství schválené pro tento 
konkrétní model telefonu. Použití 
jiných typů by mohlo vést nejen ke 
zrušení platnosti homologace nebo 
záruk, které se na telefon vztahují, 
ale i k ohrožení zdraví.

v  Přístroj nerozebírejte. 
V případě nutnosti 
opravy přístroj odneste 
kvaliřkovanému 
servisnímu technikovi.

v  Telefon neponechávejte 
a nepoužívejte v blízkosti 
elektrických spotřebičů, jako 
je televizor, radiopřijímač 
nebo osobní počítač.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ
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v  Telefon by měl být v bezpečné 
vzdálenosti od zdrojů tepla, jako 
jsou radiátory a vařiče.

v  Nikdy neumísťujte přístroj do 
mikrovlnné trouby, baterie telefonu 
by mohla explodovat.

v  Neupusťte přístroj na zem.
v  Přístroj by neměl být 

vystaven mechanickým 
vibracím nebo nárazům.

v  Při zabalení do fólie nebo obalu 
z PVC by mohlo dojít k poškození 
ochranného nátěru telefonu.

v  K čištění přístroje nepoužívejte 
agresivní chemické přípravky (jako 
jsou například rozpouštědla – 
benzen, ředidlo nebo alkohol). 
Vzniká riziko požáru.

v  Telefon by neměl být vystaven 
nadměrnému kouři nebo prachu.

v  Telefon by neměl být umístěn 
v těsné blízkosti platebních karet 
a dopravních jízdenek, kde by 
mohlo dojít k poškození údajů na 
magnetických proužcích.

v  Nedotýkejte se displeje ostrými 
předměty; mohlo by dojít 
k poškození telefonu.

v  Telefon by neměl přijít do styku 
s tekutinami a vlhkým prostředím.

v  Příslušenství jako sluchátka nebo 
headsety používejte opatrně. 
Ubezpečte se, že jejich kabely 
nejsou zohýbané a že se zbytečně 
nedotýkají antény.

v  Před zapnutím přístroje odpojte 
datový kabel.
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Elektronické přístroje
Všechny mobilní telefony mohou 
způsobovat rušení s možným 
negativním vlivem na normální funkci 
elektronických přístrojů.
v  Bez povolení není dovoleno 

používat mobilní telefon 
v blízkosti lékařských přístrojů. 
Telefon by neměl být umístěn 
těsně u kardiostimulátoru (tzn. 
v náprsní kapse).

v  Některé mobilní telefony mohou 
rušit funkčnost naslouchátek.

v  Může dojít i k určitému drobnému 
rušení televize, rádia, osobních 
počítačů apod.

Bezpečnost na silnici
Při řízení motorových vozidel 
se seznamte s místními 
zákony a předpisy o používání 
mobilních telefonů.
v  Pokud řídíte, nedržte při 

telefonování telefon v ruce.
v  Věnujte plnou pozornost řízení.
v  Pokud máte handsfree soupravu, 

používejte ji.
v  Pokud to podmínky řízení vyžadují, 

je třeba před voláním nebo 
přijímáním hovoru vozidlo zastavit 
a zaparkovat.

v  Radiofrekvenční energie by 
mohla mít vliv na některé 
elektronické systémy ve voze, 
například radiopřijímač nebo 
bezpečnostní zařízení.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ
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v  Pokud máte vozidlo vybavené 
airbagem, nesmí jeho funkci 
narušovat pevně nainstalované 
ani přenosné bezdrátové zařízení. 
Nefunkčnost airbagu by mohla vést 
k vážnému zranění.

Pokud posloucháte hudbu venku, 
nezapomeňte si nastavit hlasitost 
tak, abyste slyšeli okolní zvuky. Toto 
doporučení se vztahuje především na 
přecházení ulice.

Vyhněte se 
poškození sluchu
Pokud jste delší dobu vystaveni 
hlasitým zvukům, můžete si poškodit 
sluch. Proto doporučujeme, abyste 
telefon nezapínali ani nevypínali 
v blízkosti uší. Také doporučujeme 
upravit hlasitost hudby a hovorů na 
rozumnou úroveň.

Oblast 
odstřelovacích prací
Telefon není dovoleno používat 
v oblastech, kde probíhají odstřelovací 
práce. Je třeba dodržovat příslušná 
nařízení a postupovat podle platných 
předpisů a nařízení.
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Potenciálně 
výbušné prostředí
v  Telefon nepoužívejte u čerpacích 

stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti 
paliv nebo chemikálií.

v  V části vozidla, ve kterém převážíte 
mobilní telefon nebo jeho 
příslušenství, nepřevážejte ani 
neuchovávejte hořlavé plyny, 
kapaliny nebo výbušniny.

V letadle
Bezdrátová zařízení mohou 

v letadlech způsobovat rušení.

v  Před nástupem do letadla je třeba 
vždy mobilní telefon vypnout.

v  Bez povolení posádky nepoužívejte 
telefon ani na zemi.

Děti
Telefon je třeba uchovávat na 
bezpečném místě mimo dosah 
malých dětí. Obsahuje totiž malé 
součástky, s jejichž uvolněním by 
mohlo být spojeno riziko udušení.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ
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Tísňová volání
Tísňová volání nemusí být k dispozici 
ve všech mobilních sítích. Z tohoto 
důvodu byste se neměli pro případ 
tísňového volání spoléhat výhradně na 
mobilní telefon. Ověřte si, zda místní 
operátor podporuje tísňová volání.

Informace o bateriích 
a jejich údržbě
v  Před dobíjením nemusí být baterie 

úplně vybitá. Na rozdíl od jiných 
bateriových systémů zde neexistuje 
paměťový efekt, který by snižoval 
výkon baterie.

v  Používejte pouze baterie a nabíječky 
od firmy LG. Nabíječky LG jsou 
navrženy tak, aby bateriím zajistily 
maximální životnost.

v  U baterie neprovádějte demontáž 
ani je nezkratujte.

v  Kontakty na baterii je třeba udržovat 
v čistotě.

v  Až baterie přestane podávat 
přiměřený výkon, vyměňte ji. 
Potřeba výměny však nastává až po 
stovkách dobití.

v  Pokud nebyla baterie dlouho 
používána, před použitím ji 
znovu nabijte.

v  Nabíječka by neměla být vystavena 
přímému slunečnímu záření 
a neměla by se používat ve vlhkém 
prostředí, například v koupelně.
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v  Baterii nenechávejte na horkých ani 
na chladných místech, snížila by se 
tím její kapacita.

v  Pokud bude baterie nahrazena 
nesprávným typem baterie, hrozí 
nebezpečí výbuchu.

v  Proveďte likvidaci použitých baterií 
podle pokynů výrobce.

NÁVOD PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ
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KS20 – FUNKCE
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5 Části telefonu

Pohled zepředu
1. Sluchátko
2. Dotyková obrazovka

Slouží ke psaní, kreslení a výběru pomocí 
dotykového pera.

3. Tlačítko Odeslat
v  Slouží k vytáčení telefonního čísla 

a přijímání příchozích hovorů

4. Navigační tlačítko
5. Objektiv interního fotoaparátu
6. Tlačítko Konec
v  Slouží k ukončení nebo odmítnutí hovoru.
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1
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5
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7

Boční pohled
1.  Konektor nabíječky/kabelu/handsfree
2. Postranní tlačítka
v  Stiskem tlačítka nahoru a dolů 

nastavíte hlasitost.

3.  Dotykové pero a slot 
pro dotykové pero

v  Dotykové pero slouží ke psaní, kreslení 
a vybírání položek na dotykové obrazovce.

4. Tlačítko napájení
v  Stisknutí dočasně vypne zařízení a přepne 

přístroj do režimu spánku. Stisknutí 
a podržení (přibližně po dobu 5 sekund) 
zcela vypne přístroj.
Jestliže se zařízení nachází v režimu spánku, 
můžete stále používat funkci telefonu pro 
přijímání hovorů. Pokud je však telefon 
zcela vypnutý, tato funkce není dostupná.

5. Slot pro kartu microSD
6. Internet Explorer
v  Stiskem tlačítka spustíte aplikaci 

Internet Explorer.

7. Tlačítko fotoaparátu
v  Stiskem tlačítka aktivujete fotoaparát.
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Pohled zezadu

Blesk

Vnější objektiv 
fotoaparátu

Konektor kabelu/nabíjecí 
konektor baterie

Patice pro SIM kartu

Baterie
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v Klávesy na LCD displeji jsou dotykové klávesy.
v  Než začnete tento výrobek používat, prostudujte si oddíl„Upozornění pro 

dotykové klávesy“.

Upozornění pro 
dotykové klávesy
1.  Mějte vždy čisté a suché ruce.
v  Ve vlhkém prostředí odstraňte 

z rukou a z dotykových kláves 
veškerou vlhkost.

Dotyková 
klávesnice

Pevná 
tlačítka
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2.  Na dotykové klávesy není nutné 
příliš silně tlačit.Nevystavujte 
produkt silným nárazům, které 
by mohly poškodit senzory 
dotykových kláves.

3.  Konečkem prstů přesně stiskněte 
požadovanou dotykovou klávesu 
a dbejte přitom, aby se zároveň 
nestiskly klávesy pro jiné funkce.

4.  Jestliže domovská obrazovka 
ani dotykové klávesy nesvítí, 
zůstane domovská obrazovka 
zhasnutá i po stisknutí dotykové 
klávesy. Domovská obrazovka 
se znovu rozsvítí stisknutím P 
(dotykové klávesy při zhasnutém 
podsvícení nefungují).

5.  Dotykové klávesy nemusejí 
normálně pracovat, jestliže je 
zakrývá pouzdro mobilního telefonu 
nebo plastový kryt. 

6.  Nedotýkejte se kláves kovem 
ani jiným vodivým materiálem – 
kontakt s takovým materiálem 
může vyvolat chybu.

7.  Tento telefon umožňuje pro výběr 
Nabídky použít pero nebo dotykové 
pero. Pro výběr Nabídky můžete 
také použít prst. Použití špičky prstu 
nemusí stisknout klávesu správně.

8.  V horkém a vlhkém prostředí 
nemusí být dotykové klávesy 
správně aktivovány.
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ZAČÍNÁME

Instalace paměťové 
karty a baterie
1. Instalace karty USIM.

USIM karta obsahuje vaše telefonní 
číslo, informace o službách 
a kontakty, a proto musí být 
vložena do vašeho přístroje.
Pokud USIM kartu vyjmete, stane se 
přístroj nepoužitelným (v závislosti na 
tom, ve které zemi se zrovna nacházíte, 
můžete mít k dispozici tísňová volání) 
dokud není vložena platná karta. Před 
vložením nebo vyjmutím USIM karty 
odpojte zařízení od nabíječky a od 
dalších příslušenství. Vložte USIM kartu 
na její místo.

Zkontrolujte, jestli je USIM karta řádně 
zasunutá a jestli jsou zlaté kontakty 
natočeny směrem dolů. USIM kartu 
vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte 
a vytáhnete ji opačným směrem.

Vložení karty USIM.

Vyjmutí karty USIM

Z
A

Č
ÍN

Á
M

E

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   24KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   24 2/8/08   2:02:08 PM2/8/08   2:02:08 PM



25

Poznámka

v  Kovové kontakty na kartě 
USIM se snadno poškodí 
poškrábáním. Věnujte proto 
kartě USIM pozornost, pokud s ní 
manipulujete. Postupujte podle 
instrukcí, které vám byly dodány 
spolu s katou USIM.

2. Instalace SIM karty.

Zasuňte baterii do přihrádky na 
baterie tak, aby se navzájem dotkly 
kovové kontakty uprostřed telefonu.
Zatlačte na vrchní část baterie 
aby zapadla na své místo. Kryt 
baterie nasaďte na telefon tak, 
jak vidíte na obrázku. 
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3. Vyjmutí baterie.

Otočte telefon podle obrázku 
a zatlačte mírně na kryt baterie, 
aby se uvolnil, a sejměte 
jej. Potom pomocí prstů 
nadzdvihněte a vytáhněte baterii.

Nabíjení baterie
Před připojením nabíječky k telefonu 
nejprve zkontrolujte, zda je 
nainstalována baterie.

Z
A

Č
ÍN

Á
M

E

ZAČÍNÁME
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<Režim nabíjení>

1.  Když po vypnutí telefonu nabíjíte 
zařízení, LED kontrolky telefonu 
se rozsvítí červeně a zobrazí se 
animace nabíjení.

 2.  Jakmile je telefon plně nabitý, 
kontrolky LED se rozsvítí zeleně 
a animace se zastaví.

3.  Pokud během nabíjení stisknete 
tlačítko napájení a podržíte jej 
stisknuté po dobu přibližně dvou 
sekund, telefon se zapne.

 4.  Pokud v režimu nabíjení odpojíte 
od telefonu cestovní adaptér, 
telefon se vypne.

VÝSTRAHA!

•  Pokud nabíjíte plně vybitou baterii, 
může trvat více než minutu, než začne 
displej odpovídat. Nejedná se o chybu 
a je to zcela normální.
(Při použití kabelu USB je tato doba 
delší než 10 minut.)

•  Na konektor netlačte, mohlo by dojít 
k poškození telefonu nebo nabíječky.

•  Používáte-li nabíječku v zahraničí, 
použijte pro správnou funkčnost 
přídavný adaptér. přídavný adaptér.

•  Během nabíjení nevyjímejte baterii 
a SIM kartu.

•  V případě výměny baterie za 
nesprávný typ hrozí nebezpečí 
výbuchu. Likvidaci použitých baterií 
proveďte podle pokynů výrobce.
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UPOZORNĚNÍ

•  Během bouřky odpojte nabíječku 
a telefon od elektrické sítě. Vyhnete se 
tak možnému riziku elektrického šoku 
nebo požáru.

•  Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu 
s žádnými ostrými předměty, např. 
zvířecími zuby, nehty apod. Jinak hrozí 
nebezpečí požáru.

Odpojení nabíječky
Cestovní adaptér odpojte od telefonu 
dle vyobrazení. Ujistěte se, že táhnete 
za koncovku, nikoliv za kabel.
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Použití paměťové 
karty microSD

<Paměťová karta microSD>

<Jak vložit paměťovou kartu 

microSD>

1.  Sejměte plastový kryt, který zakrývá 
slot paměťové karty microSD.

2.  Otočte paměťovou kartu kovovými 
kontakty dolů a vložte ji do slotu. 
Paměťovou kartu netlačte do slotu 
silou. Pokud karta nevklouzne do 
slotu lehce, zkontrolujte, zda je 
vložena správným koncem nebo zda 
se ve slotu nenachází cizí objekt.
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3.  Po vložení zatlačte kartu, až se ozve 
klapnutí, které signalizuje správné 
vložení karty microSD.

4. Uzavřete plastovou ochranu slotu.
5.  Při zápisu/čtení paměťové karty 

nevyjímejte paměťovou kartu.

Upozornění:

v  Paměťovou kartu Flash 
nepoužívejte, je-li stav nabití 
baterie nízký.

v  Jestliže probíhá zápis na kartu, 
počkejte, až se zápis dokončí, 
a teprve potom kartu vyjměte.

v  Díky svému tvaru pasuje karta do 
přístroje pouze jedním směrem.

v  Kartu neohýbejte, ani ji do slotu 
netlačte silou.

v  Nevkládejte jiné paměťové karty 
než microSD.

Je podporována karta microSD 
až do velikosti 2 GB. Další 
informace o kartách microSD 
naleznete v uživatelské příručce 
k paměťové kartě.

ZAČÍNÁME
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Formátování 
paměťové karty
Před použitím je nutné paměťovou 
kartu formátovat. Po vložení 
paměťové karty je vyvolána zpráva 
o formátování a vy můžete kartu 
snadno naformátovat.

Poznámka

v  Karty microSD jsou již 
většinou naformátovány.

Vypnutí
a zapnutí zařízení
Zařízení zapnete stisknutím tlačítka 
Napájení. Při prvním zapnutí přístroje 
jste vyzváni k provedení procesu 
kalibrace. Více informací naleznete 
v části „Kalibrace zařízení“ na 
následující straně.
Zařízení vypnete opětovným 
stisknutím P tlačítka. 

Poznámka

v  Stisknutí tlačítka P dočasně 
vypne zařízení a přepne přístroj 
do režimu spánku. Během režimu 
spánku však stále můžete přijímat 
zprávy a hovory. Z

A
Č
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M
E
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ZAČÍNÁME
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Resetování zařízení
Občas je třeba zařízení resetovat. 
Normální (tzv. měkký) reset zařízení 
vyprázdní programovou paměť 
a vypne všechny aktivní programy. 
To může být užitečné v případě, 
že zařízení pracuje pomaleji než 
normálně, nebo pokud program 
nepracuje správně. Měkký reset 
je též také nutný po dokončení 
instalace některých programů. Jestliže 
dojde k měkkému resetu a jsou 
spuštěné programy, dojde ke ztrátě 
neuložených dat.

Také můžete provést tvrdý reset (také 
známý jako plný reset). Tvrdý reset by 
měl být prováděn pouze v případě, 
že normální reset neřeší problém 
systému. Po tvrdém resetu jsou 
obnovena výchozí nastavení zařízení 
do stavu, ve kterém se nacházelo po 
zakoupení a prvním zapnutí. Veškeré 
nainstalované programy, vložená data 
a vlastní nastavení budou ztraceny. 

Provedení měkkého resetu
•  Odpojte a znovu připojte baterii 
a stiskněte tlačítko Napájení na pravé 
straně zařízení. 
Zařízení se restartuje a na displeji se 
objeví obrazovka Dnes.
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Provedení tvrdého resetu
•  Stiskněte a podržte obě tlačítka 
(Odeslat a Snížení hlasitosti) 
označená kroužkem na obrázku dole. 
Držte tlačítka stisknutá a zároveň 
stiskněte tlačítko Napájení na pravé 
straně zařízení. Podržte tlačítka chvíli 
stisknutá (přibližně 10 sekund).

Kalibrace zařízení
Kalibrace obrazovky zařízení 
zahrnuje poklepání dotykovým 
perem na střed křížku, který se 
pohybuje po obrazovce. Takto je 
zajištěno, že po klepnutí dotykovým 
perem na obrazovku bude 
stisknutá položka aktivována.
Pokud zařízení nereaguje na doteky 
obrazovky přesně, proveďte jeho 
opětovnou kalibraci podle návodu:
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Systém > Displej.
2.  Na kartě Obecné klepněte 

na položku Kalibrovat displej 
a postupujte podle instrukcí 
na obrazovce.
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Poznámka

v  Zarovnání obrazovky lze provést 
i přímo stiskem navigačního 
tlačítka a následně klávesy 
programu Internet Explorer.

Nastavení obrazovky
Dotyková obrazovka zařízení má tři 
orientační režimy: Na šířku, Na šířku 
(pro praváky) a Na šířku (pro leváky). 
Režim Na výšku nabízí lepší zobrazení 
nebopohodlnější práci v některých 
programech na zařízení, zatímco režim 
Na šířku bývá vhodnější pro prohlížení 
delších textových souborů.
v  Změnu orientace obrazovky 

provedete klepnutím na Start > 
Nastavení > karta Systém > Displej > 
karta Obecné a zde vyberte 
požadovanou orientaci.
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ZAČÍNÁME
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Režim Na šířku

Režim Na výšku
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v  Pro vyhlazení okrajů písem 
obrazovky v mnoha programech 
je třeba zapnout volbu Povolit 
ClearType na kartě ClearType 
(klepněte na položku Start > 
Nastavení > karta Systém > Displej).

v  Chcete-li zlepšit čitelnost nebo 
zobrazit více obsahu najednou, 
přizpůsobte velikost písma tažením 
posuvníku na kartě Velikost textu 
(klepněte na položku Start > 
Nastavení > karta Systém > Displej).
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ZAČÍNÁME
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Ikona Popis

K přímému vstupu do menu.

