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Specifikace P750
Procesor Marvell PXA 270 520MHz

Operační systém Microsoft® Windows Mobile™ 6

Paměť 256 MB NAND Flash ROM 
64 MB SDRAM

Displej Dotykový displej TFT LCD 2.6 palců, 240 x 320 s 65 536 barvami a 
podsvícením

Frekvenční pásmo Třípásmový systém GSM (900/1800/1900 MHz)/UMTS 2100 MHz/ 
HSDPA. Integrované sítě GSM/GPRS/EDGE a GPS s vnitřní anténou

GPS Integrovaná čipová sada SiRF star III

GPRS Třída B, Multislot třída 10

Fotoaparát 3,0megapixelový objektiv s automatickým ostřením 

Připojení Bluetooth    : V2.0 EDR 
USB            : USB klient 1.1

Kapacita baterie 1300 mAh Lithium Ion 
Výrobce: Welldone
Model : SBP-06 LION HARD-PACK(535)

Rozšiřovací sloty Slot pro kartu MicroSD 

Zvuk Zvukový port 2,5 mm 
Integrovaný mikrofon a výstupní reproduktor

Hmotnost 130 g (bez baterie)

Rozměry 113 x 58 x 17.4 mm

Doba hovoru* 3G: 5 hodin; 2G: 6 hodin 

Pohotovostní doba* 3G: 240 hodin; 2G: 300 hodin

POZNÁMKA: Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.
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Obsah Balení
Zkontrolujte, zda balení s přístrojem P750 obsahuje následující položky:

P Zařízení ASUS P750
P Baterie
P Napájecí adaptér
P Kabel Mini-USB
P souprava handsfree
P Stylus pero
P Nabíječka do auta*
P Sada do auta (držák PDA a přísavka na čelní sklo)*
P Ochranné pouzdro
P Disk CD Začínáme
P Uživatelská příručka
P Stručná příručka
P Záruční karta
*  Volitelné

POZNÁMKA: Pokud je některá z výše uvedených položek poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce.

UPOZORNĚNÍ: 
• Abyste omezili nebezpečí požáru, používejte pouze správný typ baterií. Podrobnosti viz část “Vložení SIM karty a baterie”.
• Nepokoušejte se rozebírat baterii.
• Použité baterie řádně zlikvidujte. Pokyny pro řádnou likvidaci baterií Vám poskytnou místní úřady.
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Začínáme

Kapitola
• Seznámení se zařízením P750
• Příprava zařízení
• Spuštění
• Obrazovka Dnes
• Spouštěč ASUS

1
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Seznámení se zařízením P750

Popis levé části

Komponenty:
  Tlačítko nahrávání

I  Kolečko
     Přední objektiv fotoaparátu
     Indikátor oznámení

  Reproduktor sluchátka

  Dotykový displej LCD

  Levé softwarové tlačítko

  Tlačítko Start
  Navigační tlačítko
  Tlačítko OK

  Pravé softwarové tlačítko
  Tlačítko hovoru

  Tlačítko ukončení
  Přepínač Režim/úkol
  Alfanumerická klávesnice

  Tlačítko Smazat

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Rozvržení

1

2

15

Popis přední části

3

6

11

5

8 10

12

14
15

16

7

13

4

9

16
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Komponenty:
  Zadní objektiv fotoaparátu
  Výstupní reproduktor
  Přihrádka na baterie
  Konektor antény GPS

  Tlačítko Zámek/Vypínač
  Resetovací tlačítko
  Tlačítko fotoaparátu
  Slot pro kartu MicroSD
  Stylus pero
  Mikrofon
  Slot pro sluchátka
  Konektor Mini-USB

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

28
27

17

Popis dolní části

Popis pravé částiPopis zadní části

24

25

22

18

20

21

23

26

19

27 28
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Popis součástí zařízení

Č. Položka Popis
1 Tlačítko nahrávání Stisknutím a podržením tohoto tlačítka spustíte aplikaci pro nahrávání 

hlasu.

2 Kolečko Toto třísměrné kolečko umožňuje pohodlně procházet nabídkami, 
aniž by bylo třeba používat stylus.

3 Přední objektiv fotoaparátu Přední objektiv fotoaparátu pro videohovor.

4 Indikátor oznámení Vícebarevný indikátor signalizuje následující situace: 
• Svítí zeleně - telefon je plně nabitý. 
• Bliká zeleně - byla rozpoznána síť. 
• Svítí červeně  - nabíjí se. 
• Bliká červeně - upozornění na událost.  
• Bliká modře - Služby Bluetooth®, Wi-Fi® nebo GPS jsou aktivovány.

5 Reproduktor sluchátka Umožňuje poslouchat aktivní hovory.

6 Dotykový displej LCD Tento 2,6palcový transreflexivní dotykový displej LCD s 65 536 miliony barev 
a rozlišením 240 x 320 umožňuje psát, kreslit nebo provádět výběr pomocí 
stylusu.

7 Levé softwarové tlačítko Provede příkaz uvedený nad tlačítkem.

8 Tlačítko Start Stisknutím spustíte nabídku Start.

9 Navigační tlačítko Toto pětisměrné navigační tlačítko umožňuje procházet nabídkami. 
Stisknutím potvrďte příkaz.

10 Tlačítko OK Stisknutím potvrdíte příkaz nebo zavřete/ukončíte spuštěnou aplikaci.

11 Pravé softwarové tlačítko Provede úkol uvedený nad tlačítkem.

12 Tlačítko hovoru Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo provedete hlasový hovor. 
Stisknutím a podržením uskutečníte videohovor.

13 Tlačítko ukončení Stisknutím tlačítka ukončíte hovor.
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Popis součástí zařízení

Č. Položka Popis
14 Přepínač Režim/úkol Umožňuje přepínat aplikace.

15 Alfanumerická klávesnice Umožňuje vkládat text a čísla.

16 Tlačítko Smazat Stisknutím vymažete zadaný znak vlevo.

17 Zadní objektiv fotoaparátu 3megapixelový objektiv pro fotografování a záznam videa.

18 Výstupní reproduktor Umožňuje poslouchat zvuková média a telefonní hovor.

19 Přihrádka na baterie Obsahuje baterii, která napájí zařízení.

20 Konektor antény GPS Umožňuje nainstalovat vnější anténu GPS pro lepší příjem signálu.

21 Tlačítko Zámek/Vypínač Posunutím nahoru a podržením zapnete/vypnete zařízení.
Posunutím nahoru přepnete zařízení do/z režimu spánku.
Posunutím dolů zamknete všechna tlačítka včetně dotykového displeje 
LCD.

22 Resetovací tlačítko Stisknutím tohoto tlačítka stylusem provedete měkký reset zařízení.

23 Tlačítko fotoaparátu Stisknutím spustíte fotoaparát. Stisknutím tohoto tlačítka v režimu 
fotoaparátu vyfotografujete snímek. V režimu videa jedním stisknutím 
spustíte nahrávání videa a dalším stisknutím nahrávání ukončíte.

24 Slot Micro-SD Do tohoto slotu vložte paměťovou kartu Micro-SD.

25 Stylus pero Stylus pero slouží pro psaní, kreslení nebo výběr položek na dotykovém 
displeji LCD.

26 Mikrofon Zabudovaný mikrofon umožňuje uskutečňovat a přijímat telefonní 
hovory, nahrávat zvuky a hlas nebo používat hlasové příkazy.

27 Slot pro sluchátka Slouží k připojení handsfree soupravy.

28 Konektor Mini-USB Tento konektor slouží k synchronizaci dat nebo k nabíjení baterie.
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Vložení SIM karty a baterie
Než začnete používat zařízení P750, je třeba nainstalovat SIM kartu (Subscriber Identity 
Module). SIM karta obsahuje telefonní číslo, údaje odběratele služeb, telefonní seznam a 
dodatečnou telefonní paměť.
Zařízení P750 je dodáváno s nabíjecí baterií Li-Ion.
Nové baterie jsou při dodání částečně vybité a před používáním je třeba je zcela nabít. Tyto 
baterie dosáhnou své jmenovité kapacity až poté, co byly alespoň čtyřikrát vybité a nabité. 
Doporučujeme nechat nové baterie nabíjet přes noc, i když po několika hodinách ukazují, 
že jsou zcela nabité. První nabíjení se někdy může zastavit. V takovém případě je nezbytné 
vyjmout baterii přibližně na 15 minut a potom pokračovat v nabíjení.

Příprava zařízení

1. Sejměte kryt přihrádky baterie.

UPOZORNĚNÍ: 
Používejte pouze baterii schválenou společností ASUS.

Vložení SIM karty a baterie:



1�

2. Vyjměte baterii.

3. Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty 
směřovaly směrem dolů a aby zkosený 
roh směřoval do dolního pravého rohu 
slotu (viz obrázek).

4. Vložte baterii zpět do přihrádky 
tak, aby byly měděné kontakty 
zorientovány s měděným konektorem 
na zařízení.

5. Nasaďte kryt přihrádky baterie.
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Nabíjení baterie
Baterie dodaná se zařízením je částečně nabitá. Před prvním použitím nechte baterii nabíjet 
alespoň 4 hodiny.
Nabíjení baterie:

1. Připojte zástrčku napájecího adaptéru ke konektoru mini-USB na spodní straně zařízení.
2. Připojte napájecí zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky nebo rozvodu.

POZNÁMKA: 
• Indikátor oznámení začne svítit červeně a na stavovém panelu se zobrazí ikona nabíjení baterie.

 • Pokud se baterie zcela vybije, je třeba ji před zapnutím zařízení nechat nabíjet alespoň dvacet minut.



1�

Zapnutí zařízení
Před prvním spuštěním zařízení P750 
zkontrolujte, zda je zcela nabité. 
Zapnutí napájení:

1.  Posuňte tlačítko Zámek/Vypínač 
nahoru a podržte.

Tlačítko Zámek/
Vypínač

Zapnutí

2. Podle zobrazených pokynů upravte formát displeje a nastavte místní časové pásmo.

Používání stylusu
Stylus je nástroj podobný peru, který se nachází za pravým dolním rohem zařízení P750.

• Stylus slouží pro psaní, kreslení, výběr nebo přetahování položek na dotykovém 
displeji.

• Jedním klepnutím vyberete položku. 
• Klepnutím a podržením zobrazíte nabídku.

Stylus
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Kalibrování zařízení P750
Kalibrování zařízení zajistí, že se klepnutím na displej aktivuje vybraná položka. Během 
kalibrace je třeba klepat na středy terčů, které se zobrazí v různých polohách na displeji.
Kalibrace displeje:

Zamknutí kláves a tlačítek 
Tlačítka a klávesy zařízení lze zamknout, aby se zabránilo nechtěnému vytáčení čísel nebo 
spuštění aplikace. Zamknutí kláves a tlačítek: 

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení 
> Systém a potom klepněte na ikonu 
Displej.

2. Na kartě Obecné klepněte na položku 
kalibrovat displej a projděte sérii 
pokynů kalibrace obrazovky.

1. Vyhledejte tlačítko Zámek/Vypínač na pravé straně 
zařízení.

2. Posunutím tlačítka Zámek/Vypínač dolů zamknete 
klávesy a tlačítka.

 Posunutím tlačítka Zámek/Vypínač nahoru 
odemknete klávesy a tlačítka. 

Tlačítko Zámek/ 
Vypínač
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Obrazovka Dnes
Na obrazovce Dnes jsou zobrazeny užitečné informace. Obrazovku Dnes můžete 
nakonfigurovat tak, aby zobrazovala veškeré důležité informace, které požadujete.

• Chcete-li přejít na obrazovku Dnes, klepněte na tlačítko Start > Dnes.
• Chcete-li přizpůsobit obrazovku Dnes, klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Osobní > 

Dnes.

Klepnutím otevřete nabídku Start

Klepnutím nastavíte datum, čas a 
budík.

Klepnutím spustíte program Wireless 
Manager

Klepnutím zadáte údaje o vlastníkovi

Klepnutím nastavíte úkoly

Klepnutím použijete službu Live 
Search

Klepnutím otevřete zprávy

Klepnutím otevřete stránku pro 
přihlášení ke službě Windows Live

Klepnutím zobrazíte Spouštěč ASUS

Klepnutím nastavíte připojení 
Wi-Fi

Stavový řádek

Klepnutím vytvoříte profil

Klepnutím si přečtete nebo naplánujete 
schůzku

Zobrazuje stav připojení Wi-Fi

Ukazuje stav baterie.
Klepnutím upravíte hlasitost

Ukazuje stav signálu 
Klepnutím zobrazíte stav 
připojení

Klepnutím zobrazíte informace o 
systémovém procesoru, nastavení 
USB, jasu displeje LCD, baterii, 
paměti a stavu paměťové karty 
MicroSD.

Klepnutím nastavíte Filtr hovorů

Klepnutím zobrazíte seznam 
Kontakty

Klepnutím změníte orientaci 
displeje

Zobrazuje stav připojení 
Bluetooth®
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Stavové indikátory
V následující tabulce jsou uvedeny stavové indikátory ikon obrazovky Dnes.

Ikona Popis

Služba 3. generace (3G) je k dispozici

Služby GPRS (General Packet Radio Services) jsou k dispozici.

Připojování prostřednictvím GPRS.

Připojeno prostřednictvím GPRS.

Připojování prostřednictvím ActiveSync.

Připojení ActiveSync není aktivní.

Probíhá synchronizace ActiveSync.

 Chyba synchronizace.

Wi-Fi zapnuto a nepřipojeno

Wi-Fi připojeno

Přesměrovaný hovor

Probíhá hovor.
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Stavové indikátory

Ikona Popis

Přidržený hovor.

Zmeškaný hovor.

Nová zpráva SMS

Nová hlasová zpráva

Nová zpráva MMS

Není mobilní telefonní služba.

Není signál.

Hledání mobilní telefonní služby.

Ukazuje intenzitu signálu.

Zvuk vypnutý

Zvuk zapnutý.

Nízký stav baterie.

 
Baterie téměř vybitá.
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Stavové indikátory

Ikona Popis

Částečně nabitá baterie.

Nabíjení baterie.

Baterie zcela nabitá.

  
Roaming. Tato ikona se zobrazí pouze, pokud máte k dispozici mezinárodní roaming.

 
Vibrace nebo tichý režim zapnut.

 
Připojena Bluetooth náhlavní souprava.

 
Připojena Bluetooth náhlavní souprava se zvukem.

 
Zobrazí se po nastavení budíku

Není nainstalována žádná SIM karta.

 
Indikátor upozornění. Klepnutím zobrazíte upozornění.
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Orientace obrazovky
Je možné nastavit tři různé orientace obrazovky:
1. Na výšku
2. Na šířku (pro praváky)
3. Na šířku (pro leváky)

Režim na výšku je vhodný pro lepší zobrazení nebo lepší ovládání některých aplikací v zařízení. 
Režim na šířku je vhodný pro prohlížení obrázků, videa nebo delších textový souborů. 
Chcete-li změnit orientaci obrazovky, klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Systém > displej 
a potom vyberte požadovanou orientaci.

Orientaci můžete rovněž změnit klepnutím na ikonu  na obrazovce Dnes.

Na výšku

Na šířku (pro leváky)

Na šířku (pro praváky)
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Nabídka Start
Nabídka Start obsahuje celou řadu běžně používaných programů a aplikací. Klepnutím na 
tlačítko Start zobrazíte položky nabídky:

Můžete také upravovat položky zobrazené v nabídce 
Start. 
Postup:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > 
Osobní > Nabídky

2. Zaškrtněte políčka u položek, které chcete, aby 
se zobrazovaly. 

Na výšku Na šířku
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Spouštěč ASUS
Spouštěč ASUS je alternativní program, který Vám umožňuje pohodlně a rychle spouštět 
aplikace, provádět úkoly a měnit nastavení zařízení.
Tento program můžete spustit klepnutím na Start > Programy > Spouštěč ASUS nebo 
klepněte na položku Spouštěč ASUS v levém dolním rohu obrazovky Dnes.

Používání programu Spouštěč ASUS

Klepnutím spustíte aplikaci Internet 
Explorer, službu Messenger a službu 

Windows Live.

Klepnutím přejdete na nástroje 
pro zasílání zpráv, které umožňují 

psát/číst e-maily, MMS nebo textové 
zprávy.

Klepnutím spustíte kameru.

Klepnutím spustíte program Průzkumník 
souborů, ve kterém můžete prohlížet 

snímky/videa nebo vyhledávat soubory.

Klepnutím spustíte aplikace.

Klepnutím zobrazíte seznam Kontaktů. Klepnutím zobrazíte položky týkající se 
aplikací GPS.

Klepnutím přejdete na MS Office, 
zobrazení úkolů, nastavení schůzek nebo 
zapisování poznámek.

Klepnutím můžete upravit profil vašeho 
zařízení. Rovněž můžete upravit zvuk 
zařízení.

Klepnutím spustíte nabídku her a aplikací.

Klepnutím zobrazíte historii hovorů. Z této 
části můžete rovněž volat, odeslat zprávu, 
vymazat historii hovorů a zobrazit nebo 
vynulovat měřič hovorů. 