Slouží k vytočení hovoru

Slouží k odeslání textových 
nebo multimediálních zpráv 
a k prohlížení přijatých zpráv. 
Podle potřeby lze aktivovat 
různé funkce, týkající se zpráv.

Pro přístup k Internetu.

Obrazovka Dnes

Přizpůsobení obrazovky Dnes 
Obrazovka Dnes obsahuje 
důležité údaje, například nejbližší 
schůzky a indikátory stavu. Po 
klepnutí na část obrazovky se 
spustí přidružený program.
v  Na obrazovku Dnes se dostanete 

postupným klepnutím na Start > 
Nastavení > karta Osobní > Dnes > 
karta Položky.

Vyberte položku, která se má objevit 
na obrazovce Dnes. Změnu její pozice 
provedete klepnutím na tlačítka 
Nahoru nebo Dolů. Pokud chcete 
upravit další informace o úkolech 
a schůzkách, klepněte na položku 
Možnosti (viz stránka 30).
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INFORMACE NA OBRAZOVCE
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Po klepnutí na Časový limit 
Dnes vyberte v rozvíracím 
seznamu počet hodin. Jestliže 
po nastavenou dobu nebudete 
nijak používat telefon, zobrazí se 
automaticky obrazovka Dnes. 
v  Synchronizaci obrazovky Dnes 

včetně obrázku na pozadí spustíte 
postupným klepnutím na Start > 
Nastavení > karta Osobní > Dnes > 
karta Vzhled.

Pro pozadí lze vybrat požadovaný 
motiv. Jestliže máte svůj obrázek pro 
pozadí, klepněte na volbu Použít tento 
obrázek jako pozadí a poté po klepnutí 
na položku Procházet vyhledejte 
požadovaný soubor.

Výchozí obrazovka MS Dnes
Na obrazovce Dnes vidíte důležité 
a nejnovější informace pro dnešní den.

1
2

3
4
5
6
7
8

 10                            11

9

1.  Tlačítko Start: Zobrazí nabídku Start, 
kterou lze přímo používat.

2.  Datum a čas: Zobrazí dnešní datum 
a aktuální čas. Klepnutím otevřete 
obrazovku Hodiny a připomenutí. 

INFORMACE NA OBRAZOVCE
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3.  Údaje o telefonu: Správce Wi-Fi 
a Bluetooth, vypnutý nebo 
zapnutý telefon.

4.  Nepřečtená zpráva: 
Nepřečtenou zprávu si můžete 
přečíst ve složce Doručené.

5.  Nadcházející úkol: Zobrazuje číslo 
aktivní úlohy. Po klepnutí se zobrazí 
současný stav všech úkolů.

6.  Nadcházející události: Zobrazuje 
nejbližší události.

7.  Žádné nové zmeškané 
hovory: Zobrazuje historii 
zmeškaných hovorů.

8.  Zámek zařízení: Zařízení se dá 
zamknout. Odemknutí se provádí 
dotykem levé spodní strany zařízení. 

9.  Indikátory: Připojení, SIM karta, 
Hlasitost a Baterie.

10. Odkaz na kalendář
11. Odkaz na seznam kontaktů

Indikátory
Dále jsou vyjmenovány některé 
ze stavových ikon, které se 
na zařízení objevují.

Ikona Popis
Navázáno Bluetooth připojení 
k handsfree.
Otevřen Bluetooth kanál 
k handsfree.
Otevřen Bluetooth kanál 
HQ Audio.
Udává zbývající kapacitu baterie.
Udává, že baterie je téměř vybitá.
Baterie se nabíjí.
Zvuk zapnut.

Zvuk vypnut.

Vyzvánění ve vibračním režimu.
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Ikona Popis

Připojení je aktivní.

Připojení není aktivní.

Probíhá synchronizace.

Chyba synchronizace.

Udává maximální sílu signálu.

Žádný signál.

Telefon je vypnut.
Soubor nápovědy je v okně 
nastavení Bluetooth přístupný 
přes příkazy Start > Nápověda.
V nápovědě najdete 
například podrobné údaje 
o profilech Bluetooth.

Ikona Popis

Žádná telefonní služba.
Hledání telefonních služeb.
Probíhá hlasový hovor.
Hovory jsou přesměrovány.
Přidržení hovoru.
Zmeškaný hovor.
Služba GPRS (General Packet 
Radio Services) je dostupná
Služba EDGE (Enhanced 
Data Rates For Global 
Evolution) je dostupná
Služby WCDMA nebo HSDPA 
je dostupné
Služba HSDPA (High 
Speed Downlink Packet 
Access) je dostupné
Nová e-mailová nebo 
textová zpráva.
Nová hlasová zpráva
Máte další upozornění. Klepnutím 
na ikonu zobrazíte všechny.
Udává, že zařízení je zamčené.
Zařízení je odemčeno.
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INFORMACE NA OBRAZOVCE

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   40KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   40 2/8/08   2:02:34 PM2/8/08   2:02:34 PM



41

Použití nabídky Start
Nabídka Start, umístěná v horním 
levém rohu obrazovky Dnes, zobrazí 
seznam programů. Umožňuje také 
obrazovku zavřít a přepínat se 
z jednoho programu do druhého. 
Program lze spustit procházením 
seznamu a klepnutím na jeho název 
dotykovým perem.

Úprava obrazovky Dnes
1.  Klepnutím otevřete obrazovku Dnes.
2.  Klepnutím spusťte program. Položky 

zobrazené v nabídce Start lze 
synchronizovat příkazem Start > 
Nastavení > karta Osobní > Nabídky.

3.  Klepnutím spustíte naposledy 
použitý program.

4.  Po klepnutí uvidíte a můžete 
vybrat další programy, které jsou 
instalované na vašem zařízení.

5.  Po klepnutí sem můžete změnit 
nastavení zařízení.

6.  Po klepnutí sem uvidíte hesla 
nápovědy pro aktuální obrazovku.
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Indikátory programů
Dále jsou vyjmenovány některé ikony 
programů, které jsou již na vašem 
zařízení nainstalovány.

Ikona Popis

ActiveSync Synchronizuje 
informace mezi zařízením 
a stolním počítačem.
Kalkulačka Provádí 
základní aritmetické 
výpočty, například sčítání, 
odčítání, násobení a dělení.

Kalendář Sleduje vaše schůzky 
a vytváří požadavky na schůzky.

Fotoaparát Pořizuje záběry 
nebo snímá videoklipy 
s doprovodným zvukem.

Bezdrátový správce Slouží pro 
správu připojení zařízení (včetně 
Wi-fi, Bluetooth a telefonu).

Kontakty Slouží k ukládání údajů 
o známých a spolupracovnících.

Ikona Popis

Excel Mobile Vytvoří nové sešity 
nebo se v něm dají zobrazit 
a upravit stávající sešity Excelu.
Průzkumník souborů Slouží 
pro organizaci a správu 
souborů na zařízení.
Hry Přístup ke dvěma 
předinstalovaným hrám: Bubble 
Breaker a Solitaire.
Nápověda Zobrazuje hesla 
Nápovědy k programu na zařízení.
Internet Explorer Prohlížeč 
Internet Explorer prochází 
weby a stránky WAP a slouží ke 
stahování nových programů 
a souborů z Internetu.
Mobile Java Umožňuje 
stáhnout a nainstalovat 
do zařízení Java aplikace, 
například hry a různé nástroje.

Posílání zpráv Odesílá a přijímá 
e-mailové a textové zprávy.
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Ikona Popis

Poznámky Zde můžete vytvářet 
ručně nebo perem psané 
poznámky, kresby a nahrávky.

Telefon Vytáčí a přijímá hovory, 
přepíná mezi více hovory a zřizuje 
konferenční hovory.
Obrázky a videa 
Shromažďuje, organizuje a třídí 
obrázky a videoklipy ve složce 
Moje obrázky v zařízení či na 
paměťové kartě.
Kontakty Messengeru Odesílá 
a přijímá rychlé zprávy služby 
Windows Live Messenger.
PowerPoint Mobile Umožňuje 
zobrazit a upravit snímky 
a prezentace PowerPointu.
Hledání Slouží k prohledávání 
kontaktů, dat a dalších informací 
uložených v zařízení.

Ikona Popis

Úkoly Sleduje úkoly.

Windows Media Aktivuje 
multimediální funkce zařízení.
Word Mobile Vytváří nové 
dokumenty nebo umožní 
prohlížet a upravovat stávající 
dokumenty Wordu.
Sdílení Internetu Umožní použít 
zařízení pro sdílení připojení 
k Internetu.

FM Rádio Slouží k poslouchání 
FM rádia.
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Ikona Vstupní panel v panelu nabídek 
udává, jaký režim vstupu je právě 
vybrán. Šipka Volič vstupu (je vidět 
v pravé části ikony Vstupní panel) 
otvírá seznam dostupných metod 
zadávání údajů.

Přehled Vstupního panelu

Vstupní 
panel 
(klávesnice)
Šipka Volič 
vstupuIkona Vstupní 

panel

Chcete-li změnit metodu zadávání, 
klepněte na šipku Volič vstupu.

Ikona Udává, že vybranou vstupní 

metodou je

Klávesnice na obrazovce.

Práce s klávesnicí
Text, symboly a čísla lze zadávat 
z klávesnice QWERTY. 
Zápis textu pomocí klávesnice 

na obrazovce

v  Klávesnice na obrazovce je dostupná 
v případech, kdy je možné zapisovat text.

v  Jsou-li pro vás klávesy příliš malé, 
klepněte na šipku Volič vstupu a pak 
na Možnosti. V seznamu Metoda 
zadávání vyberte Klávesnice a poté 
klepněte na položku Velká tlačítka. 

v  Obecná pravidla pro zadávání textu 
jsou stejná jako u stolního počítače 
se systémem MS.

ZADÁVÁNÍ 
A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
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Kreslení a psaní 
na obrazovce
Kreslit nebo psát je možné přímo na 
obrazovku. Poznámky psané vaším 
rukopisem si tak můžete uložit. K tomu 
je nutné nastavit režim zadávání 
v Poznámkách na Psaní rukou. 
Jestliže raději zapisujete text ručně 
nebo často přidáváte k poznámkám 
vlastní kresby, zkuste nastavit režim 
zadávání Psaní rukou jako výchozí. 
Jestliže naopak text raději vyklepáváte 
perem, nastavte jako výchozí režim 
zadávání Psaní perem.

Nastavení režimu 

zadávání pro Poznámky

1.  Klepněte na položku Start > 
Programy > Poznámky.

2.  V seznamu poznámek klepněte na 
položku Nabídka > Možnosti.

3.  V rámečku Výchozí režim klepněte 
na jednu z následujících možností:

v  Psaní rukou, pokud chcete kreslit 
nebo psát ručně text poznámky.

v  Psaní perem, chcete-li vytvořit 
poznámku psanou perem.

4. Klepněte na OK.
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Zápis poznámky

1.  Klepněte na položku Start > 
Programy > Poznámky.

2.  V seznamu poznámek klepněte na 
položku Nový.

3. Na obrazovce zapište text.
4.  Až dopíšete, klepněte na 

tlačítko OK a tak se vraťte 
do seznamu poznámek.

Poznámka

v  Ručně psaný text vyberete 
klepnutím perem za textem 
(pero je třeba chvíli podržet 
přitisknuté). Jakmile se objeví 
tečky, ale ještě předtím, než se 
z nich vytvoří kruh, je třeba rychle 
táhnout pero přes kresbu.
Pokud písmeno zasahuje do 
řádků za sebou, je považováno za 
kresbu, nikoli za text.

Kreslení v poznámce

1.  Klepněte na položku Start > 
Programy > Poznámky.

2.  V seznamu poznámek klepněte na 
položku Nový.

3.  Pro kreslení na obrazovce používejte 
dotykové pero stejným způsobem 
jako pero klasické.

4.  Kolem kresby se objeví pole 
pro výběr.

5.  Až dopíšete, klepněte na 
tlačítko OK a tak se vraťte 
do seznamu poznámek.

Poznámka

v  Kresbu vyberete (kvůli jejímu 
kopírování nebo smazání) krátkým 
stlačením pera na kresbě. Po 
zvednutí dotykového pera bude 
kresba vybrána.

ZADÁVÁNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
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Nahrávání poznámky
Nahrávka se dá vytvořit jako 
samostatná (hlasová poznámka) nebo 
ji lze přidat k existující poznámce.
Vytvoření hlasové poznámky

1.  Klepněte na položku Start > 
Programy > Poznámky.

2. Proveďte jednu z následujících věcí:
v  Chcete-li vytvořit samostatnou 

nahrávku, spusťte nahrávání přímo 
ze seznamu.

v  Chcete-li přidat nahrávku 
k poznámce, vytvořte nebo 
otevřete poznámku.

3.  Jestliže nevidíte panel nástrojů 
Nahrávání, klepněte na položku 
Nabídka > Zobrazit panel Záznam.

4.  Podržte mikrofon zařízení u úst 
nebo jiného zdroje zvuku.

5.  Jestliže přidáváte nahrávku 
k poznámce, klepněte po 
dokončení na OK, abyste se 
vrátili do seznamu poznámek.

6.  Pokud nahráváte do otevřené 
poznámky, objeví se v ní ikona.

7.  Jestliže vytváříte samostatnou 
nahrávku, objeví se 
v seznamu poznámek.
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Chcete-li změnit formát nahrávky,

1.  klepněte na možnost 
Start > Nastavení > karta 
Osobní > Zadávání.

2.  Klepněte na kartu Možnosti 
a v seznamu Formát hlasového 
záznamu klepněte na 
požadovaný formát.

3. Klepněte na OK.

Poznámka

v  Formát nahrávání se dá změnit 
také přímo z Poznámek. 
V seznamu poznámek klepněte 
na položku Nabídka > Možnosti > 
odkaz Obecné možnosti zadávání 
(ve spodní části stránky).

Vyhledávání informací
Soubory a další položky uložené 
v zařízení ve složce Dokumenty nebo 
na paměťové kartě se dají v případě 
potřeby vyhledat. Hledat se dá 
podle názvu souboru nebo podle 
slov uvnitř položky. Prohledávat je 
možné například e-mailové zprávy, 
poznámky, schůzky, kontakty, úkoly, 
a také online Nápovědu.
Chcete-li vyhledat soubor nebo 
jinou položku:
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Hledání.
2.  Do pole Hledat zapište název 

souboru, slovo nebo jinou informaci, 
kterou chcete najít.
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3.  Pokud jste již tuto položku někdy 
hledali, klepněte na šipku Hledat 
a vyberte položku v seznamu.

4.  V poli Typ vyberte typ dat, který zúží 
hledání na určitý druh položek.

5. Klepněte na Hledat.
6.  Bude prohledána složka Dokumenty 

a její podsložky.
7.  V seznamu Výsledky klepněte na 

položku, kterou chcete otevřít. 
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Úprava 
hlasitosti zařízení

  

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost systému

Hlasitost lze nastavit pro vyzvánění 
a systém. Dostupné hodnoty 
nastavení jsou: Zapnuto, Vypnuto 
nebo Vibrace.
v  Hlasitost systému: Zde můžete 

nastavit hlasitost pro různé zvuky, 
například zvuk po klepnutí na název 
programu nebo možnost nabídky.

v  Hlasitost vyzvánění: Zde můžete 
nastavit hlasitost pro vyzvánění. 
pro vyzvánění. 

Poznámka

v  Úpravu hlasitosti telefonu je nutné 
provést během hovoru. Úprava 
hlasitosti prováděná v jiné době 
má vliv na zvonění, upozornění 
a přehrávání MP3.
Jestliže aktivujete režim Vibrace, 
zvuk bude automaticky ztlumen 
a zařízení začne při příjmu 
příchozího hovoru vibrovat.
V záhlaví se objeví ikona Vibrace 
(  ), která vyjadřuje aktivovaný 
režim vibrací.
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Uskutečnění hovoru
Hovor můžete uskutečnit 
pomocí položek Telefon, 
Kontakty a Rychlá volba.

Volání z položky Telefon
v  Na obrazovce telefonu zadejte 

požadované telefonní číslo 
a klepněte na tlačítko t.

Poznámka

v  Jestliže zadáte špatné číslo, 
klepněte na šipku Zpět (<). 
Jedno klepnutí smaže jednu číslici. 
Jestliže klepnete na položku Zpět 
a podržíte ji, dojde k vymazání 
celého čísla.

Volání z položky Kontakty
v  Klepněte na položku 

Start > Kontakty.
v  Klepněte na požadovaný kontakt 

a klepněte na položku Volat.
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v  Také můžete klepnout na 
požadovaný kontakt v seznamu 
kontaktů a poté klepnout na 
telefonní číslo, na které chcete volat. 
Nebo klepněte na požadovaný 
kontakt, podržte ho, a v nabídce 
zkratek klepněte na položku Volat 
do zaměstnání, Volat domů nebo 
Volat na mobil.

Volání pomocí položky 
Rychlá volba
K volání na často používaná čísla 
jedním klepnutí použijte položku 
Rychlá volba. Pokud si například 
přiřadíte kontakt k umístění 2 
v Rychlé volbě, jednoduchým 
klepnutím a podržením tlačítka 2 
na obrazovce telefonu vytočíte číslo 
kontaktu. Před vytvořením záznamu 
v Rychlé volbě již musí číslo existovat 
v kontaktech.
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Vytvoření záznamu v Rychlé volbě

1.  Na obrazovce telefonu klepněte na 
položku Rychlá vol., nebo klepněte 
na položky Nabídka > Zobrazit > 
Rychlá volba.

2.  Klepněte na položku 
Nabídka > Nový.

3.  Klepněte na kontakt. Klepněte na 
telefonní číslo, pro které chcete 
vytvořit Rychlou volbu.

4.  V poli Umístění vyberte dostupné 
místo pro novou Rychlou volbu.

Poznámka

v  Umístění 1 je všeobecně 
rezervováno pro hlasovou 
poštu a Rychlá volba bude ve 
výchozím nastavení hledat další 
volné umístění. Pokud chcete 
umístit číslo na pozici, která je 
již obsazena, nové číslo nahradí 
stávající číslo.

v  Pro vytvoření záznamu 
Rychlé volby z Kontaktů 
klepněte a podržte jméno 
kontaktu, klepněte na 
položku Přidat k Rychlé volbě 
a vyberte dostupné umístění 
pro Rychlou volbu.
Pro vymazání záznamu 
Rychlé volby klepněte 
v seznamu Rychlé volby 
na požadovaný záznam, 
podržte ho a klepněte na 
položku Smazat.
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Přijmutí hovoru
Při přijímání telefonního hovoru se 
objeví zpráva, která vám umožňuje 
zvolit, zda si přejete příchozí hovor 
přijmout, nebo ignorovat.

Přijmutí nebo odmítnutí 
příchozího hovoru
v  Pro přijetí hovoru klepněte na 

položku Odpovědět, nebo stiskněte 
tlačítko S na zařízení.

v  Pro odmítnutí hovoru klepněte na 
položku Ignorovat, nebo stiskněte 
tlačítko E na zařízení.

Ukončení hovoru
Jakmile probíhá příchozí nebo odchozí 
hovor, můžete zavěsit klepnutím 
na položku Konec nebo stisknutím 
tlačítka E na zařízení.

Volby dostupné 
v průběhu hovoru

Přidržení hovoru
Zařízení vás upozorní na další příchozí 
hovor a nabídne vám možnost hovor 
přijmout nebo odmítnout. Jestliže již 
telefonujete a přijmete nový hovor, 
máte možnost přepínat mezi dvěma 
volajícími, nebo nastavit konferenční 
hovor mezi všemi třemi stranami.
1.  Klepnutím na položku 

Odpovědět přijmete druhý 
hovor a první hovor přidržíte.

2.  Klepnutím na položku Konec nebo 
stisknutím tlačítka END na zařízení 
ukončíte druhý hovor a vrátíte se 
k prvnímu hovoru.
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Přepínání mezi dvěma hovory
v  Klepněte na položku Vyměnit.

Nastavení 
konferenčního hovoru
1.  Buď přidržte hovor a vytočte druhé 

číslo, nebo, jestliže již telefonujete, 
přijměte druhý příchozí hovor.

2.  Klepněte na položku 
Nabídka > Konference.

Poznámka

v  Ne všichni poskytovatelé služeb 
podporují konferenční hovory. 
Další informace vám poskytne váš 
poskytovatel služeb.

Vypnutí a zapnutí 
reproduktoru
Zabudovaný reproduktor umožňuje 
provoz v režimu hands-free, nebo 
umožňuje ostatním osobám 
naslouchat konverzaci.
v  Během hovoru klepněte na položku 

Zapnout hlasitý telefon. V záhlaví 
se objeví ikona reproduktoru pro 
všeobecné použití (  ).

v  Reproduktor vypnete klepnutím na 
položku Vypnout hlasitý telefon.

UPOZORNĚNÍ!

•  Při zapnutém reproduktoru nepřikládejte 
zařízení k uším. Vyhnete se tak možnému 
poškození sluchu.
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Ztlumení hovoru
Během hovoru můžete vypnout 
mikrofon, takže vy uslyšíte volajícího, 
ale volající neuslyší vás.
v  Během hovoru klepněte na 

položku Ztlumit
v  Jestliže je mikrofon vypnutý, 

objeví se na obrazovce ikona 
ztlumení (  ). Mikrofon znovu 
zapnete klepnutím na položku 
Zrušit tlumení.

Dodatečné 
informace o vytáčení

Uskutečnění tísňového volání
v  Zadejte číslo tísňového volání 

a klepněte na položku Hovor.

Poznámka

v  Dodatečná tísňová čísla mohou 
být zahrnuta na vaší SIM kartě. 
Další informace vám poskytne váš 
poskytovatel služeb.
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Uskutečnění mezinárod-
ního hovoru
1.  Na klávesnici telefonu klepněte 

na položku 0 a podržte, než se 
objeví znak +. Znak + nahrazuje 
mezinárodní předčíslí státu, do 
kterého chcete volat.

2.  Zadejte celé telefonní číslo, které 
chcete vytočit, a klepněte na 
položku Hovor. Celé telefonní číslo je 
tvořeno kódem státu, kódem oblasti 
(bez úvodní nuly, pokud se v kódu 
vyskytuje) a telefonního čísla.

SIM Tool Kit (STK)
Pro použití této funkce musí být SIM 
karta vložena v telefonu. Tato funkce 
umožňuje přístup k řadě informačních 
služeb, poskytovaných vaším 
poskytovatelem služeb.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > ikona STK 
Service. Objeví se seznam 
poskytovaných služeb.

2.  Pro přístup ke službě klepněte na 
položku v seznamu.
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SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ
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Použití programu 
ActiveSync
Program ActiveSync synchronizuje 
informace ve vašem zařízení 
s informacemi ve vašem počítači, 
např. s obsahem programu Outlook. 
Program ActiveSync také umožňuje 
synchronizaci pomocí bezdrátové 
nebo mobilní sítě se serverem 
Microsoft Exchange, pokud vaše 
společnost nebo poskytovatel 
služeb provozuje server Microsoft 
Exchange s programem ActiveSync. 
Při synchronizaci program ActiveSync 
porovnává informace ve vašem 
zařízení s informacemi ve vašem 
počítači a/nebo na serveru Exchange 
a aktualizuje všechna umístění 
nejnovějšími informacemi.

Pomocí programu ActiveSync můžete:
v  Synchronizovat informace, jako 

např. e-maily, kontakty, kalendář 
nebo úkoly programu Outlook ve 
vašem zařízení s počítačem, stejně 
tak jako obrázky, video a hudbu.

v  Synchronizovat e-maily, kontakty, 
schůzky v kalendáři a úkoly 
programu Outlook ve vašem 
zařízení přímo se serverem 
Exchange, takže budete mít aktuální 
informace i v případě, že je váš 
počítač vypnutý.

v  Vyměňovat soubory mezi vaším 
zařízením a vaším počítačem 
bez synchronizace.

v  Vyberte typ informací a určete, kolik 
informací chcete synchronizovat. 
Například můžete určit, kolik týdnů 
směrem do minulosti si přejete 
synchronizovat schůzky v kalendáři.
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Před zahájením synchronizace 
informací s počítačem musíte nejprve 
nainstalovat program ActiveSync na 
svůj počítač a vytvořit spojení pro 
synchronizaci mezi vaším zařízením 
a počítačem. Program ActiveSync 
můžete nainstalovat z přibaleného 
disku Začínáme. Ve vašem zařízení je 
program ActiveSync již nainstalován.
Jakmile nainstalujete program 
ActiveSync a nastavíte spojení pro 
synchronizaci, program ActiveSync 
v počítači rozpozná při připojení 
vaše zařízení a automaticky přenese 
synchronizační nastavení, které jste 
určili ve svém zařízení.

Své zařízení budete moci 
synchronizovat se serverem Exchange 
vaší společnosti nebo poskytovatele 
bezdrátových služeb. Pokud tak 
chcete učinit, získejte před spuštěním 
Průvodce nastavením synchronizace 
od svého administrátora název serveru 
Exchange, své uživatelské jméno, 
heslo a název domény.

Instalace a nastavení 
programu ActiveSync
1.  Nainstalujte program ActiveSync 

na svém počítači tak, jak je to 
popsáno na disku Začínáme. Po 
dokončení instalace se po připojení 
zařízení k počítači automaticky 
spustí Průvodce nastavením 
synchronizace.
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2.  Podle pokynů na obrazovce 
dokončete průvodce. V Průvodci 
nastavením synchronizace 
zvolte jednu nebo obě 
z následujících možností:

v  Vytvořit spojení pro synchronizaci 
mezi vaším počítačem a zařízením.

v  Nastavit připojení k serveru 
Exchange pro přímou synchronizaci 
se serverem Exchange.

3.  Vyberte typ informací, které si 
přejete synchronizovat.

Poznámka

v  Po dokončení průvodce program 
ActiveSync automaticky 
synchronizuje vaše zařízení. 
Jakmile je synchronizace 
dokončena, můžete odpojit své 
zařízení od počítače.

Nastavení 
Windows Vista™
V prostředí operačního systému 
Windows Vista™ je aplikace 
Microsoft® ActiveSync® nahrazena 
aplikací Microsoft Windows Mobile® 
Device Center. 

Poznámka

v  Některé verze operačního 
systému Windows Vista 
již mají aplikaci Windows 
Mobile Device Center 
nainstalovanou. Jestliže váš 
operační systém Windows 
Vista neobsahuje aplikaci 
Windows Mobile Device 
Center, můžete ji nainstalovat 
z disku Začínáme, který je 
přibalen k vašemu zařízení.
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Nastavení synchronizace 
v aplikaci Windows Mobile 
Device Center
Jakmile připojíte své zařízení ke svému 
počítači a spustíte poprvé aplikaci 
Windows Mobile Device Center, 
jste vyzváni k vytvoření partnerství 
Windows Mobile se svým zařízením. 
Pro vytvoření partnerství proveďte 
níže uvedené kroky.
v  Připojte své zařízení k počítači. 

Aplikace Windows Mobile 
Device Center se sama nastaví 
a poté se spustí.

v  Na obrazovce licenčního ujednání 
klepněte na možnost Přijmout.

v  Na domovské obrazovce 
aplikace Windows Mobile 
Device Center klepněte na 
možnost Nastavit vaše zařízení.

Poznámka

v  Jestliže chcete pouze 
přenášet soubory 
médií, ověřit aktualizace 
a prozkoumat zařízení, ale 
nechcete synchronizovat 
informace aplikace Outlook, 
vyberte možnost Připojit bez 
nastavení zařízení.

v  Zvolte položky, které chcete 
synchronizovat, a poté klepněte na 
položku Další.
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v  Zadejte název zařízení a klepněte 
na možnost Nastavit. Po dokončení 
průvodce nastavením aplikace 
Windows Mobile Device Center 
automaticky synchronizuje 
vaše zařízení. Všimněte si, že po 
dokončení synchronizace se ve 
vašem zařízení objeví ve vašem 
zařízení e-maily aplikace Outlook 
a jiné informace.

Použití aplikace Windows 
Mobile Device Center
Pro spuštění aplikace Windows 
Mobile Device Center klepněte ve 
svém počítači s operačním systémem 
Windows Vista na položku Start > 
Všechny programy > Windows Mobile 
Device Center. V aplikaci Windows 
Mobile Device Center můžete 
provádět následující činnosti:

v  Klepnutím na položku Nastavení 
mobilního zařízení změňte 
nastavení synchronizace.

v  Jestliže klepnete na položku 
Obrázky, hudba a video > ___ 
nových obrázků/videoklipů je 
dostupných pro import, navede 
vás průvodce k označení 
a přenosu fotografií z vašeho 
zařízení do Galerie fotografií 
ve vašem počítači s operačním 
systémem Windows Vista.

v  Pro synchronizaci hudby 
a videosouborů pomocí aplikace 
Windows Media™ Player klepněte na 
položku Obrázky, hudba a video > 
Přidat média do zařízení z aplikace 
Windows Media Player. Více 
informací viz kapitola 11 „Windows 
Media® Player Mobile“.
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v  Pro zobrazení dokumentů 
a souborů ze zařízení klepněte 
na položku Správa souborů > 
Procházet obsah zařízení

Synchronizace 
informací
Jakmile připojíte své zařízení k počítači 
pomocí USB nebo Bluetooth, 
program ActiveSync okamžitě zahájí 
synchronizaci. Během připojení 
program ActiveSync provádí 
synchronizaci pokaždé, když učiníte 
změnu v počítači nebo v zařízení.

Synchronizace informací 
programu Outlook
Jestliže jste nastavili spojení pro 
synchronizaci mezi zařízením 
a počítačem, udržuje synchronizace 
aktuální informace programu Outlook 
na obou zařízeních. Ve výchozím 
nastavení synchronizuje program 
ActiveSync omezené množství 
informací. Tím se šetří místo ve vašem 
zařízení. V položce Nastavení pro typ 
informací můžete změnit množství 
informací synchronizovaných pro 
daný typ informace.
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U svého zařízení můžete nastavit, 
aby se synchronizovalo s více než 
jedním počítačem, nebo s jedním 
a více počítači a serverem Exchange. 
Při synchronizaci s více počítači se 
synchronizované položky objeví 
na všech počítačích, se kterými je 
zařízení synchronizováno.
Pokud jste například nastavili 
synchronizaci se dvěma počítači (PC1 
a PC2), které obsahují odlišné položky, 
a synchronizujete Kontakty a Kalendář 
na zařízení s oběma počítači, výsledek 
bude následující:

Umístění Nový stav

PC1

Všechny kontakty a schůzky 
v kalendáři aplikace Outlook, 
které byly na počítači PC2, se nyní 
nacházejí také na počítači PC1.

PC2

Všechny kontakty a schůzky 
v kalendáři aplikace Outlook, 
které byly na počítači PC1, se nyní 
nacházejí také na počítači PC2.

Zařízení

Všechny kontakty a schůzky 
v kalendáři aplikace Outlook, které 
byly na obou počítačích PC1 a PC2, 
se nyní nacházejí na zařízení.

SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ
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Zahájení a zastavení 
synchronizace
v  Chcete-li synchronizovat 

informace aplikace Outlook 
a jiné lokální informace v počítači 
včetně souborů médií, připojte 
zařízení k počítači pomocí rozhraní 
Bluetooth nebo kabelu.

v  Pokud synchronizujete přímo 
se serverem Exchange, můžete 
použít toto připojení k počítači 
jako „průchod“ k síti, nebo 
můžete synchronizovat bez 
připojování k počítači pomocí 
mobilní nebo Wi-Fi sítě.

v  V programu ActiveSync, klepněte na 
položku Sync. Synchronizaci před 
dokončením zastavíte klepnutím 
na položku Stop. Chcete-li změnit 
synchronizované informace, 
postupujte následovně:

1.  V programu ActiveSync na 
zařízení klepněte na položku 
Nabídka > Možnosti.

2.  Proveďte jednu nebo obě 
z následujících možností:

v  Vyberte zaškrtávací políčko pro 
každou položku, kterou si přejete 
synchronizovat. Jestliže nemůžete 
vybrat zaškrtávací políčko, možná 
budete muset jinde v seznamu 
vymazat zaškrtávací políčko se 
stejným typem informace.

v  Vymažte zaškrtávací 
políčko u položek, které si 
nepřejete synchronizovat.

3.  Pokud si vůbec nepřejete 
synchronizovat s počítačem, 
klepněte na položku PC a klepněte 
na možnost Smazat.
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Poznámka

v  E-mail aplikace Outlook 
lze synchronizovat pouze 
s jedním počítačem. Chcete-li 
změnit dostupná nastavení 
synchronizace, vyberte 
typ informace a klepněte 
na položku Nastavení.

Přímá synchronizace se 
serverem Exchange
Ve svém zařízení můžete nastavit 
synchronizaci se serverem Exchange, 
pokud ji umožňuje vaše společnost 
nebo poskytovatel bezdrátových 
služeb. Nejprve však požádejte 
svého administrátora o následující 
informace a poté postupujte po 
jednotlivých krocích: název serveru 
Exchange, vaše uživatelské jméno, 
heslo a název domény.

1.  V programu ActiveSync na zařízení 
klepněte na položku Nabídka > 
Konfigurovat server. Jestliže zatím 
nemáte nastavenou synchronizaci 
se serverem Exchange, objeví se 
možnost Přidat zdroj serveru.

2.  Do položky Adresa serveru 
zadejte název serveru, na kterém 
je provozován server Exchange 
a klepněte na položku Další.

3.  Zadejte uživatelské jméno, 
heslo a doménu a klepněte 
na položku Další. Klepnutím 
na položku Upřesnit můžete 
změnit pravidla pro řešení 
konfliktů při synchronizaci.

4.  Vyberte zaškrtávací políčka 
pro typy informací, které 
chcete synchronizovat se 
serverem Exchange.
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5.  Chcete-li změnit dostupná 
nastavení synchronizace, vyberte 
typ informace a klepněte na 
položku Nastavení.

6. Klepněte na položku Dokončit.

Synchronizace 
pomocí rozhraní 
Bluetooth
Své zařízení můžete 
synchronizovat s počítačem 
pomocí rozhraní Bluetooth.

Synchronizace s počítačem 
pomocí rozhraní Bluetooth
1.  Nejprve zkontrolujte položku 

„Umožnit připojení k jednomu 
z následujících“ v nabídce nastavení 
připojení programu ActiveSync ve 
svém počítači.
Vyberte správný port COM.

     Jestliže nejsou dostupná žádná 
připojení, měli byste nejprve vytvořit 
párování rozhraní Bluetooth.

2.  V Průvodci nastavením Bluetooth 
vyberte položku ActiveSync pomocí 
Bluetooth (Nastavení Bluetooth > 
Správce Bluetooth > ActiveSync 
pomocí Bluetooth).
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SYNCHRONIZACE ZAŘÍZENÍ
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Synchronizace hudby, 
videa a obrázků
Jestliže si s sebou na cestách přejete 
přenášet svou hudbu nebo jiná 
digitální média, program ActiveSync 
ve spolupráci s přehrávačem Windows 
Media Player synchronizuje hudbu, 
video a obrázky.
Kromě výběru typu informací pro 
synchronizaci v programu ActiveSync 
musí být všechna nastavení 
synchronizace médií nastavena 
v přehrávači Windows Media Player. 
Než bude možné synchronizovat 
média, musíte provést následující:
v  Nainstalovat na počítač přehrávač 

Windows Media Player verze 10.

v  Připojit zařízení k počítači pomocí 
kabelu USB. Je-li zařízení aktuálně 
připojené pomocí rozhraní 
Bluetooth, musíte před zahájením 
synchronizace připojení ukončit.

v  Připojte ke svému zařízení 
paměťovou kartu (doporučuje se 
velikost 32 MB nebo vyšší).

v  Nastavte partnerství pro 
synchronizaci mezi paměťovou 
kartou a přehrávačem Windows 
Media Player.
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Změna nastavení 
synchronizace médií
Jakmile v programu ActiveSync 
vyberete typ informací pro 
synchronizaci, mohou být 
synchronizovány všechny vaše 
oblíbené soubory hudby, videa 
a obrázků, které se nacházejí 
seznamech přehrávače Windows 
Media Player. Vše, co musíte udělat, 
je nastavit pro tyto soubory médií 
synchronizaci v přehrávači Windows 
Media Player.

Nastavení partnerství pro 
synchronizaci s paměťovou kartou:
1.  Otevřete přehrávač Windows 

Media Player.
2. Klepněte na kartu Sync.
3. Vyberte paměťovou kartu.
4.  Klepněte na položku 

Nastavit synchronizaci.
Informace o použití přehrávače 
Windows Media Player najdete 
v kapitole 8.
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Posílání zpráv
Tato nabídka zahrnuje funkce, které se 
vztahují k textovým a multimediálním 
zprávám, emailovým protokolům 
IMAP a POP3 a také novému 
emailovému účtu. Můžete přijímat 
a odesílat e-maily aplikace Outlook, 
internetové e-maily pomocí 
poskytovatele internetových služeb 
(ISP) a textové zprávy. Můžete též 
přistupovat k e-mailu ze zaměstnání 
pomocí připojení VPN.