Klepnutím přejdete do podnabídek 
a můžete upravovat nastavení Zvuk, 
Osobní, Systém a Připojení. Z této volby 
můžete rovněž zobrazit informace o 
zařízení nebo obnovit výchozí nastavení 
zařízení.
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2
Zadávání dat

Kapitola
• Používání vstupního panelu
• Psaní a kreslení na displeji
• Nahrávání hlasu
• Používání ActiveSync™
• Synchronizace s Exchange Server
• Vyhledávání informací
• Jak získat nápovědu
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Používání vstupního panelu
Po spuštění některé aplikace nebo výběru pole, které vyžaduje text, symboly nebo čísla 
se zobrazí na panelu nabídek ikona vstupního panelu. Vstupní panel nabízí výběr různých 
způsobů zadávání dat: T9 (v závislosti na jazykové podpoře), rozpoznávání bloků klávesnice. 

Používání klávesnice na displeji
Pomocí klávesnice na displeji můžete zadávat text, symboly, čísla nebo jiné speciální znaky 
(pokud je zadávání možné).
Zadávání textu pomocí klávesnice na displeji:

1. V libovolné aplikaci klepněte na šipku Vstupní panel a potom na položku Klávesnice. 
2. Zadejte písmena, čísla atd. klepnutím na tlačítka na klávesnici na displeji.

Vstupní panel

Zvětšení klávesnice na displeji: 
1. Klepněte na šipku Vstupní panel a potom klepněte na 

položku Možnosti. 
2. V seznamu Metoda zadávání vyberte možnost Klávesnice. 
3. Klepněte na možnost Velká tlačítka.
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Používání funkce T9
T9 umožňuje zadávat text v alfanumerickém formátu. Při zadávání alfanumerického textu na 
klávesnici funkce T9 automaticky porovnává zadání s možnými slovními shodami. Můžete 
rovněž přepínat mezi pěti různými jazyky včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, 
španělštiny a ruštiny.

Chcete-li zapnout zadávání T9, klepněte na 
šipku Vstupní panel a potom klepněte na T9.

Rychlé funkce T9
•  Chcete-li zadat slovo nebo číslo, 

použijte tlačítka na klávesnici na 
displeji.

•  Chcete-li vložit slovo nebo číslo ze 
seznamu slov:

a. Pomocí kolečka/navigačního tlačítka 
posouvejte zvýrazněný řádek v 
seznamu slov.

b.  Stisknutím kolečka/navigačního tlačítka 
přidejte vybrané slovo nebo číslo.

c.  Stisknutím tlačítka  odstraníte 
předchozí znak nebo zvýrazněný text.

Nastavení T9
Pokyny pro individuální nastavení funkce T9:

1.  Klepněte na Start > Programy > T9.
2.  Ze seznamu položek vyberte požadované funkce:

3. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

Stisknutím tlačítka 
odstraníte předchozí znak 
nebo zvýrazněný text

Alfa-numerická klávesnice
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Psaní a kreslení na displeji
Můžete psát nebo kreslit přímo na displeji a ukládat poznámky napsané vlastním rukopisem. Chcete-
li raději použít Váš vlastní rukopis nebo chcete-li si do poznámek kreslit, nastavte výchozí režim 
zadávání na Psaní rukou. Chcete-li raději zadávat text, nastavte výchozí režim Zadávání.
Nastavení výchozího režimu zadávání pro aplikaci Poznámky:

1. Klepněte na Start > Programy > Poznámky. 
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku Nabídka > Možnosti. 
3. V poli Výchozí režim klepněte na šipku dolů a vyberte některou z následujících 

možností:
 • Psaní rukou – chcete-li kreslit nebo vložit rukopis do poznámky. 
 • Zadávání – chcete-li napsat textovou poznámku 
4. Nastavte další možnosti podle vlastních požadavků. 

5. Po dokončení klepněte na tlačítko  .
Napsání poznámky: 

1. Klepněte na Start > Programy > Poznámky.
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku Nový. 
 Nastavíte-li položku Výchozí režim na Zadávání, zobrazí se prázdná stránka pro 

zadávaný text.
 Nastavíte-li položku Výchozí režim na Psaní, zobrazí se stránka s vodorovnými čárami 

pro ručně psaný text.
 Mezi režimem zadávání a psaní můžete rovněž přepínat klepnutím na položku Nabídka 

a potom výběrem/zrušením výběru volby Kreslit.
3. Zapište text/nakreslete kresbu na displej.

4.  Po dokončení klepnutím na tlačítko  uložte poznámku a vraťte se do seznamu 
Poznámky.
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Nahrávání hlasu
Toto zařízení umožňuje kdykoli nahrávat zvuk, hlas nebo přidat nahrávku k poznámce bez 
ohledu na to, zda se nachází v pohotovostním nebo aktivním režimu.

Spuštění nahrávání hlasu:
Stisknutím a podržením tlačítka nahrávání spustíte nahrávání.

Nebo můžete postupovat podle uvedených kroků:
1. Klepněte na Start > Programy > Poznámky. 
2. V seznamu Poznámky klepněte na položku Nový. 
3. Pokud není zobrazen panel nahrávání, klepněte na položku 

Nabídka > Zobrazit panel nastrojů Záznam.
4. Klepnutím na ikonu nahrávání spusťte nahrávání.
5. Umístěte přijímač do blízkosti úst nebo zdroje zvuku.
6. Po dokončení nahrávání klepněte na ikonu ukončení. Na 

poznámce se zobrazí ikona nahrávky.

7. Klepněte na tlačítko .

Stisknutím 
a podržením 
spustíte 
nahrávání 
hlasu
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Přidání nahrávky k uložené poznámce:
1. Klepněte na Start > Programy > Poznámky. 
2. Klepnutím v seznamu Poznámky otevřete uloženou poznámku. 
3. Pokud není zobrazen panel nahrávání, klepněte na položku Nabídka > Zobrazit panel 

nastrojů Záznam.
4. Klepnutím na ikonu nahrávání spusťte nahrávání. 
5. Umístěte přijímač do blízkosti úst nebo zdroje zvuku.
6. Po dokončení nahrávání klepněte na ikonu ukončení. Na poznámce se zobrazí ikona 

nahrávky. 
7. Klepněte na tlačítko .
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Používání ActiveSync™
Aplikace ActiveSync™ umožňuje synchronizovat data v zařízení s daty v počítači. Aplikace 
ActiveSync umožňuje rovněž provádět synchronizaci prostřednictvím bezdrátové nebo mobilní 
sítě se serverem Microsoft Exchange Server. Mobilní telefonní služba nebo poskytovatel musí 
ovšem používat server Microsoft Exchange Server se službou Exchange ActiveSync. V případě 
přímé synchronizace se serverem Exchange Server můžete udržovat data v zařízení aktuální, i 
když je počítač vypnutý.
Během synchronizace aplikace ActiveSync porovnává data v zařízení s daty v počítači nebo na 
serveru Exchange Server a aktualizuje všechna data podle posledních změn.
Pomocí aplikace ActiveSync můžete vybírat a synchronizovat data v následujícím umístění:
 • Kontakty 
 • Kalendář
 • E-mail
 • Úkoly
 • Poznámky
 • Oblíbené
 • Soubory
 • Média
Můžete také přenášet data mezi počítačem a zařízením bez synchronizace.
Aplikace ActiveSync je již nainstalována v zařízení, ale aby bylo možné synchronizovat data s 
počítačem, musíte nejdříve nainstalovat aplikaci ActiveSync do počítače. Nainstalujte aplikaci 
ActiveSync z doprovodného disku Microsoft, který byl dodán v krabici se zařízením.
Po nainstalování aplikace ActiveSync nastavte synchronizační vztah mezi zařízením a 
počítačem. Aplikace ActiveSync rozpozná zařízení a automaticky přenese synchronizační 
nastavení, která máte v zařízení.
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Chcete-li synchronizovat zařízení se serverem Exchange Server prostřednictvím organizace 
nebo poskytovatele služeb, před spuštěním průvodce Sync Setup Wizard získejte od správce 
sítě název serveru Exchange Server, uživatelské jméno, heslo a název domény.
Instalace a konfigurace aplikace ActiveSync do počítače:

1. Vložte doprovodný disk Microsoft, který byl dodán v krabici se zařízením.
2. Postupujte podle pokynů na další obrazovce.
3. Po dokončení instalace se po připojení zařízení k počítači automaticky spustí průvodce 

Sync Setup Wizard. Podle zobrazených pokynů dokončete průvodce. 
4. Průvodce Sync Setup Wizard umožňuje:
• Nakonfigurovat připojení k serveru Exchange Server pro přímou synchronizaci se 

serverem Exchange Server. Získejte požadované parametry nastavení od správce sítě.
• Vytvořit synchronizační vztah mezi počítačem a zařízením. 
5. Vyberte typ údajů, které chcete synchronizovat. 
6. Po dokončení průvodce aplikace ActiveSync automaticky synchronizuje zařízení. Po 

dokončení synchronizace můžete odpojit zařízení. 