Nastavení e-mailového účtu
Než budete moci přijímat a odesílat 
poštu, je třeba si nejprve nastavit 
e-mailový účet, který máte u svého 
poskytovatele internetových 
služeb (ISP), nebo účet, ke kterému 
přistupujete pomocí připojení 
k serveru VPN (typický pracovní účet).

v  Klepněte na položku Start > Zprávy.
v  Klepněte na položku Nový 

e-mailový účet.
v  Zadejte svou e-mailovou adresu 

a klepněte na položku Další.
Automatická konfigurace se pokusí 
stáhnout potřebná nastavení 
e-mailového serveru, takže je 
nebudete muset zadávat manuálně.

v  Jakmile bude Automatická 
konfigurace dokončena, klepněte 
na položku Další.

v  Zadejte své jméno (jméno, které 
se bude zobrazovat při odesílání 
e-mailu), uživatelské jméno a heslo. 
Klepněte na položku Další.
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Pokud si.přejete uložit heslo, abyste 
jej nemuseli znovu zadávat, vyberte 
zaškrtávací políčko Uložit heslo.
Jestliže proběhla Automatická 
konfigurace úspěšně, automaticky se 
vyvolají pole Vaše jméno a Uživatelské 
jméno . Klepnutím na položku Další 
a Dokončit dokončíte nastavování 
svého účtu, nebo klepnutím na 
položku Možnosti přistoupíte na 
dodatečná nastavení.
Jestliže byla Automatická 
konfigurace neúspěšná, nebo 
pokud máte účet, ke kterému 
přistupujete pomocí připojení 
k serveru VPN, požádejte svého 
poskytovatele internetových 
služeb nebo síťového 
administrátora o následující 
informace a zadejte je manuálně:

Nové textové zprávy
Můžete psát a upravovat textové 
zprávy a mít přehled o počtu stránek, 
které zpráva zabere.
v  Klepněte na položky Start > 

Zprávy > Zprávy SMS > 
Nabídka > Nová
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v  Zadejte e-mailovou adresu nebo 
adresu textové zprávy jednoho 
nebo více příjemců. Tyto adresy 
oddělujte středníkem. Pro přístup 
k adresám a telefonním číslům 
z položky Kontakty klepněte na 
položku Komu.

v  Napište zprávu. Pro rychlé přidání 
běžných zpráv klepněte na položku 
Nabídka > Můj text a klepněte na 
požadovanou zprávu.

v  Pro kontrolu pravopisu 
klepněte na položku Nabídka > 
Kontrola pravopisu.

v  Klepněte na položku Odeslat.

Nové zprávy MMS
Při vytváření zpráv MMS můžete 
používat fotoaparát pro zachycení 
fotografií a video klipů. Tyto 
fotografie a videoklipy můžete 
posílat společně se zprávou.
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Poznámka

Zprávy MMS můžete také posílat 
přímo z programů Obrázky 
a videa nebo Fotoaparát.
v  Vyberte obrázek z nabídky 

Moje obrázky a klepněte na 
položku Nabídka > Odeslat. 
V položce Vyberte účet 
klepněte na možnost MMS.

v  Pomocí fotoaparátu 
vytvořte fotografii nebo 
video klip MMS a klepněte 
na možnost Odeslat. 
V nabídce Vyberte účet 
klepněte na položku MMS.

Vytvoření zprávy MMS
Zprávu MMS můžete složit 
z kombinace různých snímků, 
přičemž každý snímek může 
obsahovat fotografii, audio nebo 
video klip a/nebo text.
v  Klepněte na položku Start > 

Zprávy > MMS > Nabídka > Nová.
v  Na obrazovce Vytvořit zprávu 

vyberte šablonu ze seznamu 
předdefinovaných šablon.

v  V položce Komu zadejte přímo 
telefonní číslo příjemce nebo 
e-mailovou adresu nebo klepněte 
na položky Komu, Kopie nebo 
Skrytá kopie a vyberte telefonní 
číslo nebo e-mailovou adresu 
z nabídky Kontakty.
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v  Zadejte předmět své zprávy.
v  Klepnutím vyberete a odešlete 

fotografii nebo video klip.
v  Klepnutím do příslušných oblastí 

zadejte text a vložte audioklipy.
v  Klepnutím na položku Odeslat 

odešlete zprávu.

Organizace zpráv
v  Klepněte na položku Start > Zprávy 

a Vyberte si účet. 
v  Klepněte na volbu Doručené 

a uvidíte složky MMS, e-mailů 
programu Outlook, textové zprávy 
a složky IMAP a POP3 emailů. 

v  Klepněte na složku a můžete zvolit 
jednu ze složek.

1.  Odstraněné: můžete prohlížet 
odstraněné položky.

2.  Koncepty: můžete prohlížet 
uložené zprávy. Vyberte zprávu. Tuto 
zprávu můžete upravit.

3.  Doručené: můžete prohlížet 
přijaté zprávy. Vyberte 
zprávu pro prohlížení.

4.  K odeslání: složka K odeslání je 
dočasným úložištěm pro zprávy, 
které čekají na odeslání. Zprávy, 
jejichž odesílání selže, se také uloží 
do složky Odeslané zprávy.

5.  Odeslané: Zobrazí zprávy, které jste 
odeslali (zprávy / e-maily).

KOMUNIKACE

K
O

M
U

N
IK

A
C

E

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   74KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   74 2/8/08   2:03:12 PM2/8/08   2:03:12 PM



75

Poznámka

V pravé horní liště můžete klepnout 
na položku Seřadit podle a poté 
třídit zprávy podle těchto kritérií: Typ 
zprávy, Od, Přijato a Předmět.

Poznámka ke stahování zpráv
Způsob stahování zpráv závisí na typu 
vašeho účtu:
•  Pro odesílání a přijímání 
e-mailů z účtu aplikace Outlook 
začněte synchronizovat pomocí 
programu ActiveSync.

•    Pro odesílání a přijímání e-mailových 
zpráv z e-mailového účtu, který 
máte u poskytovatele internetových 
služeb (ISP), nebo ke kterému 
přistupujete pomocí připojení 
k serveru VPN (typický pracovní 
účet), si stáhněte zprávy pomocí 
vzdáleného e-mailového serveru. 

•   K přijetí textových zpráv dojde 
automaticky po zapnutí telefonu. 
Jestliže je váš telefon vypnutý, 
jsou zprávy uchovány vaším 
poskytovatelem služeb do dalšího 
zapnutí telefonu.
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Odpovídání na zprávy 
a přeposílání zpráv
1.  Otevřete zprávu a klepněte na 

položku Odpovědět, nebo klepněte 
na položku Nabídka > Odpovědět 
všem, nebo Nabídka > Předat dál.

2.   Vložte svoji odpověď. Pro rychlé 
přidání běžných zpráv klepněte 
na položku Nabídka > Můj text 
a klepněte na požadovanou zprávu.

3.  Pro kontrolu pravopisu 
klepněte na položku Nabídka > 
Kontrola pravopisu.

4. Klepněte na položku Odeslat.
Tipy Zobrazení více 
informací v záhlaví.

Poznámka

Na příchozí zprávy budete 
upozorněni. Tyto budou uloženy 
ve složce Doručené.
Ve složce Doručené můžete 
identifikovat jednotlivé zprávy 
pomocí ikon.
Jestliže telefon zobrazuje zprávu 
‚Není místo pro zprávu na SIM 
kartě‘, musíte ze složky Doručené 
vymazat některé zprávy. Zobrazí-
li se nápis Není místo pro zprávu, 
můžete prostor jednotlivých 
úložišť uvolnit smazáním zpráv, 
médií a aplikací.
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* Zpráva SIM

Zpráva SIM znamená, že byla 
zpráva výjimečně uložena na 
kartu SIM. Tuto zprávu můžete 
přesunout do telefonu.

Telefon
Můžete snadno použít funkci Chytrý 
volič. Jestliže stisknete číslo na 
klávesnici, na obrazovce se objeví 
telefonní číslo ve složce Historie volání, 
začínající zadaným číslem. Také se 
vám zobrazí jména ze složek Kontakty 
a Historie volání, které začínají 
zadanými znaky.
Můžete vybrat volání čísla.
Můžete též provést mezinárodní nebo 
tísňové volání.

Poznámka

Telefonní číslo můžete vyhledat 
klepnutím na položku Start > 
Nastavení > Telefon.
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Volání
Zadejte telefonní číslo klepnutím na 
klávesnici obrazovky Voliče, nebo 
stisknutím čísla na klávesnici. 
Klepnutím na položku 
Hovor nebo stisknutím 
tlačítka S zahájíte hovor.
Jakmile je hovor spojen, zobrazí se 
doba trvání hovoru.

Ukončení hovoru
Klepnutím na položku Konec 
nebo stisknutím tlačítka E 
hovor ukončíte.

Volání z nabídky Historie
Klepněte na položku Historie volání, 
vyberte zde číslo a volejte.
Klepnete-li na hovor, který 
chcete zobrazit, na obrazovce 
se objeví čas a datum přijatého 
nebo uskutečněného hovoru 
a jeho délka trvání.
Nastavení telefonu, služeb a sítě si 
můžete přizpůsobit.
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Volání pomocí položky 
Rychlá volba
Můžete si vytvořit seznam pro 
rychlou volbu.
Klepněte na položku Rychlá volba > 
Nabídka > Nový a klepnutím vyberte 
seznam kontaktů.

Záznamy hovorů
Můžete zobrazit poslední zmeškané, 
přijaté a uskutečněné hovory. 
Můžete volat, odesílat 
textové a multimediální 
zprávy a ukládat do kontaktů.
Můžete smazat vybrané číslo, nebo 
všechna najednou.

Uložení do kontaktů
Můžete přidat informaci 
o kontaktu z komunikační 
události do svých Kontaktů.

Zobrazení poznámky
Zobrazení detailních informací 
o komunikační události.
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Odstraňování
Mazání všech záznamů.

Odeslání zprávy SMS
Po nalezení požadovaného čísla 
můžete odeslat textovou zprávu.

Odeslání zprávy MMS
Po nalezení požadovaného čísla 
můžete odeslat multimediální zprávu.
[Nabídka s možnostmi]

Filtr
v  Všechny hovory: Umožňuje 

zobrazit záznamy o zmeškaných, 
přijatých a uskutečněných 
hovorech. Na číslo, které si v tomto 
seznamu vyberete, můžete zavolat 
nebo poslat zprávu. Toto číslo si také 
můžete uložit do seznamu kontaktů.

v  Zmeškané: Umožňuje zobrazit 
posledních 20 telefonních čísel, 
ze kterých se vás někdo zkoušel 
neúspěšně zastihnout.

v  Odchozí: Umožňuje zobrazit 
posledních 20 telefonních čísel, na 
která jste volali, nebo na která jste 
zkoušeli volat.

v  Příchozí: Umožňuje zobrazit 
posledních 20 telefonních čísel, 
která jste přijali.
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Odstranění všech hovorů

Můžete smazat všechny hovory.

Délka hovorů...

Můžete zobrazit délku trvání 
příchozích a odchozích hovorů.

Kontakty
Složka Kontakty slouží jako adresář 
a úložiště informací o lidech 
a společnostech, se kterými 
komunikujete. Umožňuje ukládat 
telefonní čísla, e-mailové adresy, 
adresy bydliště nebo jiné informace 
vztahující se ke kontaktu, jako např. 
datum narození nebo výročí. Ke 
kontaktu také můžete přidat obrázek 
nebo vyzváněcí tón.

Seznam kontaktů umožňuje rychlou 
komunikaci s lidmi. Souhrn informací 
o kontaktu zobrazíte klepnutím na 
kontakt v seznamu. Odtud můžete 
volat, nebo odeslat zprávu.
Jestliže ve svém počítači používáte 
aplikaci Outlook, můžete 
synchronizovat kontakty mezi vaším 
zařízením a počítačem.

Přehled kontaktů
Kontakty jsou váš adresář a úložiště 
informací o lidech a firmách, se 
kterými komunikujete. Zde ukládejte 
telefonní čísla, e-mailové adresy, 
adresy bydliště a další informace 
o kontaktu, například datum narození 
nebo data různých výročí. Ke kontaktu 
lze také přidat obrázek nebo mu 
přiřadit vyzváněcí tón.
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Vytvoření kontaktu
1.  Klepněte na položku 

Start > Kontakty.
2.  Klepněte na možnost Nový a zapište 

údaje o kontaktu.
3. Po dokončení klepněte na OK.

Tip

v  Pokud vám zavolá nebo pošle 
zprávu někdo, koho nemáte 
v seznamu kontaktů, můžete 
pro něj kontakt vytvořit v Historii 
volání nebo v doručené zprávě, 
a to příkazem Nabídka > Uložit 
do kontaktů.
V seznamu údajů o kontaktu 
uvidíte, kam lze přidat obrázek 
nebo kde se dá kontaktu přiřadit 
vyzváněcí tón.
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Změna kontaktní informace
1.  Klepněte na položku 

Start > Kontakty.
2. Klepněte na kontakt.
3.  Klepněte na položku Nabídka > 

Upravit a zadejte změny.
4. Po dokončení klepněte na OK.

Práce se seznamem kontaktů
Seznam kontaktů se dá použít 
a synchronizovat několika způsoby. 
Zde je několik tipů:
1.  Klepněte na položku 

Start > Kontakty.

2.  V seznamu kontaktů proveďte jednu 
z následujících akcí:

v  V zobrazení jmen lze kontakt 
vyhledat podle jména nebo 
abecedního indexu. Do zobrazení 
jmen se přepnete stiskem příkazů 
Nabídka > Zobrazit podle > Jméno.

v  Chcete-li vidět souhrn údajů 
o daném kontaktu, dotkněte se ho. 
Následně můžete danému kontaktu 
také zavolat nebo poslat zprávu.

v  Chcete-li vidět seznam dostupných 
akcí pro kontakt, dotkněte se ho 
a podržte ho.
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v  Chcete-li vidět seznam kontaktů, 
zaměstnaných u určité firmy, 
klepněte na položku Nabídka > 
Zobrazit podle > Společnost. Poté se 
dotkněte jména dané společnosti.

Kopírování kontaktu z karty 
SIM do Kontaktů
Máte-li kontakty uložené na SIM 
kartě, můžete je postupně po 
jednom zkopírovat do Kontaktů 
ve svém zařízení.
1.  Klepněte na položku 

Start > Kontakty.
2.  Klepněte na kontakt, který 

bude kopírován.
3.  Klepněte na položku Nabídka > 

Uložit do kontaktů. 
Obdobně lze po jednom kopírovat 
Kontakty v zařízení na SIM kartu 
(pomocí příkazu Uložit na kartu SIM ).

Vyhledání kontaktu
V dlouhém seznamu kontaktů se dá 
vyhledávat několika způsoby.
1.  Klepněte na položku 

Start > Kontakty.
2.  Nemáte-li nastaveno zobrazení 

jmen, klepněte na položku 
Nabídka > Zobrazit podle > Jméno.

3. Proveďte jednu z následujících akcí:
v  Začněte zapisovat jméno do 

nabídnutého textového pole, dokud 
se nezobrazí kontakt, který hledáte. 
Chcete-li znovu zobrazit všechny 
kontakty, klepněte do textového 
pole a smažte v něm zapsaný text.
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v  Použijte abecední index 
zobrazený nad seznamem 
kontaktů. Když se dotknete 
písmene v abecedním 
indexu, posune se zvýraznění 
na první položku začínající 
tímto písmenem.

v  Filtrování seznamu podle 
kategorií. V seznamu kontaktů 
klepněte na položku Nabídka > 
Filtr. Poté klepněte na kategorii, 
kterou jste přiřadili hledanému 
kontaktu. Chcete-li znovu 
zobrazit všechny položky, vyberte 
možnost Všechny kontakty.

v  Kontakt je také možné 
vyhledat příkazem Start > 
Programy > Hledání.
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MULTIMÉDIA
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Po doteku ikony Multimédia lze 
pracovat s nabídkou vztahující 
se k multimédiím, například 
k fotoaparátu, videokameře, 
hlasovému záznamníku, MP3, rádiu 
a hrám v jazyce Java.

Poznámka

v  Neměňte výchozí názvy složek, 
jinak nebudou fungovat správně.

Fotoaparát
Obrazovku režimu fotoaparátu 
zobrazíte jednou z následujících akcí:
1.  Stiskem klávesy c vstoupíte přímo 

do režimu fotoaparátu. Můžete 
také klepnout na ikonu Multimédia 
a zvolit režim Fotoaparát.

2.  Zaostřete na fotografovaný 
předmět a stiskněte tlačítko e 
nebo OK/Potvrdit.

Klepnutím na ikonu Přepnutí 
fotoaparátu v levém dolním 
rohu vyberete buď interní nebo 
externí fotoaparát.
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3.  Obrázek lze uložit automaticky.
4.  Fotografie je uložena do složky Mé 

obrázky. Najít ji můžete dotekem 
ikony Obrázky a videa.

Před pořízením záběru lze pracovat 
v následující nabídce:
v  Režim: Fotoaparát/

Videokamera/Záběr
v  Přepínač: Interní/Externí
v  Obrázky a videa : Přejít na Obrázky 

a videa
v  Rozlišení: 320×240, 640×480, 

1024×768, 1600×1200
v  Časovač: Umožňuje vybrat 

dobu zpoždění (vypnuto, 
5 sekund, 10 sekund, 15 
sekund). Telefon poté pořídí 
záběr po uplynutí zadané doby.

v  Režim série snímků: 1, 3, 6, 9
v  Světlo: Umožňuje zapnutí blesku 

při fotografování na tmavých 
místech. (Vypnuto/Vždy zapnuto/
Při snímání)

v  Vyvážení bílé: 
Automaticky, Denní světlo, 
Zataženo, Osvětlit, Interiér

v  Filtr: Žádné/Černobílý/ 
Negativ/Sépie

Camera switch Menu
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Nastavení režimu fotoaparátu
V obrazovce náhledu fotoaparátu 
klepněte na položku Menu > 
Možnosti fotoaparátu.
v  Uložit soubor: Zde lze nastavit 

automatické uložení snímku 
nebo ruční ukládání po pořízení 
(Automaticky/Ručně).

v  Typ videa: Zvolit můžete typ 
Normální nebo MMS. (Normální/ 
MMS). Jestliže zvolíte typ MMS, 
bude nahrávání videa zastaveno 
automaticky po dosažení maximální 
velikosti zprávy MMS.

v  Uložení: Vyberte místo pro uložení. 
Telefonní nebo paměťová karta. 

v  Kvalita: Nastavte kvalitu 
fotoaparátu. Maximální kvalita/
vysoká kvalita/standard

v  Automatické zaostření: 
nastavení automatického 
zaostření (Zapnuto/Vypnuto) 

Videokamera
1.  Vyberte nabídku Videokamera. 

Jakmile se nastavení objeví na 
obrazovce, můžete je procházet 
postupným dotekem jednotlivých 
ikon. Posouvejte obsah obrazovky 
až k volbě, kterou chcete změnit, 
a dotykem obrazovky vyvolejte 
seznam možných voleb. Posunem 
dojděte k vaší přednostní volbě.
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2.  Nahrávání zahájíte stiskem 
klávesy c nebo OK/ Potvrdit. 
Ihned po zahájení nahrávání 
se objeví časovač.

Camera switch Menu

Stejné jako nastavení fotoaparátu 
s výjimkou voleb Rozlišení a Zvuk. 
Další informace získáte v sekci 
Multimédia > Fotoaparát
v  Rozlišení: 128×96, 176×144, 

320×240
v  Zvuk: S/Bez
3.  Stiskem klávesy c nebo OK/Potvrdit 

ukončíte nahrávání a vaše nahrávka 
bude uložena.

Camera switch Menu
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Záběr
Při pořizování snímku můžete použít 
až 19 efektů rámečku.
Dotekem navigačního tlačítka po 
pravé či levé straně změníte rámeček.