POZNÁMKA: 
• Po připojení se zařízení automaticky synchronizuje s počítačem. Aplikace ActiveSync provede synchronizaci při 

každé změně, kterou provedete v zařízení nebo v počítači. 
• Nelze použít WLAN pro synchronizaci databáze. 
• Další informace o synchronizaci ActiveSync najdete v nápovědě Windows® Mobile Help.
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Synchronizace prostřednictvím rozhraní Mini-USB
Chcete-li synchronizovat zařízení s počítačem, můžete jej připojit pomocí dodaného kabelu 
Mini-USB. 
Synchronizace zařízení prostřednictvím rozhraní Mini-USB: 

1. Po nainstalování aplikace ActiveSync do počítače připojte zástrčku Mini-USB do 
konektoru Mini-USB v dolní části zařízení.

2. Připojte druhý konec kabelu USB k počítači. Po připojení aplikace ActiveSync 
automaticky synchronizuje zařízení. 
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Synchronizace zařízení se serverem Exchange Server:

Synchronizace se serverem Exchange Server

1. V nabídce ActiveSync klepněte na 
položku Nabídka > Přidat zdroj 
serveru....

2. Do pole Adresa serveru zadejte 
název serveru, na kterém je spuštěna 
služba Exchange Server, a potom 
klepněte na tlačítko Další. V případě 
potřeby zaškrtněte políčko Tento server 
vyžaduje šifrované připojení (SSL).
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4. Zaškrtnutím políček vyberte položku dat, 
které chcete synchronizovat se serverem 
Exchange Server. Chcete-li změnit 
stávající nastavení synchronizace, 
vyberte položku dat a potom klepněte 
na tlačítko Nastavení. Po dokončení 
klepněte na tlačítko Dokončit.

3. Zadejte uživatelské jméno, heslo a 
doménu a potom klepněte na tlačítko 
Další.

5. Spusťte synchronizaci.
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Vytvoření plánu synchronizace 
Naplánování synchronizace zařízení se serverem Exchange Server: 

1. Na obrazovce ActiveSync klepněte na 
položku Nápověda > Plán.

2. Podrobnosti zadání najdete v následující tabulce.

Intenzita Doporučené nastavení

Vysoká V seznamu Ve špičce vyberte kratší interval.

Nízká Vyberte položku Při doručení položek nebo 
vyberte v seznamu Mimo špičku delší interval.

Během 
roamingu

Zaškrtněte možnost Použít uvedené nastavení 
při roamingu.

Odeslání
 zpráv

Zaškrtněte políčko Odeslat/přijmout po klepnutí 
na Odeslat.
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Vyhledávání informací
Pomocí nástroje pro vyhledávání můžete vyhledávat soubory nebo jiné položky uložené v 
zařízení nebo na externí paměťové kartě MicroSD. Můžete vyhledávat podle názvu souboru 
nebo podle slov v různých aplikacích včetně Kalendáře, Kontaktů, Excel Mobile, Word Mobile, 
Outlook Mobile, Nápovědy, Zpráv, Poznámek a Úkolů. Rovněž můžete omezit vyhledávání 
pouze na soubory větší než 64 kB. 
Vyhledání souboru nebo položky:

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > Hledání. 
2. Do pole Hledat zadejte název souboru, slovo nebo jiné informace, které chcete vyhledat.
3. V poli Typ vyberte typ dat, který pomůže zúžit Vaše hledání
4. Klepněte na tlačítko Hledat. Nalezené položky budou zobrazeny v seznamu Výsledky.
5. Klepnutím na položku v seznamu Výsledky zobrazíte požadované informace. 
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Jak získat nápovědu  
Můžete snadno vyhledat nápovědu pro používání libovolného programu v zařízení. 
Získání nápovědy k programu:

• Na obrazovce Dnes nebo v programu klepněte na tlačítko Start > Nápověda. 
 Zobrazí se stránka s odkazy na témata, která popisují používání programu.
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Funkce telefonu
• Používání telefonu
• Hovor
• Příjem hovorů
• Nastavení videohovoru
• Filtr volání
• Nastavení vyzváněcí melodie

3Kapitola
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Používání telefonu
Zařízení P750 můžete používat k přijímání hlasových hovorů a videohovoru stejně jako běžný 
mobilní telefon. Dále můžete udržovat historii odchozích a příchozích hovorů, odesílat zprávy 
SMS nebo MMS, dělat poznámky během hovoru, volat z Kontaktů a kopírovat kontakty na SIM 
kartě do zařízení.

Nastavení hlasitosti
Pokyny pro nastavení hlasitosti telefonu nebo zařízení:

1.  Klepněte na  na stavovém panelu.
2.  V nabídce hlasitosti lze provádět následující operace:
 • Posunutím posuvníku upravte hlasitost zařízení nebo  

 telefonu.
 • Klepnutím na možnost Zapnuto, Vibrace nebo Vypnuto lze  

 změnit režim a hlasitost vyzvánění.
 • Pomocí kolečka upravte hlasitost nebo nastavený režim.

POZNÁMKA:  
• Před používáním videohovoru nejdříve požádejte vašeho poskytovatele služeb o 3G SIM kartu. 
• Služba videohovoru musí být podporována volajícím i příjemcem. Přesvědčte se, zda volaná osoba používá mobilní  
 telefon s podporou videohovoru a 3G SIM kartu.

Klávesnice telefonu
Klávesnice telefonu umožňuje snadné vytáčení a přístup do kontaktů, historie hovorů a 
nastavení telefonu. Chcete-li zobrazit klávesnici telefonu, postupujte některým z následujících 
způsobů:

•  Klepněte na tlačítko Start > Telefon.

•  Stiskněte tlačítko hovoru .
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Hovor můžete uskutečnit pomocí klávesnice přístroje nebo klávesnice telefonu. Rovněž 
můžete volat přímo z kontaktů, historie hovorů, rychlého vytáčení nebo hlasových příkazů.

Uskutečnění hovoru
Pokyny pro volání pomocí 
alfanumerické klávesnice:

1.  Zkontrolujte, zda v zařízení není 
přidržen hovor.

2.  Zadejte číslo volaného a potom 
stiskněte tlačítko Volat. 

 Zadáte-li nesprávné číslo, stisknutím 
tlačítka Vymazat vymažete číslo 
vlevo. 

3.  Po spojení uskutečníte hovor.
4.  Po dokončení ukončete hovor 

stisknutím tlačítka Konec.

Hovor

Stisknutím 
uskutečníte hovor

Stisknutím 
ukončíte hovor

Stisknutím 
vymažete 
zadaný znak 
vlevo

Alfanumerická 
klávesnice
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Funkce klávesnice telefonu

Zobrazuje aktuální stav hovoru

Klepnutím ztlumíte zvuk hovoru

Stisknutím zobrazíte seznam Kontakty

Klepnutím skryjete/zobrazíte tlačítka

Používání funkce Smart Dialer

Funkce Smart Dialer využívá předdefinované 
abecední znaky nebo písmena přiřazená 
tlačítkům 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Například: 

 má písmena a, b a c.  má d, e, f 
atd. Podle pořadí stisknutých tlačítek funkce 
Smart Dialer zobrazí položky ve Vašich 
kontaktech nebo předchozí hovory obsahující 
abecední znaky stisknutého tlačítka. 

Stisknutím zapnete/vypnete hlasitý odposlech

Stisknutím zapíšete poznámku

Stisknutím přidržíte hovor

Stisknutím ukončíte hovor

Stisknutím spustíte nabídku
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Hovor z Kontaktů
Přímé volání z Kontaktů: 

1. Na obrazovce Dnes klepněte na položku Kontakty.
2.  Při volání můžete postupovat některým z následujících způsobů:
 • Klepnutím vyberte jméno kontaktu a potom na obrazovce Kontakty klepněte na položku  

 Volat.
 • Klepněte na jméno kontaktu a potom stiskněte tlačítko Volat.
 • Rovněž můžete klepnout a přidržet kontakt a v místní nabídce klepnout na tlačítko   

 Volat do zaměstnání, Volat domů nebo Volat na mobil.
 • Klepněte na položku Zadat jméno… a potom zadejte jméno nebo číslo, které chcete  

 volat, v kontaktech.  Stisknutím tlačítka Volat vytočíte označenou položku.

Hovor z Historie hovorů
Volání z historie hovorů: 

1.  Klepněte na tlačítko Start > Telefon.
2.  Na klávesnici telefonu klepněte na tlačítko Sez. 

hovorů.
3.  Přejděte na požadovaný kontakt nebo telefonní číslo 

a klepněte na tlačítko Hovor.
 Chcete-li vyhledat další čísla v dalších kategoriích, 

klepněte na tlačítko Nabídka > Filtr a klepněte na  
některou kategorii.

Tlačítko 
historie hovorů
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Používání rychlého vytáčení
Rychlé vytáčení umožňuje rychle a pohodlně volat často vytáčená čísla. Například pokud v 
rychlém vytáčení přiřadíte kontakt k tlačítku číslo 2, lze stisknutím a podržením tlačítka  
vytočit číslo tohoto kontaktu.
Vytvoření položky rychlého vytáčení:

1.  Zkontrolujte, zda se položka, kterou chcete vytvořit, již nachází v seznamu Kontakty.
2.  Na obrazovce Dnes klepněte na položku Kontakty.
3.  Klepněte na číslo kontaktu, které chcete přidat do seznamu rychlého vytáčení. Potom 

klepněte na položku Nabídka > Přidat do rychlého vytáčení…
4.  Upravte jméno a číslo a vyberte číselné tlačítko pro tento kontakt.

5.  Po dokončení klepněte na tlačítko  .

Odstranění položky rychlého vytáčení:
1.  Klepněte na tlačítko Start > Telefon > Rychlé vytáčení.
2.  Klepněte na kontakt, který chcete odstranit ze seznamu rychlého vytáčení. Potom 

klepněte na položku Odstranit.
3.  V místním okně klepněte na tlačítko Ano.
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Používání hlasových příkazů (Voice commander)
Volání pomocí hlasových příkazů:

1.  Klepněte na tlačítko Start > Programy > Voice Commander.
2.  Na následující obrazovce zařízení zobrazí výzvu Vyslovte 

příkaz. 
3.  Slyšitelně vyslovte „Volat“ a potom vyslovte jméno, které chcete 

volat ze seznamu kontaktů.
4.  Po zobrazení žádosti o potvrzení vyslovte „Ano“ nebo „Ne“.
 Vyslovíte-li „Ano“, aplikace vytočí číslo; v opačném případě se 

vrátíte do nabídky Voice Commander.
5. Chcete-li ukončit Voice Commander, vyslovte „Nashledanou“ 

nebo klepněte na  .

POZNÁMKY: 
Chcete-li používat Voice Commander s handsfree soupravou, stiskněte tlačítko pro příjem hovorů* na handsfree 
soupravě a postupujte podle pokynů. (* Tlačítko pro příjem hovorů nemusí být u některých modelů handsfree souprav 
k dispozici.)

Nastavení rychlého tlačítka pro nástroj hlasové příkazy (Voice commander)
Pokyny pro nastavení rychlého tlačítka pro nástroj Voice Commander:

1.  Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > karta Osobní > Tlačítka.
2.  Klepnutím označte položku Tlačítko 2.
3.  Klepněte na Přiřadit program: a potom v nabídce klepněte na položku Voice 

Commander.

4.  Po dokončení klepněte na tlačítko  . 

Po dokončení nastavení můžete spustit nástroj Voice Commander stisknutím tlačítka Nahrát 
na levé straně zařízení.
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Uskutečnění videohovoru
Pomocí alfanumerické klávesnice
Pokyny pro uskutečnění videohovoru pomocí alfanumerické klávesnice:

1.  Zadejte číslo, které chcete volat.
2.  Stiskněte a podržte tlačítko Volat. Zařízení začne navazovat videohovor.
3.  Po připojení uskutečněte hovor.
4.  Po dokončení ukončete hovor stisknutím tlačítka Konec.

Uskutečnění videohovoru ze seznamu 
kontaktů
Pokyny pro uskutečnění videohovoru ze seznamu 
kontaktů:

1.  Na obrazovce Dnes klepněte na položku 
Kontakty.

2.  Vyberte kontakt a klepněte na položku 
Nabídka > Videohovor.

3.  Po připojení uskutečněte hovor.
4.  Po dokončení ukončete hovor stisknutím 

tlačítka Konec.
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V případě příchozího hovoru se zobrazí zpráva s možnostmi 
odpovědět nebo ignorovat příchozí hovor.
Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru:

•  Chcete-li přijmout hovor, klepněte na tlačítko Přijmout 
nebo stiskněte tlačítko Volat.

•  Chcete-li odmítnout příchozí hovor, klepněte na tlačítko 
Ignorovat nebo stiskněte tlačítko Konec.

TIP: 
Stisknutím a podržením tlačítka Volat přepnete přijímač do režimu hlasitého 
telefonu.

Příjem hovoru

Ukončení hovoru:
•  Chcete-li ukončit probíhající příchozí nebo odchozí hovor, klepněte na tlačítko Konec nebo 

stiskněte tlačítko pro ukončení.

Během příchozího hovoru se zobrazí následující místní obrazovka:
• Klepnutím na tlačítko Přijmout přijmete hovor nebo
• Klepnutím na tlačítko Ignorovat odmítnete hovor. 

Tlačítko Volat Tlačítko Konec
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Funkce Video Nastavení videotelefonu umožňuje nastavovat funkce související s 
videohovorem. 

Obecná nastavení

Nastavení videohovorů

Pokyny pro nastavení parametrů videohovoru:
1.  Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > karta Osobní > Nastavení videotelefonu > karta  
  Obecné.
2.  Nastavte položky podle Vašich individuálních požadavků.

 Pokud nechcete zobrazit během videohovoru Váš videoprofil, zaškrtněte políčko 
Přijmout bez kamery.

 Vyberte profil, který chcete zobrazit během videohovoru. Výchozí je videoprofil. Jako Váš 
profil můžete rovněž nastavit obrázek.

 Nastavte výchozí umístění zvuku pro videotelefon.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo nebo  .

Pokud nechcete zobrazit během 
videohovoru váš videoprofil, 
zaškrtněte toto políčko.

Vyberte Váš profil, který chcete 
zobrazit ve videotelefonu.

Vyberte obrázek jako Váš profil. Není 
aktivní, když nastavíte položku Média 
ve videu na Výchozí.

Nastavte výchozí umístění zvuku.
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Nastavení služby
Pokyny pro nastavení služby:
1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > karta   
  Osobní > Nastavení videotelefonu > karta   
  Služba.
2. Vyberte položku služby, kterou chcete nastavit.   
  Potom klepněte na tlačítko Načíst nastavení.

POZNÁMKY: 
Možnosti služby se u různých poskytovatelů služeb liší.

3. Nastavte požadované předvolby pro vybranou   
  položku služby. 
4. Po dokončení klepněte na tlačítko  .
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Filtr volání
Filtr volání je jednoduchý, ale účinný nástroj pro kontrolu všech příchozích hovorů. Pomocí 
tohoto nástroje můžete spravovat seznam telefonních čísel z Vašeho seznamu kontaktů, 
protokol hovorů, protokol zpráv nebo jakékoli neuvedené číslo, které chcete přijmout nebo 
odmítnout.

Spuštění nástroje Filtr volání 
 
Klepnutím na  na obrazovce Dnes spustíte místní nabídku nástroje Filtr volání.

Klepnutím spustíte místní 
nabídku nástroje Filtr volání
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Používání nástroje Filtr volání
Klepnutím na  spusťte místní nabídku nástroje Filtr volání. Místní nabídka umožňuje 
pohodlně aktivovat seznam Seznam Přijmout nebo Seznam Odmítnout.
Z místní nabídky proveďte některý z následujících kroků:

Místní nabídka nástroje 
Filtr volání.

•  Klepnutím na položku Seznam Přijmout aktivujte seznam Přijmout a budete přijímat 
pouze hovory, jejichž čísla jsou v seznamu Přijmout.

•  Klepnutím na položku Seznam Odmítnout aktivujte seznam Odmítnout a všechna 
hovory, jejichž čísla jsou v seznamu Odmítnout, budou odmítána.

• Klepnutím na položku Úpravy otevřete obrazovku nástroje Filtr volání.
• Klepnutím na položku Zavřít deaktivujete nástroj Filtr volání.
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Správa seznamu Přijmout
Seznam Přijmout umožňuje vybrat pouze telefoní čísla, která chcete přijímat. Příchozí hovory z 
čísel, která nejsou v seznamu Přijmout, budou odmítnuta.
Pokyny pro přidávání položek do seznamu Přijmout:

1. V místní nabídce nástroje Filtr volání 
vyberte položku Úpravy.

2. V poli se seznamem Úpravy vyberte 
možnost Seznam Přijmout.

3. Vyberte zdroj dat. Můžete načíst data 
z kontaktů, protokolu hovorů, protokolu 
zpráv nebo můžete zadat jakékoli 
anonymní číslo.

4. V seznamu, například Kontakty, 
vyberte položku a klepněte na tlačítko 
Přidat. 

 Klepnutím na  můžete rovněž 
přidat novou položku do seznamu 
Přijmout.