Camera switch Menu

Stejné jako nastavení fotoaparátu. 
Další informace získáte v sekci 
Multimédia > Fotoaparát

Windows Media
Pro přehrávání digitálních audio- 
a videosouborů, uložených na zařízení 
nebo na síti (například na určitém 
webu) lze použít aplikaci Microsoft 
Windows Media Player 10 Mobile for 
Pocket PC.
V aplikaci Windows Media Player lze 
přehrávat audio- i videosoubory. 
Tato verze přehrávače Windows 
Media Player podporuje následující 
formáty souborů: WAV, WMA, WMV, 
MP3, MIDI, SP-MIDI, SMAF, AAC, 
AMR, 3GP, MP4 apod.).

MULTIMÉDIA

M
U

LT
IM

É
D

IA

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   90KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   90 2/8/08   2:03:28 PM2/8/08   2:03:28 PM



91

Ikona Popis

     Přehraje/Pozastaví 
přehrávání souboru.

  
Zvýší úroveň hlasitosti.

  Sníží úroveň hlasitosti.

  Přejde na začátek 
aktuálního souboru 
nebo předchozí soubor.

  
Přejde na následující soubor.

  
Upraví postup přehrávání 
vybraného souboru.

     Zapne nebo vypne zvuk.

  Zobrazí video přes 
celou obrazovku.

  
Zobrazí web ovou stránku 
s vyhledávačem hudby 
a videosnímků, které si 
můžete přehrát. 
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Windows Media Player má tři 
základní obrazovky:

Obrazovka přehrávání
Výchozí obrazovka s ovládacími prvky 
pro přehrávání (například Přehrát, 
Pozastavit, Další, Předchozí a Hlasitost), 
oknem s obrázkem alba a oknem 
pro přehrávání videa. Podobu této 
obrazovky lze změnit výběrem jiného 
volitelného vzhledu.
Máte-li zobrazenu obrazovku 
Přehrávání, objeví se v nabídce 
tyto příkazy.
v  Knihovna médií: Zobrazí rozhraní 

Knihovny médií, ve které lze vybrat 
soubor k přehrávání.

v  Přehrát/Pozastavit: Spustí nebo 
pozastaví přehrávání.

v  Zastavit: Zastaví přehrávání.
v  Náhodně opakovat: Přehrává 

položky zařazené do seznamu 
přehrávaných stop v náhodném 
pořadí nebo opakovaně za sebou.

v  Na celou obrazovku: Při přehrávání 
videa je obraz zvětšen na celou 
plochu obrazovky.

v  Možnosti: Umožňuje 
přizpůsobit různé předvolby 
aplikace Windows Media Player, 
včetně voleb pro síť a hardware 
nebo volitelných vzhledů.

v  Vlastnosti: Zobrazí informace 
o právě přehrávaném souboru.

v  O produktu: Zobrazí informace 
o programu Windows Media 
Player, například číslo verze. Popis 
obrazovek a nabídek.

MULTIMÉDIA
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Obrazovka Přehrává se
Obrazovka se seznamem stop 
Přehrává se. Na tomto speciálním 
seznamu stop je zvýrazněn aktuálně 
přehrávaný soubor a všechny 
soubory, které jsou zařazeny do 
fronty dalšího přehrávání.
Jestliže je vidět obrazovka Přehrává se, 
objeví se v nabídce Následující příkazy.
v  Knihovna médií: Zobrazí rozhraní 

Knihovny médií, ve které lze vybrat 
soubor k přehrávání.

v  Nahoru/ Dolů: Přesune vybranou 
položku v seznamu stop směrem 
nahoru či dolů.

v  Odstranit z: Smazání vybrané 
skladby ze seznamu stop.

v  Náhodně opakovat: Přehrává 
položky zařazené do seznamu 
přehrávaných stop v náhodném 
pořadí nebo opakovaně za sebou.

v  Uvolnit nyní: Odebere všechny 
položky ze seznamu Přehrává se.

v  Podrobnosti o chybě: Zobrazí 
chybové údaje o vybrané 
položce (před názvem položky 
se v případě dostupnosti těchto 
údajů objeví vykřičník).

v  Vlastnosti: Zobrazí informace 
o vybraném souboru.

Obrazovka Knihovna médií
Na této obrazovce lze rychle najít 
audio a video soubory a seznamy 
skladeb. Obsahuje různé kategorie 
(například Moje hudba, Moje video, 
Moje TV a Moje seznamy stop).
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Máte-li zobrazenu obrazovku 
Knihovny médií, objeví se v nabídce 
tyto příkazy.
v  Přidat do fronty: Přidá vybranou 

položku na konec aktuálního 
seznamu stop (Přehrává se).

v  Odstranit z knihovny: Odstraní 
vybranou položku z knihovny.

v  Přehrává se: Otevře obrazovku 
Přehrává se.

v  Knihovna: Otevře obrazovku 
Knihovny médií, ve které lze vybrat 
soubor k přehrávání.

v  Aktualizovat Knihovnu: Přidá nové 
položky do knihovny na základě 
prohledání pevného disku nebo 
paměťové karty.

v  Otevřít soubor: Umožní 
vyhledat a přehrát soubory 
uložené na pevném disku nebo 
paměťové kartě, které nejsou 
zařazeny do knihovny.

v  Otevřít URL: Umožní přehrát 
soubor umístěný na síti, například 
na Internetu.

v  Vlastnosti: Zobrazí informace 
o vybraném souboru.

U spodní hrany každé obrazovky je 
nabídka s názvem Nabídka. Příkazy 
této nabídky se mění v závislosti na 
tom, jaká obrazovka je právě vidět.

MULTIMÉDIA
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FM rádio
Můžete procházet rádiové stanice 
a vychutnat si poslech rozhlasu.

Poznámka

v  Chcete-li zlepšit příjem rádia, 
povytáhněte šňůru sluchátek. 
Bude fungovat jako anténa FM.

v  FM rádio nelze používat bez 
náhlavní soupravy.

1.  Stiskněte klávesu s číslem 
odpovídajícím kanálu. Tím 
uložíte aktuálně zvolenou 
rozhlasovou stanici.

2.  Po výběru předvolených 
rozhlasových kanálů lze 
poslouchat libovolný z nich.

3.  U vybraného kanálu můžete upravit 
frekvenci a změnit rozhlasovou 
stanici. Další stanici lze vyhledat 
dotykem obrazovky po dobu 
nejméně dvou sekund.

4.  Klepnutím na oblast nabídky 
vyvoláte následující položky.

v  Vyhledat: Po stisku položky 
Vyhledat jsou automaticky 
nastaveny rozhlasové kanály. 
Pokud chcete aktuální kanál uložit, 
stiskněte postupně Zastavit > 
Nabídka > Uložit přednastavené.

M
U

LT
IM

É
D

IA

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   95KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   95 2/8/08   2:03:46 PM2/8/08   2:03:46 PM



96

v  Uložit přednastavené: Často 
používaný kanál lze uložit. 
Poté ho najdete v seznamu 
přednastavených kanálů. 

v  Možnosti: Zde je možné povolit 
RDS a alternativní přepínání 
frekvencí. Jestliže je otevřen 
hands-free Bluetooth kanál, 
můžete zvuk rádia pouštět i do 
náhlavní soupravy Bluetooth.

Poznámka

v  Povolit RDS: Na obrazovce se 
objeví přijaté datové zprávy, 
vysílané rozhlasovou stanicí.

Obrázky a videa 
Program Obrázky a videa 
shromažďuje, sestavuje a třídí 
v zařízení obrázky a videoklipy 
v následujících formátech.

Typ souboru Přípony souborů

Obrázek *.bmp, *.jpg

Video *.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Obrázky lze prohlížet formou 
prezentace, odeslat e-mailem, 
upravit a také nastavit jako 
pozadí obrazovky Dnes.

MULTIMÉDIA

M
U

LT
IM

É
D

IA

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   96KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   96 2/8/08   2:03:47 PM2/8/08   2:03:47 PM



97

Kopírování obrázku nebo 
videoklipu do zařízení 
Obrázky lze kopírovat z PC na vaše 
zařízení, kde je pak lze prohlížet.
v  Kopírujte obrázky z PC nebo úložné 

karty do složky Moje obrázky na 
vašem zařízení.

Poznámka

v  Obrázky lze také kopírovat z PC do 
vašeho zařízení pomocí paměťové 
karty. Vložte paměťovou kartu do 
slotu pro karty na vašem zařízení, 
poté zkopírujte obrázky z PC do 
složky, kterou jste si na paměťové 
kartě vytvořili.

Prohlížení obrázků
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Obrázky a videa. 
Obrázky ve složce Moje obrázky 
se standardně zobrazují ve 
formě miniatur.

2.  Vyberte obrázek dotkněte 
se nabídky Zobrazení. Pokud 
nemůžete najít obrázek ve výchozí 
složce Moje obrázky, přejděte do 
jiné složky dotykem šipky Dolů.
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v  Lupa: Umožňuje pomocí tlačítek na 
panelu zvětšit nebo zmenšit oblast 
ohraničenou červeným rámečkem.

Přehrávání videa se zvukem
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Obrázky a videa. Video 
soubory ve složce Moje obrázky 
se standardně zobrazují ve formě 
miniatur spolu s ikonou multimédia.

2.  Zvolte video soubor a klepnutím 
na miniaturu spusťte přehrávání 
ve vestavěné aplikaci Windows 
Media Player.
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Třídění obrázků a videoklipů
Pokud na svém zařízení ukládáte velké 
množství obrázků nebo videoklipů, 
bývá vhodné je seřadit a tak zrychlit 
vyhledávání určitého obrázku nebo 
klipu. Řadit lze podle názvu, data 
a velikosti.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Obrázky a videa.
2.  Klepněte na seznam řazení 

(s výchozím popiskem Datum) 
a vyberte způsob řazení.

Odstranění obrázku 
nebo videoklipu
Obrázek nebo videoklip 
se dá odstranit jedním 
z následujících postupů:
v  V obrazovce programu Obrázky 

a videa vyberte obrázek nebo 
videoklip a poté klepněte na 
položku Nabídka > Odstranit. 
Smazání potvrďte klepnutím 
na Ano.

v  Stiskněte na chvíli miniaturu 
obrázku, který chcete smazat, a poté 
klepněte na možnost Odstranit.
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Úprava obrázku 
nebo videoklipu
Obrázky lze otáčet, oříznout a upravit 
jejich jas či barevný kontrast.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Obrázky a videa.
2.  Klepněte na obrázek, který 

chcete upravit.
3.  Klepněte na položku Menu > 

Upravit a poté proveďte jednu 
z následujících akcí:

v  Pro otočení obrázku o 90 stupňů 
proti směru hodinových ručiček 
klepněte na možnost Otočit.

v  Pro oříznutí obrázku klepněte na 
položku Nabídka > Oříznout. Poté 
klepněte a tažením prstu vyberte 
oblast, která má zůstat po oříznutí 
zachována. Klepnutím mimo oblast 
oříznutí ukončíte.

v   Pro úpravu úrovní jasu a kontrastu 
obrázku klepněte na položku 
Nabídka > Automatické opravy.

Poznámka

v  Provedené úpravy zrušíte 
klepnutím na Nabídka > Zpět. 
Pro zrušení všech neuložených 
změn obrázku slouží příkaz 
Vrátit se k uloženému.

MULTIMÉDIA
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Obrázek jako pozadí pro 
obrazovku Dnes
Obrázek lze také použít jako pozadí na 
obrazovce Dnes.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Obrázky a videa.
2.  Vyberte obrázek, který chcete 

nastavit jako pozadí.
3.  Klepněte na položku Nabídka > 

Nastavit jako pozadí Dnes.
4.  V poli Úroveň průhlednosti vyberte 

vyšší procento, chcete-li zvýšit 
transparenci obrázku, nebo naopak 
procento snižte, abyste dostali méně 
průsvitný obrázek.

5. Klepněte na OK.

Odeslání obrázků 
a videoklipů e-mailem
Obrázky a videoklipy se dají 
prostřednictvím e-mailu odeslat 
na jiná zařízení.
1.  Nejprve je nutné nastavit Odesílání 

zpráv, aby bylo možné odesílat 
a přijímat zprávy.

2.  V programu vyberte položku, kterou 
chcete odeslat.

3.  Klepněte na položku 
Nabídka > Odeslat a vyberte 
jeden účet (například Outlook 
E-mail nebo MMS), přes který 
bude zpráva odeslána.
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MULTIMÉDIA
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4.  Zařízení poté vytvoří novou 
zprávu a vloží do ni vybranou 
položku jako přílohu.

5.  Zadejte jméno příjemce a předmět. 
Poté klepněte na možnost Odeslat. 
Zpráva bude odeslána při příští 
synchronizaci zařízení.

Poznámka

v  Obrázky a videoklipy jsou 
před odesláním zprávy 
automaticky uloženy.

Odeslání snímku 
přes Bluetooth
Obrázek lze známým nebo 
členům rodiny odeslat také 
přes infračervený port.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Obrázky a videa.
2.  Vyberte obrázek, který 

chcete odeslat.
3. Klepněte na položku Nabídka > 
Odeslat přes Bluetooth.
4.  Vyberte zařízení, kam 

obrázek odešlete.
5. Klepněte na OK.
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Přiřazení obrázků 
ke kontaktům
K určitému kontaktu lze 
přiřadit obrázek a tak 
usnadnit jeho identifikaci.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Obrázky a videa.
2.  Vyberte obrázek, který chcete 

přiřadit ke kontaktu.
3.  Klepněte na položku Nabídka > 

Uložit do kontaktů.
4.  Klepněte na kontakt nebo použijte 

navigaci a po klepnutí na Vybrat 
zvolte kontakt ze seznamu.

Použití pokročilých funkcí
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Obrázky a videa.
2.  Vyberte obrázek, pro který chcete 

zadat další volby.
3.  Klepněte na položku Nabídka > 

Možnosti. Objeví se obrazovka 
Možnosti, ve které můžete:

v  Změnit velikost obrázku, aby se dal 
rychleji odeslat e-mailem.

v  Konfigurovat volby zobrazení 
během prezentací a aktivovat volby 
šetřiče obrazovky.

v  Konfigurovat volby fotoaparátu 
a videokamery v zařízení.

v  Odeslat: Vybraný obrázek lze 
odeslat zprávou, e-mailem nebo 
odeslat přes rozhraní Bluetooth. 
Soubory chráněné systémem 
správy digitálních práv (DRM) 
odesílat nelze.
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v  Uložit do kontaktů: v kontaktech 
můžete nastavit obrázek vybrané 
položky. Při příchozím hovoru se 
zobrazí obrázek uložený u kontaktu.

v  Uložit jako: Uložit lze jako soubor se 
zadaným názvem. 

v  Smazat: Smaže vybrané obrázky.
v  Upravit: Obrázek je možné oříznout 

nebo otočit.
v  Vlastnosti: Obrázek lze uchovat.
v  Prezentace: Obrázky lze zobrazit 

formou prezentace.

v  Nastavit jako pozadí 

Dnes: Obrázek lze nastavit 
jako pozadí obrazovky.

v  Možnosti: Velikost obrázku 
odesílaného e-mailem lze změnit, 
aby byl přenos rychlejší. Použít 
velikosti obrázků: Velký (640×480)/ 
Střední (320×240)/Malý (160×120).

v  Odeslat na MySpace
Odešle vybraný soubor na web 
MySpace. Službu Spaces můžete 
používat po přihlášení do 
Windows Live.

MULTIMÉDIA
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Mobile JAVA
KS20 podporuje Javu a díky tomu 
můžete snadno stahovat z Internetu 
hry a jiné aplikace v Javě.
Mobile Java má 2 podsložky: 
Hry a Aplikace. Každá složka má 
zabudovaný odkaz pro stahování her 
nebo aplikací z Internetu.
Pamatujte si, že používání těchto 
služeb může být zpoplatněno.

Hry
Ve složce Hry najdete demoverze dvou 
her v Javě (Bejeweled a Block Breaker). 
Plné verze těchto her si můžete 
stáhnout z Internetu.
Chcete-li si zahrát, dotkněte se ikony 
hry a dalším dotekem hru spusťte.
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PROGRAMY

Internet Explorer
Internet Explorer Mobile je plně 
vybavený prohlížeč Internetu, 
optimalizovaný pro mobilní zařízení.
V panelu Adresa zadejte adresu webu, 
který chcete otevřít, a klepnutím na 
něj přejděte. Po klepnutí na šipku dolů 
v panelu Adresa si lze vybrat jednu 
z dříve zapsaných adres.
v  Domov. Stránka: 

Můžete spustit prohlížeč 
webu a přejít na 
domovskou stránku.

v  Adresa: Můžete manuálně zadat 
adresu URL a přejít na příslušnou 
webovou stránku.

v  Oblíbené: Vaše oblíbené nebo 
často navštěvované adresy 
URL nebo webové stránky si 
můžete uložit. Se záložkami lze 
provádět operace Odeslat, Přidat 
novou, Upravit, Označit/Zrušit 
označení nebo Odstranit. Několik 
přednastavených adres je již 
uloženo v podobě záložek.

v  Přidat k oblíbeným:

1.  Stiskněte levou kontextovou 
klávesu [Možnosti] a vyberte. 

2. Přidat nový z nabídky Možnosti.
2.  Zadejte název a odpovídající 

informace o adrese URL.
3.  Stiskem tlačítka Přidat 

záznam uložit.
v  Předat dál: Přístup k adrese URL ze 

seznamu historie.
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v  Aktualizovat: Znovu načte 
aktuální stránku.

v  Historie: Můžete zobrazit přehled 
stránek, ke kterým jste se již připojili.

v  Zobrazit

-  Velikost textu: Největší/Velké/
Střední/Malé/Nejmenší 

-  Sloupec: Přizpůsobí šířku na celou 
dostupnou šířku obrazovky nebo 
až do dosažení minimální možné 
šířky pro každý sloupec.

-  Přizpůsobit displeji: 
Dynamicky změní velikost 
webových stránek tak, aby 
zabraly celou obrazovku 
přenosných zařízení a uživatel 
přitom nemusel posouvat 
obsah stránky.

-  Stolní počítač: Automaticky 
vyhrazením webové stránky, 
která bude zobrazena na 
stolním počítači.

-  Celá obrazovka: Prohlížet lze 
i přes celou obrazovku. 

- Zobrazit obrázky

v  Upravit: Upravte název 
a přidruženou adresu URL.
-  Vyjmout: Text se dá 

vyjmout do schránky.
-  Kopírovat: Text se dá 

kopírovat do schránky.
- Vložit: Text se dá vložit ze schránky.
-  Vybrat veškerý text: Vybrat 

můžete celý text.
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v  Nástroje

-  Odeslat odkaz: Odkaz lze odeslat 
v textové zprávě.

-  Vlastnosti: Můžete prohlížet 
informace o stránce. 

- Možnosti

Obecné: Zde se dá nastavit výchozí 
stránka a znaková sada.
Paměť: Můžete nastavit počet 
dříve navštívených uložených 
stránek a vymazat webový obsah, 
který jste dříve prohlíželi nebo 
synchronizovali se zařízením.
Zabezpečení: Klepněte na 
pole vlastností zabezpečení, 
chcete-li vidět upozornění 
pro aktuální stránku.