5. Klepnutím na  ukončete.
 
Chcete-li odebrat položky ze seznamu 
Přijmout, vyberte kontakt v seznamu Přijmout 
a klepněte na tlačítko Odebrat nebo .
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Správa seznamu Odmítnout
Seznam Odmítnout umožňuje vybrat telefonní čísla, která chcete odmítat. Příchozí hovory z čísel, 
která jsou v seznamu Odmítnout, budou odmítnuta.
Pokyny pro přidávání položek do seznamu Odmítnout:

1. V místní nabídce nástroje Filtr volání 
vyberte položku Úpravy.

2. V poli se seznamem Úpravy vyberte 
možnost Seznam Odmítnout.

3. Vyberte zdroj dat. Můžete načíst data 
z kontaktů, protokolu hovorů, protokolu 
zpráv nebo můžete zadat jakékoli 
anonymní číslo.

4. V seznamu, například Kontakty, 
vyberte položku a klepněte na tlačítko 
Přidat. 

 Klepnutím na  můžete rovněž 
přidat novou položku do seznamu 
Odmítnout.

5. Klepnutím na  ukončete.
 
Chcete-li odebrat položky ze seznamu 
Přijmout, vyberte kontakt v seznamu Přijmout 
a klepněte na tlačítko Odebrat nebo .
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Zařízení P750 umožňuje přidat a konfigurovat oblíbenou hudbu jako vyzváněcí melodii. 
Můžete snadno nakonfigurovat Vaši oblíbenou skladbu nebo zvuk jako vyzváněcí melodii s 
následujícími kompatibilními formáty zvuku: .aac, .amr, .mp3, .wav, .wma a .mid.

Přidání vyzváněcí melodie do výběru
Přidání vyzváněcí melodie do kategorie výběru v nastavení telefonu:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Osobní > Vyzváněcí tony.
2. V poli se seznamem vyberte konkrétní příponu souboru.
3. Klepnutím vyberte soubor vyzváněcí melodie, který chcete přidat. Klepnutím na tlačítko 

 vyzkoušíte vyzváněcí melodii a klepnutím na tlačítko melodii ukončíte.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

Nastavení vyzváněcí melodie
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Nastavení vyzváněcí melodie
Změna vyzváněcí melodie:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Osobní > Telefon.
2. V poli se seznamem Vyzv. tón vyberte vyzváněcí melodii. Skladby nebo zvuky, 

které přidáte jako vyzváněcí melodie, se zobrazí v tomto seznamu vedle výchozích 
vyzváněcích melodií, které byly dodány v zařízení. Klepnutím na tlačítko  vyzkoušíte 
vyzváněcí melodii a klepnutím na tlačítko  melodii ukončíte.

3. Po dokončení klepněte na tlačítko  .
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Bezdrátové funkce

Kapitola
• Používání programu Wireless Manager
• Používání rozhraní Bluetooth®

• Zapnutí funkce Wi-Fi®

• Nastavení připojení GPRS
• Přepínač sítí GSM/ 3G
• Automatické nastavení sítě

4
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Program Wireless Manager umožňuje aktivovat a deaktivovat bezdrátová připojení na jednom 
místě. Jedná se o rychlý způsob, jak šetřit baterii nebo jak připravit zařízení před odletem.
Používání programu Wireless Manager:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > karta Připojení. > Správce bezdrátových 
sítí.

2. Na obrazovce Wireless Manager proveďte některou z následujících operací:
 • Klepnutím na požadované tlačítko zapnete nebo vypnete požadovaný typ   

 bezdrátového připojení. 
 • Klepnutím na  vypnete všechna bezdrátová připojení.
 • Klepnutím na tlačítko Nastavení změňte nastavení jednoho ze zobrazených typů   

 bezdrátového připojení.

Používání programu Wireless Manager

Klepnutím zapnete nebo vypnete připojení 
Wi-Fi

Klepnutím zapnete nebo vypnete připojení 
hovoru

Klepnutím zapnete nebo vypnete připojení  
Bluetooth®

Klepnutím ukončíte program Wireless 
Manager

Klepnutím změníte nastavení

4. Klepnutím na položku Konec nebo  ukončíte Správce bezdrátových sítí.

Klepnutím vypnete všechna bezdrátová 
připojení

Klepnutím vypnete datové připojení.
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Přehled
Bluetooth® je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje 
zařízením vybaveným funkcemi Bluetooth vyměňovat data na vzdálenost až 10 metrů (30 stop) 
bez nutnosti fyzického spojení. Technologie Bluetooth integrovaná v tomto zařízení umožňuje: 

• Připojit se a komunikovat, například přenášet soubory, úkoly a kontakty, s jinými zařízeními 
s funkcí Bluetooth.

•  Používat službu Bluetooth. Po připojení k jinému zařízení nebo počítači prostřednictvím 
rozhraní Bluetooth můžete používat služby, které jsou v zařízení k dispozici.

Aktivace rozhraní Bluetooth v zařízení
Použijte program Wireless Manager k aktivaci nebo deaktivaci rozhraní Bluetooth ve Vašem 
zařízení. Pokyny pro aktivaci rozhraní Bluetooth ve Vašem zařízení:

1.  Spusťte Správce bezdrátových sítí. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > kartu Připojení a potom klepněte na ikonu  

 Wireless Manager. 
 • Klepněte na ikonu Správce bezdrátových sítí na obrazovce Dnes.
2.  Na obrazovce programu Wireless Manager klepněte na tlačítko Bluetooth. 

Používání rozhraní Bluetooth®

POZNÁMKY: 
Pokud jej nepoužíváte, vypněte rozhraní Bluetooth v 
zařízení, aby se šetřila baterie.

Klepnutím spustíte 
program Wireless 

Manager
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Připojení k dalším zařízením s technologií Bluetooth

1.  Zajistěte, aby bylo další zařízení s 
technologií Bluetooth viditelné a aby se 
nacházelo v blízkém dosahu.

2.  Klepněte na tlačítko Start > Nastavení 
> Připojení a potom klepněte na ikonu 
Bluetooth.

3.  Klepnutím na tlačítko Přidat nové 
zařízení vyhledejte dostupná zařízení 
Bluetooth. Vyhledávání může chvíli 
trvat.

4.  Vyberte zařízení, ke kterému se chcete 
připojit, a potom klepněte na tlačítko 
Další nebo stiskněte pravé softwarové 
tlačítko.
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6.  Zadejte zobrazený název tohoto 
připojení.

5.  Zadejte alfanumerické heslo zařízení, 
které chcete připojit, a potom stiskněte 
tlačítko Další nebo pravé softwarové 
tlačítko.

 Heslo najdete v dokumentaci dodané s 
druhým zařízením.
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7.  Chcete-li připojit více zařízení, 
opakujte kroky 3 - 6.
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Používání Wi-Fi®

Ikona Wi-Fi na obrazovce Dnes umožňuje snadný 
přístup k funkci Wi-Fi ve Vašem zařízení. Klepnutím 
na tuto ikonu se zobrazí nabídka, která umožňuje:

• Zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi

• Spustit správce Wi-Fi

POZNÁMKY: 
   Můžete používat funkce Bluetooth a Wi-Fi   
   současně.

Zapnutí funkce Wi-Fi 
Pokyny pro zapnutí funkce Wi-Fi:

1. Na obrazovce Dnes klepněte na  
Zapnout Wi-Fi.

 Zařízení automaticky vyhledá všechny 
dostupné bezdrátové sítě v dosahu Wi-Fi.

2.  V seznamu vyhledaných bezdrátových sítí 
vyberte bezdrátovou síť, ke které chcete 
připojit zařízení.

3.  Vyberte, zda je bezdrátová síť připojena k síti 
Internet nebo Zaměstnání.

4.  Klepněte na tlačítko Připojit. Zařízení se 
připojí k vybrané síti.
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Pokyny pro konfigurování bezdrátové sítě:
1.  Některým z následujících postupů otevřete 

stránku nastavení Wi-Fi:
 • Vyberte bezdrátovou síť, ke které je 

zařízení připojeno, a klepněte na položku 
Nastavení.

 • Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > 
karta Připojení > Wi-Fi.

2.  Na obrazovce Konfigurovat bezdrátové 
sítě klepněte na některou dostupnou 
bezdrátovou síť a potom proveďte 
nezbytné změny.

 Pokud se bezdrátová síť, ke které se 
chcete připojit, nenachází v seznamu, 
klepněte na Přidat nové... Pokyny pro 
přidávání nových bezdrátových sítí viz 
následující části.

 Klepněte na kartu Síťové adaptéry a 
vyberte adaptér. Podle potřeby klepněte na 
adaptér a proveďte nastavení.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

Konfigurování bezdrátových sítí
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Přidání bezdrátové sítě
Pokud zařízení automaticky nerozpozná bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, můžete 
síť přidat. Požádejte svého správce sítě o nastavení bezdrátové sítě.
Pokyny pro přidání bezdrátové sítě:

1.  Některým z následujících postupů 
otevřete stránku nastavení Wi-Fi:

 • Vyberte bezdrátovou síť, ke které  
 je zařízení připojeno, a klepněte na  
 položku Nastavení.