Word Mobile
Word Mobile je zjednodušená verze 
aplikace Microsoft Word. Dokumenty 
Wordu vytvořené na stolním počítači 
lze otevřít a upravit na zařízení. Kromě 
toho je možné v aplikaci Word Mobile 
vytvářet a upravovat dokumenty 
a šablony a ukládat je jako soubory 
*.doc, *.rtf, *.txt a *.dot.
Najednou lze mít otevřen pouze 
jeden soubor. Při otevření druhého 
dokumentu je první automaticky 
uložen a zavřen.
Když zavřete nově vytvořený 
dokument, je jeho název automaticky 
určen na základě několika prvních slov 
v dokumentu a soubor je zařazen do 
seznamu dokumentů aplikace Word 
Mobile. Dokumentu lze jednoduše dát 
smysluplnější název a přesunout ho do 
jiné složky nebo na paměťovou kartu.

PROGRAMY
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Vytvoření souboru
1.  V aplikaci Word Mobile klepněte na 

možnost Nový.
2.  Poté uvidíte prázdný dokument 

nebo obsah šablony (podle toho, co 
jste vybrali jako výchozí šablonu).

3. Zapište požadovaný text.
4.  Až dopíšete, klepněte na tlačítko OK. 

Soubor se uloží.
Aplikace Word Mobile Word 
Mobile neumí některé funkce 
aplikace Microsoft Word, 
například revize nebo ochranu 
souboru heslem. Při uložení 
souboru na zařízení může 
dojít ke ztrátě některých 
dat nebo formátování.
V aplikaci Word Mobile nejsou 
k dispozici následující funkce.

• Pozadí
• Tvary a textová pole
• Ohraničení stránky
• Inteligentní značky
• Metasoubory
v  Obousměrný text. Aplikace Word 

Mobile sice umí otevřít soubory 
obsahující obousměrný text, 
odsazení a zarovnání však může být 
zobrazeno a uloženo nesprávně.

v  Soubory chráněné heslem. 
Aplikace Word Mobile nedovoluje 
otevřít soubory chráněné heslem. 
Pokud chcete zobrazit chráněný 
dokument na zařízení, musíte 
nejdříve v aplikaci Word na stolním 
počítači ochranu heslem zrušit. P
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v  Ochranu dokumentu. Aplikace 
Word Mobile neumí zobrazit 
soubory, u kterých byla ve stolním 
počítači zapnuta ochrana.

Následující funkce jsou v aplikaci Word 
Mobile k dispozici jen částečně.
v  Obrázkové odrážky
v  Značky revizí: když otevřete 

v aplikaci Word Mobile dokument 
se značkami revizí, vypadá 
dokument tak, jako by všechny 
revize byly přijaty. Po uložení 
souboru v aplikaci Word Mobile 
jsou značky revizí ztraceny.

v  Styly tabulek: Po uložení 
souboru v aplikaci Word Mobile 
jsou ztraceny některé nebo 
všechny součásti formátu, 
definované ve stylu tabulky. 

v  Styly podtržení. Nepodporované 
styly podtržení jsou mapovány na 
jeden ze čtyřech povolených typů: 
normální, tečkované, vlnité, nebo 
silné/tučné/široké.

v  Soubory staršího formátu Pocket 
Word. V aplikaci Word Mobile lze 
otevřít soubory *.psw; pokud však 
takový soubor upravíte, musíte ho 
uložit ve formátu *.doc, *.rtf, *.txt 
nebo *.dot.

Dále vyjmenované vlastnosti 
nejsou na zařízení k dispozici, 
jsou však v souboru zachovány, 
takže po opětovném otevření 
souboru ve stolním počítači 
vypadají dle očekávání.
v  Poznámky pod čarou, vysvětlivky, 

záhlaví, zápatí
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v  Konce stránek: aplikace Word 
Mobile nezobrazuje konce 
stránek. V dokumentu však 
zůstanou zachovány všechny 
konce stránek, s výjimkou zlomů 
na konci dokumentu.

v  Seznamy: Když dokument otevřete 
znovu ve stolním počítači, budou 
odsazené seznamy zobrazeny 
v původním tvaru.

v  Fonty a velikosti písma. Fonty 
nepodporované zařízením jsou 
mapovány na nejbližší dostupný 
font, název původního fontu ale 
bude nadále zobrazen.

Získání další nápovědy 
k aplikaci Word Mobile
•  Pokud jste v aplikaci Word 
Mobile, klepněte na položku 
Start > Nápověda.

Excel Mobile
V aplikaci Excel Mobile lze snadno 
otevřít a upravit sešity a šablony 
Excelu, vytvořené na stolním počítači. 
Na zařízení lze také vytvářet nové 
sešity i šablony.

Poznámka

v  Pracujte v režimu celé 
obrazovky, abyste viděli co 
největší část sešitu.
Klepněte na položku Zobrazit > 
Lupa a zvolte procento 
přiblížení tak, abyste snadno 
přečetli data v sešitu.
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Nepodporované funkce 
v aplikaci Excel Mobile
Excel Mobile nepodporuje 
některé funkce, například vzorce 
a komentáře v buňkách. Při uložení 
sešitu na zařízení může dojít ke ztrátě 
některých dat nebo formátování. 
Dále jsou vyjmenovány některé 
odchylky aplikace Excel Mobile 
v oblasti formátování:
v  Zarovnání. Vodorovné a svislé 

zarovnání a zalomení textu 
zůstává stejné, svislý text je ale 
zobrazen vodorovně.

v  Ohraničení. Je vykresleno jako 
jednoduchá čára.

v  Vzorky buňky. Vzorky buněk 
jsou odstraněny.

v  Fonty a velikosti písma. Fonty 
nepodporované zařízením jsou 
mapovány na nejbližší dostupný 
font. Název původního fontu bude 
v zařízení zobrazen. Po opětovném 
otevření sešitu v Excelu na stolním 
počítači budou data zobrazena 
původním fontem.

v  Formáty čísel. Čísla formátovaná 
pomocí funkce Podmíněné 
formátování aplikace Microsoft 
Excel 2007 verze 6.1 jsou zobrazena 
ve formátu Číslo.
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v   Vzorce a funkce. Jestliže soubor 
Excelu obsahuje funkci, kterou 
aplikace Excel Mobile nepodporuje, 
je tato funkce odstraněna a do 
buňky je zapsána výsledná hodnota 
této funkce. Na hodnoty jsou také 
převedeny následující vzorce: 
maticové vzorce nebo vzorce 
obsahující argument ve formě 
matice, například =SUMA({1;2;3;4}); 
vzorce obsahující externí odkaz 
nebo průnik dvou oblastí; vzorce 
obsahující odkazy na řádky s vyššími 
číslem jak 16384 jsou nahrazeny 
chybou #REF!

v   Nastavení ochrany. Většina 
ochranných prvků listů i sešitu je 
deaktivována, ale neodstraněna. 
Podpora ochrany heslem je však 
odebrána. Sešity chráněné heslem 
nebo sešity obsahující jeden či 
více listů chráněných heslem 
nelze otevřít. Pokud chcete otevřít 
chráněný sešit na zařízení, musíte 
nejdříve v aplikaci Excel na stolním 
počítači ochranu heslem zrušit 
a poté soubor synchronizovat.

v  Nastavení lupy. Není uchováno. 
V Excelu je možné lupu nastavit na 
úrovni jednotlivých listů, v aplikaci 
Excel Mobile je nastavení lupy 
použito na celý sešit.
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v  Názvy listů. Názvy odkazující na 
jiné listy v rámci stejného sešitu 
jsou zobrazeny správně, ale názvy 
odkazující do jiných sešitů, pole – 
například ={1;2;3;4} – maticové 
vzorce nebo průniky oblastí jsou 
z názvů listů. odstraněny. Je-li 
název z listu odebrán, je ponechán 
ve vzorcích a funkcích, takže tyto 
vzorce budou vyhodnoceny jako 
chyba „#NÁZEV?“ Všechny skryté 
názvy nebudou skryté.

v  Nastavení aut. filtru. Jsou 
odstraněna. V aplikaci Excel Mobile 
je ale k dispozici příkaz Automatický 
filtr s podobnou funkčností jako ve 
stolním Excelu.
Jestliže pomocí automatického 
filtru skryjete některé řádky na 
listu, zůstanou tyto řádky skryté 
i po otevření sešitu v aplikaci Excel 
Mobile. Skryté řádky lze opět 
zobrazit příkazem Zobrazit.

v   Formátování grafů. Všechny grafy 
budou uloženy přesně tak, jak byly 
v aplikaci Excel Mobile zobrazeny. 
Nepodporované typy grafů jsou 
změněny na jeden z následujících 
povolených typů: sloupcový, 
pruhový, spojnicový, výsečový, 
XY bodový a plošný. Vypnuty jsou 
barvy pozadí, mřížky, popisky 
dat, spojnice trendu, stínování, 
prostorové efekty, vedlejší osy 
a logaritmická měřítka.
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v  Vlastnosti pracovního listu. 
V aplikaci Excel Mobile nejsou 
podporovány následující vlastnosti, 
které jsou při otevření sešitu na 
zařízení odstraněny nebo změněny: 
skryté listy nejsou skryté; moduly 
VBA, listy maker a listy typu 
dialog jsou odebrány a nahrazeny 
zástupným listem; textová pole, 
nakreslené objekty, obrázky, 
seznamy, podmíněné formátování 
a ovládací prvky jsou odebrány; 
data kontingenčních tabulek jsou 
převedena na hodnoty.

Powerpoint Mobile
V aplikaci PowerPoint Mobile můžete 
otevírat a prohlížet prezentace 
vytvořené na stolním počítači 
v aplikaci PowerPoint '97 nebo 
novějších verzích a uložené ve formátu 
*.ppt nebo *.pps.
Na zařízení budou přehrány mnohé 
efekty, které jsou součástí prezentace, 
například přechody snímků nebo 
animace. Jestliže je v prezentaci 
nastaveno časování snímků, budou 
snímky střídány automaticky. 
Podporovány jsou také hypertextové 
odkazy (URL).
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Mezi funkce PowerPoint, které nejsou 
na tomto zařízení podporovány, patří:
v   Poznámky. Psané poznámky ke 

snímkům nebudou zobrazeny.
v   Změna uspořádání nebo úprava 

snímků. Aplikace PowerPoint Mobile 
je pouhým prohlížečem prezentace.

v  Formáty souborů. Není možné 
otvírat soubory *.ppt, vytvořené 
ve starých verzích PowerPointu 
('95 a starší) a soubory HTML ve 
formátech *.htm a *.mht.

Spuštění prezentace
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > PowerPoint Mobile.
2.  V seznamu prezentací klepněte na 

tu, kterou si chcete přehrát.
3.  Klepnutím na aktuální snímek 

přejdete na snímek další.
Jestliže je v prezentaci nastaveno 
časování snímků, budou snímky 
střídány automaticky.
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Zastavení prezentace
•  V prezentaci PowerPoint Mobile 
klepněte na > Ukončit prezentaci.

Přechod mezi snímky
Nemá-li prezentace nastaveno 
časování snímků, lze přejít na další 
snímek, vrátit se na snímek předchozí 
nebo přejít na libovolný snímek 
prezentace mimo pořadí.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > PowerPoint Mobile.
2.  Otevřete požadovanou prezentaci.
3.  Klepněte na Další nebo Předchozí, 

nebo klepněte na tlačítko Přejít 
na snímek a poté na snímek, který 
chcete zobrazit.

Tip

v  Na další snímek lze přejít 
i prostým klepnutím do 
snímku aktuálního.

Poznámka

v  Pokud jste si snímek zvětšili, 
nelze přejít na jiný snímek. 
Nejdříve je nutné vrátit 
lupu na výchozí hodnotu. 
Po klepnutí na tlačítka Další 
nebo Předchozí nemusí 
dojít k přechodu, ale 
k přehrání animace.
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Průzkumník souborů
Aplikace Průzkumník souborů 
umožňuje otevřít okno Průzkumníka 
podobné tomu, které je na systému 
Windows pro stolní počítače. V okně 
Průzkumníka lze procházet telefonem 
a najít požadované složky a soubory.
Dále tu lze rychle odstranit, kopírovat 
nebo upravit libovolný soubor 
či složku v telefonu. Můžete také 
vytvářet také nové složky.
Pokud chcete vidět soubory či složky 
v bezpečném úložišti SafeStore nebo 
složce paměťové karty, klepněte na .
Soubory nebo složky v paměti 
telefonu zobrazíte klepnutím na .
Chcete-li otevřít soubor na síti, 
klepněte na . Zadejte cestu k souboru 
a klepněte na OK.

Klepněte na kategorii složky 
(jako výchozí je tu popisek 
Dokumenty) a poté na složku, 
kterou chcete zobrazit.

Messenger
Chcete-li používat aplikaci Windows 
Live Messenger, musíte mít účet 
Microsoft Passport™, účet Hotmail 
nebo e-mailový účet na serveru 
Microsoft Exchange. Jestliže vlastníte 
účet Hotmail® nebo MSN, máte 
zároveň zřízen účet služby Passport.
Jakmile si pořídíte účet Microsoft 
Passport nebo Microsoft Exchange, 
můžete se pustit do jeho nastavení.
Aplikace Windows Live Messenger 
poskytuje služby Windows Live 
Messenger na vašem zařízení. 
V aplikaci Windows Live Messenger lze 
provádět tyto činnosti:
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v  Odesílat a přijímat zprávy.
v  Sledovat, které kontakty jsou online 

a které offline.
v  Přihlásit si odběr aktualizací stavu 

vybraných kontaktů, abyste byli 
informováni o jejich připojení k síti.

v  Zakázat kontaktům 
sledování vašeho stavu 
nebo zasílat vám zprávy.

Než začnete pracovat s aplikací 
Windows Live Messenger, musí být 
vaše zařízení připojeno k Internetu. 
Další informace o nastavení připojení 
k Internetu. 

Poznámka

v  Chcete-li používat aplikaci 
Windows Live Messenger, 
musíte mít účet Microsoft 
NET Passport nebo účet 
Hotmail. Jestliže vlastníte
e-mailovou adresu na 
serveru Hotmail.com nebo 
MSN.com, máte již zřízen 
účet služby Passport. Účet 
služby Passport si vytvoříte 
na webu http://www.
passport.com. Poštovní účet 
Hotmail si vytvoříte na webu 
http://www. hotmail.com.
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Spuštění aplikace Windows 
Live Messenger
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Messenger.

Přihlášení a odhlášení
v  Chcete-li se přihlásit, klepněte na 

položku Přihlásit. Zapište svou 
e-mailovou adresu a heslo k účtu 
Passport nebo Hotmail a klepněte 
na položku Další. Přihlašování 
může trvat i několik minut (závisí na 
rychlosti vašeho připojení).

v  Chcete-li se odhlásit, klepněte na 
položku Nabídka > Odhlásit. Váš stav 
se změní na Offline.

Přidání a smazání kontaktů
v  Chcete-li přidat nový 

kontakt, klepněte na položku 
Nabídka > Přidat nový 
kontakt a poté postupujte 
podle instrukcí na obrazovce.

v  Chcete-li kontakt smazat, klepněte 
na jeho jméno a poté na položku 
Nabídka > Možnosti kontaktu > 
Odebrat kontakt.

Odeslání rychlé zprávy
1.  Klepněte na kontakt, kterému 

chcete poslat zprávu.
2.  Zapište zprávu do textového pole 

u dolního okraje obrazovky a poté 
klepněte na možnost Odeslat.P
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Blokování
a odblokování kontaktů
v  Jestliže chcete některému 

kontaktu zakázat sledování vašeho 
stavu a zasílání zpráv na váš účet, 
klepněte na kontakt a poté na 
Nabídka > Možnosti kontaktu > 
Blokovat kontakt.

v  Zrušení blokace kontaktu provedete 
klepnutím na jméno daného 
kontaktu a poté klepnutím na 
Nabídka > Odblokovat kontakt.

Kontrola vlastního stavu 
v aplikaci Messenger
v  Klepněte na své jméno u horního 

okraje stránky. Váš aktuální stav 
bude vyjádřen v zobrazeném 
seznamu odrážkou.

Změna zobrazeného jména
v  Klepněte na své jméno u horního 

okraje stránky a poté na možnost 
Změna vzhledu. Zapište údaj do 
řádku Osobní zpráva a klepněte na 
možnost Hotovo.

Získání další nápovědy 
k aplikaci Windows Live 
Messenger
v  V aplikaci Windows Live 

Messenger klepněte na 
položku Start > Nápověda.
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Poznámka
Poznámky pomáhají rychle zachytit 
myšlenky, otázky, upomínky, seznamy 
úkolů či poznámky ze schůzek. 
Vytvářet můžete ručně nebo perem 
psané poznámky, nahrávat hlasové 
poznámky či převádět ručně psané 
poznámky na čitelnější text. Poznámky 
lze také zasílat jiným lidem.

Zápis informací do 
aplikace Poznámky
Text vyklepávaný perem lze zapisovat 
pomocí klávesnice na obrazovce nebo 
softwaru pro rozpoznávání psaného 
písma. Dotykovým perem se dá psát 
nebo kreslit přímo na obrazovku. Na 
zařízeních s podporou nahrávání lze 
vytvářet samostatné nahrávky nebo 
vkládat nahrávku do poznámky.

Nastavení výchozího 
režimu zadávání pro 
aplikaci Poznámky
Jestliže často přidáváte k poznámkám 
vlastní kresby, zkuste nastavit režim 
zadávání Psaní rukou jako výchozí. 
Jestliže naopak text raději vyklepáváte 
perem, nastavte Psaní perem.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Poznámky.
2.  V seznamu poznámek klepněte na 

položku Nabídka > Možnosti.
3.  V rámečku Výchozí režim klepněte 

na jednu z následujících možností:
v  Psaní rukou, pokud chcete kreslit 

nebo psát ručně text poznámky.
v  Zadávání, chcete-li vytvořit 

poznámku psanou na klávesnici.
4. Klepněte na OK.
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Vytvoření poznámky
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Poznámky. 
V seznamu poznámek 
klepněte na možnost Nový.

2.  Klepněte v panelu nástrojů 
na šipku Volič vstupu vedle 
ikony Způsob zadání, poté na 
požadovanou metodu zadávání 
a nakonec zapište text.

3.  Jestliže šipku Volič vstupu nevidíte, 
klepněte na ikonu Způsob zadání.

4.  Až dopíšete, klepněte na 
tlačítko OK a tak se vraťte 
do seznamu poznámek.

Úkoly
Úkoly slouží ke sledování činností, 
které je třeba udělat. Úkol může 
proběhnout jednou nebo opakovaně 
(periodicky). Pro úkoly lze nastavit 
připomenutí a uspořádat je do 
různých kategorií.
Úkoly se zobrazují v seznamu úkolů. 
Včas nesplněné úkoly jsou zobrazeny 
červenou barvou.

Vytvoření úkolu
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Úkoly.
2.  Klepněte na položku Nabídka > 

Nový úkol
3.  Zapište předmět úkolu a vyplňte 

další údaje (datum zahájení 
a ukončení, priorita apod).

4. Po dokončení klepněte na OK.
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Poznámka

v  Krátkodobý úkol se dá 
vytvořit i rychleji. Jednoduše 
klepněte na ikonu Úkoly 
a pak odkaz Klepn. sem 
přidáte nový úkol, do 
textového pole nového úkolu 
zapište předmět a stiskněte 
ENTER. Pokud se textové pole 
úkolu nezobrazí, klepněte na 
položku Nabídka > Možnosti 
a zapněte políčko Zobrazit 
vstupní řádek Úkolů.

Změna priority úkolu
Úkoly lze řadit podle jejich priority 
až poté, co zadáte úroveň priority 
všem úkolům.