 • Klepněte na tlačítko Start >   
 Nastavení > karta Připojení > Wi-Fi.

 Potom klepněte na Bezdrátová síť > 
Přidat nové...

2.  Zadejte název sítě a vyberte položku 
z rozevírací nabídky Připojuje se k: 
Potom klepněte na tlačítko Další.

3.  Nastavte ověřování, šifrování dat a 
síťový klíč. Požádejte o tyto údaje 
Vašeho správce sítě. Potom klepněte 
na tlačítko Další.

4.  Je-li třeba změnit typ EAP, zaškrtněte 
políčko adaptéru a potom změňte typ 
EAP.

5.  Po dokončení klepněte na tlačítko 
Dokončit.
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Používání Správce Wi-Fi
Správce Wi-Fi ukazuje stav připojení, informace o bezdrátové síti a umožňuje ručně 
vyhledávat dostupné bezdrátové sítě ve Vašem okolí.

Některým z následujících postupů spusťte Správce Wi-Fi:

• Klepněte na  > Správce Wi-Fi.

• Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > karta Připojení > Správce Wi-Fi.
Správce Wi-Fi obsahuje čtyři karty:

Stav Wi-Fi

Na této stránce je zobrazen aktuální 
stav připojení a informace o spojení.

Nastavení

Na této stránce lze provádět 
nastavení bezdrátového spojení 
zařízení-zařízení a také nastavení 
řízení spotřeby.

POZNÁMKY: 
Doporučujeme nastavit funkci Úsporný režim na 
Povolit.
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Informace IP

Na této stránce jsou uvedeny informace o síti 
a k dispozici je možnost získání nové adresy 
IP ze serveru DHCP.

Tlačítko Obnovit IP umožňuje vyžádat na 
serveru DHCP novou adresu IP. Získání nové 
adresy IP může trvat několik sekund. 

Tlačítko Ping slouží jako nástroj pro 
diagnostiku sítě. Umožňuje určit, zda je Vaše 
zařízení připojeno k síti.

Průzkum sítě

Na této stránce je zobrazena nejbližší 
dostupná bezdrátová síť.

Před každou bezdrátovou sítí je umístěna 
ikona pro snadnou identifikaci. Ve sloupcích 
jsou uvedeny údaje o síťovém kanálu, RSSI 
a BSSID.
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Zařízení P750 umožňuje připojení prostřednictvím služby GPRS. GPRS je standard bezdrátové 
komunikace, který běží na rychlostech až 115 kb/s (v porovnání s rychlostí 9,6 kb/s současné 
komunikace GSM). Podporuje celou řadu šířek pásma, které umožňují odesílání a přijímání 
malých dávek dat, například elektronické pošty a prohlížení internet. Nastavení připojení GPRS 
v zařízení:

Nastavení připojení GPRS

1.  Na obrazovce Dnes klepněte na 
stavovém panelu na tlačítko  /  .

2.  V místní nabídce klepněte na položku 
Nastavení.

3.  Na obrazovce Nastavení klepněte na 
kartu Připojení > Připojení.

Místní nabídka
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4. Na obrazovce Připojení klepněte 
na tlačítko Přidat nové připojení 
modemu.

5. Zadejte jedinečný název připojení a 
potom vyberte v seznamu modemů 
položku Mobilní linka (GPRS).
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6. Zadejte název přístupového bodu.

7. Zadejte uživatelské jméno, heslo a 
doménu a potom klepněte na tlačítko 
Dokončit. Požádejte o pomoc správce 
sítě.

POZNÁMKA: 
Připojení GPRS a USB nelze používat současně.

 Poplatky za služby GPRS a nastavení připojení GPRS se mohou u různých operátorů lišit. Poraďte se o vhodném 
řešení s vaším poskytovatelem služeb.
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 DŮLEŽITÉ INFORMACE K NASTAVENÍ 
INTERNETU!

Chcete-li úspěšně synchronizovat elektronickou poštu v tomto zařízení, 
postupujte podle následujících pokynů.

1. Klepněte na tlačítko   
 Start > Nastavení.

2. Klepněte na kartu   
 Připojení > Připojení.

3. Klepněte na kartu   
 Upřesnit > Vybrat sítě. 

  4. Zvolte nastavení   
 Internetu vašeho   
 poskytovatele místo  
 nastavení GPRS   
 WAP a potom   
 klepněte na tlačítko 
.

POZNÁMKA: Možnosti nastavení Internetu v kroku 4 se liší podle jednotlivých  
 operátorů.
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Připojení GPRS
Připojení GPRS:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení 
> Připojení a potom klepněte na ikonu 
Připojení.

2. Na obrazovce Připojení klepněte 
na položku Spravovat stávající 
připojení.

3. Klepněte a podržte na stávajícím 
připojení a potom v místní nabídce 
klepněte na příkaz Připojit. Chcete-
li odstranit nastavení vybraného 
připojení, klepněte na tlačítko 
Odstranit.

4. Jste-li připojeni, klepnutím na tlačítko 
 akci ukončíte.

POZNÁMKA: 
•  Pokud je rozhraní WLAN používáno současně  
 s rozhraním GPRS, má rozhraní GPRS prioritu  
 signálu. Doporučujeme nepoužívat rozhraní   
 WLAN a GPRS současně.
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Odpojení GPRS
Pro odpojení GPRS:

1. Na stavovém panelu klepněte na tlačítko  /  .
2. V místní nabídce klepněte na položku Správce bezdrátových sítí a potom klepnutím na  

 odpojte připojení GPRS.

POZNÁMKA:
• Pokud je funkce ActiveSync nastavena na automatickou synchronizaci se serverem Exchange Server, synchronizace 

bude provedena při dalším připojení.
• Rozhraní GPRS se automaticky připojí pokaždé, když spustíte aplikaci, která vyžaduje GPRS připojení (např. Internet 

Explorer, Pocket MSN).

Pokud jste nastavili výchozí připojení GPRS, po spuštění aplikace, která se připojuje k 
Internetu, bude připojení automaticky navázáno.

1. Spusťte libovolnou aplikaci s připojením 
k Internetu (např. Internet Explorer). 
Zařízení automaticky naváže standardně 
nastavené spojení GPRS. Zobrazí se 
místní okno se stavem připojení.

2. Po připojení můžete začít používat 
Internet. Používáte-li aplikaci Internet 
Explorer, zobrazí se výchozí stránka.

Místní nabídka
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Používání nástroje GPRS Tool
Nástroj GPRS Tool umožňuje jednoduše vybrat a připojit se k poskytovateli služeb GPRS. 
Připojení prostřednictvím nástroje GPRS Tool:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení 
> karta Připojení a potom klepněte na 
ikonu Nastavení poč. sítě.

 Můžete rovněž klepnout na tlačítko 
 /  na stavovém panelu a potom 

klepnout na položku Nastavení v 
místní nabídce.

POZNÁMKA: 
•  Operátoři se liší v závislosti na oblasti. 
•  Připojení GPRS a USB nelze používat   
   současně.

2.  Klepněte na tlačítko Auto detekování. 
Zařízení automaticky rozpozná Vaši 
polohu a správného operátora.

 Chcete-li zobrazit všechny operátory 
v konkrétní zemi, zaškrtněte políčko 
seznam všech operátorů.

 Podle potřeby můžete ručně zvolit 
zemi a operátory.

3.  Po dokončení klepněte na tlačítko 
Hotovo nebo  .
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Tato funkce umožňuje pohodlně přepínat typ sítě. Mezi možnosti patří Automatic, 3G a GSM. 
Výchozí nastavení je Automatic, což umožňuje zařízení automaticky vyhledávat vhodnou 
službu.

Přepínač sítí GSM/ 3G

Pokyny pro volbu typu sítě:
1.  Na obrazovce Dnes klepněte na tlačítko  
 Start > Nastavení > karta Připojení > sít’.

2. Vyberte vhodný typ sítě. Po dokončení  
  klepněte na tlačítko   .

POZNÁMKA: 
   •  Typ sítě se u různých poskytovatelů služeb liší. 
   •  Zvolte správný typ sítě pro Vaši SIM kartu.

3.  Na displeji se zobrazí zpráva. Tato změna  
  se projeví až po klepnutí na tlačítko   
  a restartování zařízení.
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Tato funkce umožňuje konfigurovat nastavení sítě automaticky podle karty SIM a polohy.

Automatické nastavení sítě

Pokyny pro používání automatického nastavení sítě:
1.  Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > karta 

Připojení > Nastavení poč. sítě.
2.  Klepněte na tlačítko Auto detekování. Zařízení 

automaticky rozpozná Vaši polohu a správného 
operátora.

 Chcete-li zobrazit všechny operátory v konkrétní 
zemi, zaškrtněte políčko seznam všech 
operátorů.