1.  Klepněte na položku Start > 
Programy > Úkoly.

2.  Klepněte na úkol, kterému chcete 
změnit prioritu.

3.  Klepněte na možnost Upravit 
a v poli Priorita klepněte na 
požadovanou úroveň.

4.  Klepnutím na OK se vrátíte do 
seznamu úkolů.

Poznámka

v  Všem novým úkolům je 
standardně přiřazena 
priorita Normální.

PROGRAMY

P
R

O
G

R
A

M
Y

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   124KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   124 2/8/08   2:04:01 PM2/8/08   2:04:01 PM



125

Nastavení výchozího 
připomenutí pro všechny 
nové úkoly
U všech nově vytvářených úkolů 
můžete mít automaticky nastavené 
připomenutí.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Úkoly.
2.  Klepněte na položku 

Nabídka > Možnosti.
3.  Zapněte volbu Nastavit připomenutí 

pro nové položky.
4.  Klepnutím na OK se vrátíte do 

seznamu úkolů.

Poznámka

v  Nové úkoly musí mít nastavení 
datum ukončení, jinak 
připomenutí nemůže fungovat.

Zobrazení dat zahájení 
a ukončení v seznamu úkolů
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Úkoly.
2.  Klepněte na položku 

Nabídka > Možnosti.
3.  Zapněte volbu Zobrazit datum 

zahájení a ukončení.
4. Klepněte na OK.
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Vyhledání úkolu
Pokud je váš seznam úkolů příliš 
dlouhý, můžete zobrazit jen některé 
úkoly nebo seznam seřadit tak, abyste 
rychle našli určitou úlohu.
1.  Klepněte na položku Start > 

Programy > Úkoly.

2.  V seznamu úkolů proveďte jednu 
z následujících akcí:

v  Seřazení seznamu. Klepněte na 
položku Nabídka > Seřadit podle 
a poté na volbu řazení.

v   Filtrování seznamu podle 
kategorie. Klepněte na položku 
Nabídka > Filtr a poté na 
kategorii, kterou chcete zobrazit.

Poznámka

v  Další filtrování úkolů provedete 
příkazem Nabídka > Filtr > Aktivní 
úkoly nebo Dokončené úkoly.

Aplikace PSNote
PSNote je multimediální editor 
s rozpoznáváním psaného písma 
pro Pocket PC. V editoru lze ručně 
zapisovat text (anglicky, francouzsky, 
německy, italsky nebo španělsky 
podle konkrétní instalace) s různými 
styly (poté je okamžitě převeden na 
digitální text), dále kreslit, vkládat 
obrázky, video nebo zvuky a výsledek 
odeslat e-mailem nebo ve zprávách 
SMS a MMS. Standardní nástroje 
provádějící jen jednu akci.
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•   Obsah panelu nástrojů se mění 
v závislosti na tom, zda
pracujete na:

- textovém dokumentu:

 

nabídka
odeslat barva pera

nástroje šířka pera

uložit zoom styl
režim zadávání

- kresbě:

 

nabídka
odeslat barva pera

nástroje šířka pera

uložit Lupa styl
režim zadávání

- nebo multimediální položce:

 

nabídka
odeslat přehrát

nástroje nahradit

uložit zoom režim zadávání

Nový dokument
v  Nový dokument vytvoříte 

klepnutím na Nabídka > 
Soubor > Nový.

v  Po zapsání textu poznámky 
klepněte na položku Nabídka > 
Soubor > Uložit nebo Soubor > 
Uložit jako (vybrat lze formát 
Microsoft Word nebo RTF), aby byl 
dokument uložen.

Další informace získáte v případě 
potřeby klepnutím na příkaz 
Nabídka > Nápověda, který zobrazí 
další tipy.
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Psaní textu 
Celkem existuje 6 různých režimů 
zadávání pro různé styly ručního psaní.
v  Klepněte na položku Nabídka > 

Vložte > Text > a v panelu nástrojů 
zvolte typ zadávání.

Změna fontu
v  Klepněte na položku Nabídka > 

Možnosti > a poté na kartu Pokročilý.
v  Chcete-li použít jiný font, 

otevřete rozvírací seznam 
a vyberte si nový font.

v  Pro vložení aktuálního data a času 
do dokumentu slouží příkaz 
Nabídka >Vložte Čas/Datum.

Vytváření kreseb
Kreslit se dá do psací zóny nebo na 
vložený obrázek.
v  Klepněte na položku Nabídka > 

Vložit > Krelení.
v  Pro výběr barvy kresby klepněte na 

nástroj Tvar v panelu nástrojů.

Vkládání obrázků
Chcete-li vložit obrázek určený jako 
pozadí pro kresbu, klepněte na 
položku Nabídka > Vložte > Obrázek.
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Vkládání multimédií
Pro vložení multimediální položky ze 
souboru otevřete možnosti nástroje 
vstupního typu a klepněte na položku 
Menu > Vložte > Filmy.

Poznámka

v  Multimediální položky lze 
odeslat e-mailem nebo ve 
zprávě MMS. 
Chcete-li vložit zvukový 
soubor, klepněte na položku 
Nabídka > Vložte > Audio.

Vyjmutí/kopírování
celé oblasti
v  Pro vyjmutí/zkopírování části textu 

nebo kresby je třeba tuto část vybrat 
(poklepáním nebo tažením u textu 
i kreseb).

Změna úrovně zmenšení 
nebo zvětšení
v  Klepněte na položku Nabídka > 

Zoom nebo na nástroj zoom. Poté 
můžete nastavit úroveň zoomu 
(v rozmezí 25 % až 200 %).

Práce s osobním slovníkem 
v  Klepněte na položku Nabídka > 

Možnosti a poté na kartu Slovník.
v  Zapište požadované slovo do 

textového pole Slovo.
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Chcete-li slovo napsat ručně, otevřete 
seznam SIP a vyberte volbu klávesnice. 
Chcete-li slovo napsat perem, 
otevřete seznam SIP a vyberte volbu 
dotykového pera.
v  Klepnutím na tlačítko Přidat vložíte 

toto slovo do osobního slovníku.
Slovo se poté objeví 
v seznamu Slovník.

Poznámka

v  Jakmile je váš zápis rozpoznán 
a převeden, je psací zóna 
automaticky vymazána. Je třeba 
psát zřetelně. Mezi písmeny 
a slovy ponechávejte vhodně 
volené mezery, aby slova nebyla 
příliš stísněna nebo naopak 
oddělena velkými mezerami.

Sdílení internetu

Poznámka

v  Ke sdílení je nutný 
program ActiveSync ve 
verzi 4.5 nebo novější.
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v  Připojte USB kabel ke 
stolnímu počítači.

v  Klepněte na položku Start > 
Programy > Sdílení Internetu.

v  Nastavte PC připojení na 
USB nebo Bluetooth.

v  Nastavte Síťové připojení na správný 
přístupový bod APN.

v  Klepněte na položku Připojit a levou 
kontextovou klávesu v dolní části.

v  Pokud aktivace PDP proběhne 
úspěšně, objeví se indikátor 
datového připojení (G/E/3G/H).

Poznámka

v  Na PC musí být nainstalován 
operační systém Windows XP SP2 
nebo novější.
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Nastavení telefonu
Zařízení má obecné volby týkající 
se příjmu a vytáčení hovorů, které 
můžete měnit.

Telefon

Zvuk

v  Typ vyzvánění: Tato volba určuje 
režim upozornění na příchozí 
hovor. Vybrat si můžete z možností 
[Zvonek], [Zesilovaný zvonek], 
[Zazvonit jednou], [Vibrovat], 
[Vibrovat a zvonit], [Vibrovat, poté 
zvonit], [Žádný].

v  Tón vyzvánění: Můžete 
vybrat vyzváněcí tón pro 
příchozí hlasové hovory.

v  Klávesnice: Můžete nastavit tón 
kláves, který se přehraje při stisku 
jednotlivých kláves. (Dlouhé tóny/
Krátké tóny/Vypnuto)

Zabezpečení

Je-li funkce zapnutá, budete při 
každém zapnutí telefonu vyzváni 
k zadání kódu PIN.

Služby
Chcete-li získat přístup k nastavení 
služby, vyberte ji z následujícího 
seznamu a zvolte „Načíst nastavení“

NASTAVENÍ
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Blokování hovoru

Možnosti volání lze omezit: Všechny 
odchozí hovory/Mezinárodní odchozí 
hovory/Mezinárodní odchozí hovory 
s výjimkou země bydliště/Všechny 
příchozí hovory/Příchozí hovory 
během roamingu.
Pro úpravu nastavení blokování 
hovorů musíte znát heslo. Toto heslo 
vám sdělí poskytovatel služeb po 
objednání této síťové služby.
Blokování se týká všech hlasových 
i datových hovorů s výjimkou 
tísňových volání.

ID volajícího

Vyberte volbu ‚Každý‘ (pokud chcete 
svou identitu ukázat všem lidem, 
kterým voláte), volbu ‚Nikdo‘ (bude 
skryta) nebo ‚Jen kontaktům‘ (identita 
bude zobrazena jen při vytáčení 
hovorů z kontaktů).

Přesměrování hovoru

Umožňuje přesměrovat příchozí 
hovory na jiné telefonní číslo.

Čekající hovor

Výběrem možnosti Upozornit 
budete upozorněni na příchozí hovor 
v průběhu jiného hovoru.
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Hlasová schránka a Textová zpráva

Po vložení karty SIM do telefonu 
budou servery služeb hlasové pošty 
a SMS automaticky detekovány 
a nastaveny jako výchozí. I přesto 
bude možné nastavení zobrazit.
Čísla hlasové pošty lze také zobrazit 
klepnutím na položku Hlasová 
schránka na obrazovce Rychlá volba.

Síť
Můžete vybrat typ sítě, způsob výběru 
sítě a signalizaci v případě, je-li telefon 
používán v síti Micro Cellular Network.

Aktuální síť

Aktuální síť je zobrazena v poli 
Aktuální síť.

Výběr sítě

Zvolte způsob výběru 
různých dostupných sítí, 
například při cestování.
v  Ručně: Zvolte síť sami. Přejděte 

na požadovanou síť a klepněte na 
možnost OK.

Tip

v  Ruční výběr je vhodný, 
pokud víte, že jedna síť 
poskytuje služby levněji 
než síť jiná nebo umožňuje 
rychlejší datové přenosy.

v  Automaticky: Síť bude 
vybrána automaticky.
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Preferovaná síť

Klepněte na kartu Síť > Nastavit sítě 
(obnovování nastavení může trvat 
několik minut). Vyberte síť a nastavte 
nové pořadí preferovaných sítí 
poklepáním na možnosti Nahoru 
nebo Dolů.

Pásmo
Automaticky, UMTS, GSM 900 / 1800, 
GSM 1900

Nastavení času a data
Čas lze nastavit klepnutím na možnost 
Nastavení > karta Systém > Hodiny 
a připomenutí > karta Čas. 
Při změně nastavení času vyberte své 
umístění, hodinu, minuty a sekundy.
Klepnutím na šipku dolů v poli Datum 
budete moci zobrazit kalendář a zvolit 
aktuální datum. Jste-li někde jen na 
návštěvě, lze nastavit jiné datum a čas 
aktuální pro místo vaší návštěvy.

Nastavení připomenutí
Alarmy lze nastavit klepnutím na 
možnost Nastavení > karta Systém > 
Hodiny a připomenutí > karta 
Připomenutí. Můžete nastavit až 
3 připomenutí. Klepněte na položku 
Popis, zadejte popis a klepněte na 
požadovaný den v týdnu. Rovněž 
můžete nastavit i zvuk alarmu.
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Zvuky a upozornění

Nastavení zvuku a upozornění 
na události
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Osobní > Zvuky 
a upozornění.

2.  Na kartě Zvuky zvolte způsob 
oznámení výběrem příslušných 
zaškrtávacích políček.

3.  Na kartě Upozornění v části Událost 
klepněte na název události a zvolte 
způsob oznámení výběrem 
příslušných zaškrtávacích políček. 
Lze vybrat z několika možností 
včetně zvláštního zvuku, zprávy či 
blikajícího světla.

Zámek
Toto zařízení disponuje dvěma druhy 
zabezpečení. Neoprávněnému použití 
telefonu lze zabránit zadáním kódu 
zvaného PIN (personal identification 
number – osobní identifikační číslo). 
Navíc můžete neoprávněnému použití 
předejít ochranou heslem, které lze 
použít v libovolné části zařízení.
Svůj první kód PIN obdržíte od 
poskytovatele bezdrátových služeb; 
kód si později můžete změnit.
Své heslo si vytvoříte, když zařízení 
začněte používat.
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Ochrana telefonu pomocí 
kódu PIN
1.  Z klávesnice telefonu klepněte na 

možnost Nabídka > Nastavení > 
karta Zámek.

2.  Pokud je telefon zapnutý, klepněte 
na položku Vyžadovat PIN.

3.  Kód PIN lze kdykoli změnit 
klepnutím na položku 
Změnit kód PIN.

Tip

v  Tísňové volání lze uskutečnit 
kdykoli i bez použití kódu PIN.

Ochrana zařízení 
pomocí hesla
Svá data můžete zabezpečit 
povinným zadáním hesla po 
každém zapnutí zařízení.
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Osobní > Zámek.
2.  Vyberte možnost Dotázat se, 

není-li zařízení použito po dobu 
a v poli napravo vyberte dobu, po 
níž musí být zařízení vypnuto, než 
bude vyžadováno heslo. V poli 
Typ hesla zvolte požadovaný typ 
hesla, který chcete použít. Zadejte 
heslo, a budete-li vyzváni, potvrďte 
jeho zadání. Je-li vaše zařízení 
nakonfigurováno pro připojení k síti, 
použijte silné heslo, které pomůže 
zvýšit bezpečnost sítě.
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3.  Na kartě Nápověda zadejte frázi, 
která vám pomůže vzpomenout 
si, pokud heslo zapomenete, 
ale zároveň neumožní ostatním 
vaše heslo uhodnout. Nápověda 
se zobrazí poté, co heslo zadáte 
čtyřikrát nesprávně.

4.  Klepněte na možnost OK. Při příštím 
zapnutí zařízení budete vyzváni 
k zadání hesla.

Poznámka

v  Každým zadáním 
nesprávného heslo se 
prodlužuje délka odezvy 
telefonu, až se bude zdát, že 
telefon vůbec nereaguje.
Pokud své heslo zapomenete, 
řiďte se pokyny v příručce, 
abyste mohli vyčistit paměť 
předtím, než vám bude 
umožněn přístup.
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Změna hesla
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Osobní > 
Zámek. Budete vyzváni zadat 
své stávající heslo.

2.  V poli Heslo zadejte své 
nové heslo.

3.  Na kartě Nápověda zadejte frázi, 
která vám pomůže vzpomenout si, 
pokud své nové heslo zapomenete, 
ale zároveň neumožní ostatním 
vaše heslo uhodnout. Nápověda 
se zobrazí poté, co heslo zadáte 
čtyřikrát nesprávně.

4. Klepněte na možnost OK.

Zobrazení informací 
o vlastníkovi na 
obrazovce Dnes
Jsou-li vaše kontaktní údaje zobrazeny 
po zapnutí na obrazovce Dnes, 
umožní to snadnou identifikaci 
zařízení v případě ztráty.
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Osobní > 
Informace o vlastníkovi.

2.  Na kartě Možnosti 
vyberte zaškrtávací pole 
Identifikační informace.

3.  Na kartě Možnosti vyberte 
zaškrtnutím pole Poznámky, 
zda chcete, aby se zobrazil 
dodatečný text, například: 
Nálezce bude odměněn.

4.  Na kartě Poznámky zadejte 
dodatečný text.
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Tip

v  Informace o vlastníkovi na 
obrazovce Dnes lze zobrazit 
klepnutím na položku Start > 
Nastavení > karta Osobní > 
Dnes. Na kartě Položky 
vyberte zaškrtávací pole Inf. 
o vlastníkovi.

Dnes

Nastavení obrazovky Dnes
Na obrazovce Dnes se zobrazují 
nadcházející schůzky, aktivní úkoly 
a informace o e-mailových zprávách.

Synchronizace 
obrazovky Dnes
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Osobní > Dnes.
2.  Na kartě Vzhled vyberte 

požadované téma pozadí 
obrazovky Dnes.

3.  Na kartě Položky vyberte ty položky, 
které chcete mít zobrazeny na 
obrazovce Dnes.
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Tip

v  Pořadí položek zobrazených 
na obrazovce Dnes lze změnit 
klepnutím na požadovanou 
položku a poté klepnutím na 
možnost Nahoru či Dolů.

Přidání vlastního 
obrázku na pozadí
Jako pozadí obrazovky Dnes lze použít 
i některý z vašich vlastních obrázků.
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Osobní > Dnes.
2.  Vyberte možnost Použít obrázek 

jako pozadí a klepnutím na možnost 
Prohlížet zobrazíte seznam vašich 
souborů obrázků.

3.  Klepněte na název souboru obrázku, 
který chcete použít.

4. Klepněte na možnost OK.

Nastavení možností zobrazení 
schůzek na obrazovce Dnes
Pokud máte mnoho schůzek, můžete 
specifikovat, který druh schůzek 
chcete na obrazovce Dnes zobrazit.
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Osobní > Dnes.
2. Klepněte na kartu Položky.
3.  Vyberte možnost Kalendář 

a klepněte na položku Možnosti.
v  Výběrem možnosti Další 

schůzka se zobrazí pouze příští 
naplánovaná schůzka, zatímco 
výběrem možnosti Nadcházející 
schůzky se zobrazí více schůzek.

v  Vyčistěte pole Zobrazit zaškrtnuté 
události dne. N
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Nastavení možností zobrazení 
úkolů na obrazovce Dnes 
Pokud máte mnoho úkolů, můžete 
specifikovat, který druh úkolů chcete 
na obrazovce Dnes zobrazit.
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Osobní > Dnes.
2. Klepněte na kartu Položky.
3.  Vyberte možnost Úkoly a klepněte 

na položku Možnosti.
v  Zvolte typ úkolů, které chcete 

zobrazit na obrazovce Dnes.
v  V seznamu Kategorie vyberte, 

zda chcete zobrazit pouze 
úkoly přiřazené ke konkrétní 
kategorii, nebo zda chcete 
zobrazit všechny úkoly.

Alarmy

Čas
Je možné zobrazit čas, den 
v týdnu a datum.
V menu Start klepněte na položku 
Nastavení > karta Systém > Hodiny 
a připomenutí > karta Čas.
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Klepněte na hodinu, minuty a sekundy 
a poté proveďte změnu nastavení času 
klepnutím na šipku nahoru či dolů.
Kalendář lze zobrazit klepnutím na 
šipku dolů v poli Datum.
Aktuální datum vyberte klepnutím na 
příslušný den v kalendáři.
V kalendáři se lze pohybovat dopředu 
a zpět pomocí šipek vlevo a vpravo 
umístěných v horní části kalendáře.

Budík
Klepněte na okno Hodiny > 
karta Připomenutí. 
Budík aktivujete klepnutím na 
zaškrtávací pole nalevo a nastavením 
požadovaného dne v týdnu a hodiny.

Klepněte na položku <Popis>, 
zadejte popis alarmu a klepněte na 
požadovaný den (dny) v týdnu.
Klepnutím nastavíte možnosti alarmu, 
například Přehrát zvuk nebo Zobrazení 
zprávy, a klepněte na pole pro čas, 
čímž nastavíte čas vyzvánění alarmu. N
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Další
Zobrazit hodiny v záhlaví 
všech programů.

Paměť
Pokud je nějaký program nestabilní 
nebo nemá dostatek paměti, bude 
třeba ho ukončit.

Hlavní
Můžete zjistit, jaká je 
velikost dostupné paměti.
v  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Systém > Paměť.

Na kartě Hlavní je zobrazeno 
množství paměti přidělené pro 
ukládání souborů a dat i paměť 
daného programu a také množství 
paměti momentálně využívano proti 
množství paměti celkově k dispozici.

Paměťová karta
Můžete zjistit, kolik paměti je 
k dispozici na paměťové kartě 
vložené do zařízení.
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Systém > Paměť.
2.  Klepněte na kartu Paměťová karta.
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Tip

v  Pokud jste již v minulosti do 
zařízení vložili více než jednu 
paměťovou kartu, klepněte 
na pole seznamu a poté na 
paměťovou kartu, jejíž údaje 
chcete zobrazit.

Spuštěné programy
Programy se většinou ukončí 
automaticky, aby se uvolnila potřebná 
paměť. Lze je ale také ukončit ručně.
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Systém > Paměť > 
karta Spuštěné programy.

2.  V seznamu Spuštěné programy 
klepněte na programy, které 
chcete ukončit a poté klepněte 
na možnost Zastavit.

Napájení

Baterie
Zařízení je vybaveno dobíjecí baterií 
Li-ion polymer. Se zařízením lze 
používat pouze originální a výrobcem 
specifikované baterie a doplňky.
Můžete zjistit zbývající 
kapacitu baterie.
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Kontrola stavu baterie

v  Klepněte na ikonu stavu baterie 
(  ) na obrazovce Dnes.

v  Klepněte na položku 
Start > Nastavení > karta 
Systém > Napájení.

Můžete nastavit, zda chcete, aby se 
telefon přepnul do režimu spánku po 
uplynutí určité doby, kdy byl neaktivní 
a kdy hlavní baterie byla zdrojem 
napájení nebo když je připojen 
k externímu zdroji napájení.

Pokročilý
v  Zapnuté napájení z baterie: 

vypnout zařízení po 1, 2, 3, 4, 5 
minutách nečinnosti.

v  Zapnuté externí napájení: 

vypnout zařízení po 1, 2, 5, 10, 15, 30 
minutách nečinnosti.

Podsvícení

Odběr energie lze snížit vypnutím 
podsvícení obrazovky a tlačítek. 
Krátkým stisknutím tlačítka Napájení 
lze přepínat mezi režimem spánku 
a režimem obnovení. V režimu spánku 
je podsvícení zcela vypnuto.

Poznámka

v  Stisknutím a uvolněním tlačítka 
Napájení lze přepínat mezi režimy 
spánku a obnovení.

Dobu svícení a jas podsvícení je 
možné přizpůsobit.
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Nastavení podsvícení:
1.  V nabídce Start klepněte na 

položku Nastavení.
2.  Na kartě Systém klepněte na 

možnost Podsvícení. Na kartě 
Napájení z baterie nastavte, 
zda chcete, aby se podsvícení 
vypínalo automaticky po určité 
době nečinnosti.

Na kartě Externí napájení nastavte, 
zda chcete, aby se podsvícení 
vypínalo automaticky po určité době 
nečinnosti, když je zařízení připojeno 
k externímu zdroji napájení. 
Na kartě Jas zvolte úroveň jasu.
Na kartě Tlačítko nastavte, zda se má 
podsvícení automaticky vypnout po 
určité době nečinnosti.
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Bluetooth

Nastavení konfigurace 
rozhraní Bluetooth
Klepněte na položku 
Start > Nastavení > karta 
připojení > Bluetooth
Technologie Bluetooth umožňuje 
přímou bezdrátovou komunikaci mezi 
kompatibilními mobilními zařízeními, 
periferními zařízeními a počítači, které 
jsou v bezprostřední blízkosti. Tento 
přístroj podporuje propojitelnost 
pomocí technologie Bluetooth, 
takže umožňuje spojit se s jinými 
kompatibilními přístroji vybavenými 
technologií Bluetooth, počítačovými 
aplikacemi a podobně.

Poznámka

v  Používáte-li přes Bluetooth 
funkci pcsync, bude možná 
pouze výměna dat v rámci 
telefonního seznamu.

v  Při přijímání dat z jiného zařízení 
Bluetooth telefon vyžaduje 
potvrzení. Poté, co je přenos 
potvrzen, bude daný soubor 
zkopírován do telefonu.

v  Sdílenou složku lze nastavit 
výběrem možnosti Nastavení 
Bluetooth > Služby > Přenos 
souborů > Upřesnit.
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Obecné
v  Aktuální profil: Různá nastavení 

zařízení Bluetooth lze uložit pod 
různými názvy profilů.

v  Stav Bluetooth: Zapnout/
vypnout Bluetooth.

Dostupnost

Identifikace zařízení

v  Název: Název je zobrazen na displeji 
vzdáleného zařízení v průběhu 
procesu párování.

v  Adresa: Je zobrazena 
Bluetooth adresa.

Přístupnost

v  Umožnit připojení další zařízení

Všechna zařízení pouze spárovaná 
zařízení: Můžete zvolit, zda se jiné 
zařízení smí s vaším přístrojem 
spárovat či nikoli. Všemi zařízeními 
se myslí ta vzdálená zařízení, která 
se mohou po úspěšném ověření/
autorizaci s vaším zařízením spárovat. 
Spárovaná zařízení mohou vaše 
zařízení pouze vyhledat, ale nemohou 
přistupovat ke službám.
v  Zjistitelné pro ostatní zařízení: 

Pokud si nepřejete, aby vás jiná 
zařízení mohla vyhledat, odznačte 
příslušné pole.
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Služby
Můžete nastavit konfiguraci každého 
profilu Bluetooth (FTP, výměna 
informací, sériový port, server osobní 
sítě, hands-free, server telefonního 
seznamu, server telefonického 
připojení sítě, synchronizace PIM)

Režimy rozhraní Bluetooth
Na tomto zařízení funguje technologie 
Bluetooth ve třech různých režimech:
v  Zapnuto: Bluetooth je zapnuto a lze 

používat související funkce.
v  Vypnuto: Bluetooth je vypnuto. 

V tomto režimu nelze odesílat 
ani přijímat informace pomocí 
Bluetooth. V některých situacích 
je vhodné deaktivovat veškerou 
radiokomunikaci za účelem šetření 

kapacity baterie nebo tehdy, kdy 
je používání radiokomunikace 
zakázáno, například v letadle či 
v nemocnicích.

v  Rozpoznatelný: Bluetooth je 
zapnuto a všechna další zařízení 
Bluetooth v okruhu 10 metrů 
mohou vaše zařízení detekovat.

Poznámka

v  Výchozí nastavení režimu 
Bluetooth je vypnuto. Pokud 
po zapnutí Bluetooth zařízení 
vypnete, bude vypnuto i vysílání 
Bluetooth. Jakmile zařízení znovu 
zapnete, automaticky se zapne 
i vysílání Bluetooth.
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Způsob, jak umožnit 
rozpoznání zařízení
1.  Ve svém zařízení klepněte na 

položku Start > Nastavení > karta 
Připojení > Bluetooth.

2.  Zaškrtněte pole Zapnout 
Bluetooth a Umožnit 
rozpoznání tohoto zařízení.

3. Klepněte na možnost OK.

Poznámka

v  Zaškrtnutím pole Umožnit 
rozpoznání tohoto zařízení se 
zapne vysílání Bluetooth.

Spárování Bluetooth
Spárování Bluetooth je vztah, který 
vytvoříte mezi vaším zařízením a jiným 
zařízením podporujícím technologii 
Bluetooth za účelem bezpečné 
výměny informací. Vytvoření 
spárování mezi dvěma zařízeními 
vyžaduje zadání téhož kódu PIN nebo 
klíče na obou zařízeních. Vytvoření 
spárování mezi dvěma zařízeními 
je jednorázový proces. Jakmile je 
spárování vytvořeno, zařízení dokáží 
tento vztah rozpoznat, čímž je 
umožněna výměna informací i bez 
opětovného zadání kódu PIN. Ujistěte 
se, že jsou takováto dvě zařízení od 
sebe maximálně 10 metrů, že vysílání 
Bluetooth je zapnuto a že je nastaven 
režim Rozpoznatelný.
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Spárování zařízení Bluetooth

1.  Ve svém zařízení klepněte na 
položku Start > Nastavení > karta 
Připojení > Bluetooth.

2.  Klepněte na možnost Správce 
Bluetooth > Nový

3.  Zde naleznete aplikace 
Bluetooth, z nichž vyberte 
tu, kterou chcete použít.

Potvrzení spárování
1.  Ujistěte se, že vysílání 

Bluetooth je zapnuto a že je 
nastaven režim Rozpoznatelný.

2.  Po vyzvání, zda chcete spárovat 
s jiným zařízením, klepněte na 
možnost Ano.

3.  Bezpečné připojení založíte 
zadáním klíče (téhož klíče, který 
jste zadali do zařízení požadující 
připojení). Klíč musí obsahovat 1 až 
16 znaků.

4. Klepněte na možnost Další.
5.  Klepněte na možnost Dokončit. 

Nyní je možná výměna informací 
s příslušným druhým zařízením.

Poznámka

v  Klepnete-li na položku Start > 
možnost Nápověda pro nastavení 
Bluetooth, budete moci použít 
Nápovědu pro zobrazení detailů 
profilů Bluetooth.
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USB do PC
Můžete vybrat příslušné připojení USB 
ke stolnímu počítači. 
USB Active Sync nebo hromadné 
úložiště USB.

Použití hromadného 
úložiště USB

1.  Klepněte na položku Start > 
Nastavení > Připojení > USB do PC.

2. Zvolte hromadné úložiště USB.
3. Klepněte na možnost OK.

Připojení
Toto zařízení je vybaveno výkonnými 
síťovými funkcemi, které umožňují 
připojení k Internetu prostřednictvím 
HSDPA (High Speed Downlink Packet 
Access), EDGE (Enhanced Data rates 
for Global Evolution), sítě GPRS 
(General Packet Radio Service) nebo 
modemu Bluetooth či sítě WLAN. 
Můžete nastavit připojení k Internetu 
nebo podnikové síti za účelem 
prohlížení Internetu, e-mailové 
komunikace či výměny rychlých zpráv.
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Nastavení autoprofilu
Jedná se o automatické nastavení 
profilu pro připojení k internetu.
1.  Klepněte na položku 

Start > Programy.
2.  Klepněte na AutoProfile.
3.  Vyberte operátora.
4. Klepnutím na možnost Ano se 

naistaluje síťový profil.

5.  Instalace je potvrzena hláškou 
„Síťový profil byl ůspěšně nastaven.“ 
nebo hláškou „Network Profile 
setting success!“.

Připojení k Internetu 
prostřednictvím 
přednastavených připojení.
1.  Klepněte na položku Start > 

Nastavení > karta Připojení > 
Připojení > karta Upřesnit.

2. Klepněte na položku Vybrat sítě.
3.  V seznamu položek Programy, které 

se automaticky připojují k internetu, 
by se měly připojovat pomocí: 
vyberte příslušnou položku.

4. Klepněte na možnost OK.
5.  Klepnutím na možnost OK ukončíte 

průvodce připojením.
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Připojení k Internetu 
prostřednictvím možnosti 
vlastního poskytovatele 
internetového připojení (ISP)
1.  Získejte následující informace od 

vlastního ISP:
v  Telefonní číslo serveru ISP
v  Uživatelské jméno
v  Heslo
v  Název přístupového bodu 

(požadováno pro připojení GPRS)
2.  Klepněte na položku 

Start > Nastavení > karta 
Připojení > Připojení.

3.  Klepněte na položku Přidat nové 
připojení přes modem.

4. Zadejte název připojení.

5.  Vyberte modem ze seznamu. 
Pokud chcete například použít 
síť poskytující paketové služby, 
vyberte možnost Cellular Line 
(GPRS, 3G, HSDPA).

6. Klepněte na možnost Další.
7.  Dokončete průvodce připojením 

zadáním požadovaných informací 
a klepnutím na možnost Dokončit.

8.  Klepněte na kartu Upřesnit > 
Vybrat sítě.

9.  V seznamu položek Programy, které 
se automaticky připojují k privátní 
síti, by se měly připojovat pomocí: 
vyberte položku My ISP a klepněte 
na možnost OK.
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Poznámka

v  Klepnutím na položku 
Nápověda zobrazíte dodatečné 
informace o kterékoli 
obrazovce. Nastavení připojení 
lze změnit klepnutím na 
možnost Spravovat existující 
připojení na obrazovce 
Připojení a dokončete 
průvodce připojením.

v  Je-li v seznamu My ISP 2 či 
více připojení, bude možnost 
Automatický výběr 
zvolena automaticky.
Pokud chcete změnit nastavení 
z možnosti Automatický výběr 
na jiné preferované připojení, 
klepněte na možnost Spravovat 
existující připojení na kartě My 
ISP, vyberte požadované připojení 
a klepněte na možnost OK.

Změna nebo obnova 
nastavení síťové karty zařízení
1.  Klepněte na položku 

Start > Nastavení > karta 
Připojení > Připojení.

2. Vyberte kartu Síťové adaptéry.
3.  V seznamu Moje síťová 

karta se připojuje k zvolte 
příslušnou položku:
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v  Chcete-li se připojit k Internetu 
pomocí ISP nebo sítě WLAN, abyste 
mohli prohlížet webové stránky 
prostřednictvím aplikace Internet 
Explorer, vyberte možnost Internet.

v  Chcete-li se připojit k privátní síti 
a prohlížet sdílenou složku na síti 
pomocí Průzkumníku souborů, 
vyberte možnost Práce.

4.  V poli Klepnout na adaptér 
pro změnu nastavení vyberte 
příslušný adaptér.

5.  Poté, co vyberete síťovou kartu 
a přejdete na obrazovku nastavení, 
bude nezbytné nakonfigurovat 
požadovaná nastavení. Na kartě 
Adresa IP vyberte možnost Použít 
konkrétní adresu IP a zadejte 
požadované informace. Adresu 
IP, masku podsítě a výchozí 
bránu získáte od poskytovatele 
internetového připojení (ISP).

6.  Na kartě DNS servery 
nakonfigurujte nastavení DNS 
a WINS. Servery, které vyžadují 
přidělenou IP adresu, mohou 
rovněž vyžadovat způsob 
přidělování názvů počítačů 
k adresám IP. Toto zařízení 
podporuje možnost rozlišení 
DNS a WINS.

Poznámka

v  Aby bylo možné připojit 
k Internetu pomocí sítě WLAN, je 
nezbytné, aby mezi možnostmi 
nastavení připojení existovala 
položka ‚ My ISP‘.
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Bezdrátové sítě
Možnost bezdrátové sítě umožňuje 
na tomto zařízení správu připojení 
Wi-Fi a Bluetooth. Umožňuje připojení 
telefonu k místním bezdrátovým 
sítím nebo bezdrátový přístup na 
Internet. Technologie Wi-Fi je rychlejší 
a poskytuje širší škálu možností než 
bezdrátová technologie Bluetooth.

v  Klepněte na možnost Bezdrátové 
sítě na obrazovce Dnes nebo 
klepněte na položku Start > 
Nastavení > Připojení.

v  Funkce Wi-Fi se zapíná 
klepnutím na možnost Wi-Fi 
v nabídce Bezdrátové sítě.

NASTAVENÍ
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Objeví se hlášení zobrazující příslušné 
prozkoumané Přístupové body 
v blízkosti uživatele.
v  Můžete zvolit ten Přístupový bod, 

k němuž máte přístup, a klepnout 
na možnost OK.

v  Pro internetovou službu poté 
vyberte možnost Internet 
a klepněte na možnost Připojit.

Poznámka

Pokud poskytovatel služeb Wi-Fi 
nebo správce sítě nastaví v zájmu 
bezpečnosti sítě šifrování WEP, měli 
byste do vyskakovacího okna zadat 
klíč WEP. Pokud není šifrování WEP 
nastaveno, toto okno se nezobrazí.
Pokud klíč neznáte, bude nezbytné 
obrátit se na poskytovatele služeb 
Wi-Fi nebo správce sítě.

Po skončení připojení Wi-Fi se název 
připojení (SSID) zobrazí v části 
Bezdrátové sítě.
Funkce Wi-Fi se vypíná 
klepnutím na možnost Wi-Fi 
v nabídce Bezdrátové sítě.

N
A

S
T

A
V

E
N

Í

159

KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   159KS20_Open_Czech_1128_≤§.indd   159 2/8/08   2:04:31 PM2/8/08   2:04:31 PM



160

Konfigurace Wi-Fi připojení

Poznámka

Předtím, než nastavíte 
konfiguraci sítě WLAN, bude 
nezbytné zjistit nastavení IP od 
poskytovatele služeb WLAN 
nebo správce sítě.

v  Klepněte na položku Start > 
Nastavení > Připojení > klepněte na 
možnost  Bezdrátové sítě > Síťové 
adaptéry klepněte na možnost Wi-Fi 
adaptéry Samsung 2700S

v  Pokud klepnete na možnost 
Použít IP adresu přidělenou 
serverem, můžete získat 
nastavení IP adresy automaticky.

NASTAVENÍ
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v  Pokud klepnete na možnost Použít 
konkrétní adresu IP, bude nezbytné 
nastavit adresu IP přiřazenou 
poskytovatelem služeb WLAN nebo 
správcem sítě.

v  Vyplňte pole adresy IP, masky 
podsítě a výchozí brány.

v  Klepněte na možnost DNS servery.
v  V případě nutnosti vyplňte pole DNS 

a Altern. DNS, WINS a Altern. WINS.
 

Poznámka

Pokud klesne stav baterie pod dvě 
procenta, dojde k ukončení všech 
bezdrátových služeb, jako například 
telefon, WLAN a Bluetooth, aby se 
předešlo případné ztrátě dat.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
K vašemu mobilnímu telefonu je k dispozici řada příslušenství. Můžete si vybrat 
podle svých vlastních komunikačních potřeb.

Cestovní adaptér
Tato nabíječka 
umožňuje dobíjení 
baterie, pokud 
zrovna nejste doma 
či v kanceláři.

Standardní 
baterie

Datový kabel CD
Telefon lze 
připojit k počítači 
a vyměňovat tak 
data mezi těmito 
zařízeními.

Sada handsfree s integrov-
aným mikrofonem
v  Stereofonní sluchátka

Poznámka

v  Vždy používejte originální 
příslušenství LG.

v  Jinak může dojít k porušení 
vaší záruky.

v  Příslušenství se může lišit 
v závislosti na regionu. Další 
informace vám poskytne naše 
místní servisní společnost 
nebo prodejce.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Obecné
Název produktu: KS20
Systém: GSM900 / DCS1800 / PCS 1900, WCDMA 2100
Čistá hmotnost: 92,5 g (bez baterie), 65 g (baterie samotná)

Provozní teplota
Maximálně: +55 °C (vybíjení)/+45 °C (nabíjení)
Mininimálně: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti 
a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání 
uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které 
mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či 
servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu 
provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti 
za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“
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LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KU990 je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].
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