 Podle potřeby můžete ručně zvolit zemi a 
operátory.

3.  Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo nebo 
 .

POZNÁMKA: 
   •  Operátoři se liší v závislosti na oblasti.
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Funkce GPS

Kapitola
• GPS Catcher
• Cestovní deník
• Místní kurýr
• Externí GPS

5
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GPS Catcher umožňuje aktualizovat data GPS ve Vašem zařízení. Data GPS obsahují důležité 
informace o stavu satelitu, aktuálním času a času pro určování polohy satelitu.

Aktualizování dat GPS
Pokyny pro aktualizování dat GPS:

GPS Catcher

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > 
GPS Catcher.

2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu  
  USB. Potom klepněte na tlačítko   
  Aktualizovat. Bude zahájena aktualizace.

POZNÁMKA: 
Aby byla zajištěna úspěšná aktualizace, musí být 
v počítači nainstalována aplikace ActiveSync 4.5 a 
počítač musí být připojen k Internetu.
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3. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

Nastavení nástroje GPS Catcher
Pokyny pro nastavení nástroje GPS Catcher:
1. Na obrazovce nástroje GPS Catcher  
  klepněte na položku Nabídka >   
  Nastavení.

POZNÁMKA: 
Data GPS jsou platná tři dny. Po vypršení 
platnosti je třeba data zaktualizovat. V nástroji 
GPS Catcher lze rovněž nastavit automatické 
aktualizování, viz následující část Nastavení 
nástroje GPS Catcher.

2. Vyberte volby podle individuálních   
  preferencí. Po dokončení klepněte na  
  tlačítko  .
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Tlačítko 
Záznam

Nástroj Cestovní deník umožňuje zaznamenávat informace o cestě a exportovat soubor KMZ 
do aplikace Google Earth v počítači.

Zapnutí systému GPS
Pokyny pro zapnutí systému GPS:
1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > Cestovní deník > Menu.

Cestovní deník

1. Fyzická vzdálenost
2. Měřítko
3. Tlačítko pro přiblížení
4. Tlačítko pro oddálení
5. Přesný čas
6. Stavový řádek

1

1 2

3 4
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2.  Klepněte na položku Zapnout GPS. Zařízení začne vyhledávat signál GPS.
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Záznam cesty

Pokyny pro záznam cesty:
 1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > Cestovní deník  
  > Menu > Nová trasa. Zadejte název trasy.
  Chcete-li zaznamenávat kontrolní bod, zaškrtněte políčko  
  Uložit kontr. místo a nastavte interval.
  Podrobnosti o nastavení GPS a řízení spotřeby viz   
  Nastavení GPS v části Nastavení cestovního deníku.

2. Klepnutím na tlačítko Start zahájíte záznam cesty.
   Po obdržení signálu GPS spusťte záznam cesty klepnutím na tlačítko Záznam.
  Klepnutím na tlačítko Pauza/obnovit pozastavíte nebo obnovíte záznam.

Čekání na signál GPS  Záznam
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Během záznamu můžete sledovat příslušný stav na stavovém panelu.
 • Když se na stavovém panelu zobrazí aktuální poloha GPS ve formátu Zeměpisná   

 šířka/výška, klepnutím na panel zobrazíte obrazovku stavu GPS.
 • Když se na stavovém panelu zobrazí cestovní vzdálenost a uplynulý čas, klepnutím na  

 panel zobrazíte obrazovku Rychlost.
 • Když je na stavovém panelu zobrazena rychlost, nadmořská výška a směr, klepnutím  

 na panel se zobrazí obrazovka Kompas.
 • Když je na stavovém panelu zobrazeno číslo POI a kontrolní bod, klepnutím na panel  

 zobrazíte obrazovku Stav GPS. 

Klepnutím zobrazíte 
kompas

Klepnutím přiblížíte Klepnutím oddálíte

Klepnutím zobrazíte stav
Klepnutím pozastavíte nebo 

obnovíte záznam

Klepnutím zobrazíte 
nabídku



��

3. Chcete-li zastavit záznam, klepněte na položku Menu > Stop. Cestovní záznamy jsou 
uloženy ve složce Oblíbené.

• Nový POI: Klepnutím vytvoříte nový POI. Podrobnosti viz následující část   
 Vytvoření nového POI.
• Můj oblíbený: Správa všech cestovních dat a POI. Během záznamu cesty   
 není tato funkce k dispozici.
• Pauza: Klepnutím pozastavíte záznam cesty. Systém GPS zůstává    
 zapnutý.
• Stop: Klepnutím zastavíte záznam cesty a vypnete systém GPS.
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Exportování trasy cesty
Můžete exportovat trasu Vaší cesty do souboru KMZ a exportovat do aplikace Google Earth.

1.  Na obrazovce Sledování klepněte na  
  položku Menu > Oblíbené.

 Pokyny pro exportování trasy cesty:
2. Vyberte trasu ze seznamu a klepněte na  
  tlačítko Export.

3. Upravte název trasy a vyberte cílovou složku  
  a místo pro uložení. Potom klepněte na  
  tlačítko Další. 
 
 Můžete rovněž provést nastavení exportu.  
 Podrobnosti viz Nastavení exportování v části  
 Nastavení cestovního deníku.
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4. Probíhající exportování můžete zastavit  
  klepnutím na tlačítko Zrušit.
5. Po dokončení se zobrazí upozornění.   
  Potom klepněte na tlačítko .

Režimy zobrazení tras v aplikaci Google 
Earth se liší od výstupního režimu a 
rozšířeného režimu zobrazení, které jste 
vybrali v nastavení exportování. Viz příklady 
na další stránce.
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Normální režim Rychlý režim se zobrazením 2-D

Rychlý režim se zobrazením 3-D

Režim zobrazení v Google Earth
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Vytvoření nového POI
Během záznamu trasy cesty můžete na aktuálním místě vytvořit nový zájmový bod (POI).
Pokyny pro vytvoření nového POI:

1. Na obrazovce Sledování klepněte na  
  položku Menu > Nové POI.

2. Na kartě Info můžete upravit název POI,  
  změnit ikonu a doplnit k POI až tři obrázky.

3.  Na kartě Obsah můžete doplnit popis POI.  
  V části Pokroč. editování můžete rovněž  
  změnit písmo a barvu textu.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

POZNÁMKA: 
Když je systém GPS vypnutý, funkce New 
POI (Nový POI) není k dispozici.
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POZNÁMKA: 
Podrobnosti viz část Externí 
zařízení GPS.

Nastavení cestovního deníku
Nastavení GPS
Položka Nastavení GPS umožňuje nastavit režim GPS a režim řízení spotřeby při používání 
systému GPS.

2. Zobrazí se aktuální nastavení GPS.   
  Chcete-li změnit tato nastavení, klepněte  
  na položku GPS Nastavení hardwaru  
  GPS.

3. Klepněte na položku Nastavení   
  úsporného režimu. Vyberte volby   
  a nastavte hodnoty podle individuálních  
  preferencí.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

1. Na obrazovce Sledování klepněte   
  na položku Menu > Nastavení >   
  Nastavení GPS.



��

1. Na obrazovce Sledování klepněte   
  na položku Menu > Nastavení >   
  Systémová nastavení.

2. Nastavte styl zobrazení zařízení, režim  
  podsvícení a omezení rychlosti.

Systémová nastavení
Položka Systémová nastavení umožňuje nastavit styl zobrazení zařízení, podsvícení a 
varování omezení rychlosti.
Pokyny pro nastavení systému: 

3. Po dokončení klepněte na tlačítko  . 
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1.  Na obrazovce Sledování klepněte na  
 položku Menu > Nastavení exportování  
 > Nastavení výchozího místa.

2. Klepnutím na karty v dolní části obrazovky  
  nastavte jednotlivé body. 
  Chcete-li změnit ikonu, klepněte na   
  tlačítko Změnit.

Nastavení exportování
Nastavení Nastavení exportování obsahuje položky Nastavení místa a Nastavení režimu.

•  Nastavení místa
 Položka Nastavení místa umožňuje měnit název a ikonu počátečního a koncového bodu,  
 kontrolního bodu (milníku) a bodu POI. Rovněž můžete nastavit označení bodů a informace.
 
Pokyny pro nastavení bodu:

3. Po dokončení klepněte na tlačítko  . 
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•  Nastavení režimu
   Položka Nastavení režimu umožňuje nastavit vlastnosti zobrazení exportovaných dat,   
 například číselný rozsah, barvu čáry a velikost. Rovněž můžete nastavit velikost a efekt   
 zobrazení exportovaných dat.

Pokyny pro nastavení režimu:
1.  Na obrazovce Sledování klepněte na položku Menu > Nastavení exportování >   
  Nastavení režimu.
2. Klepnutím na název režimu otevřete podrobné nastavení režimu. Zvolte barvu a velikost čáry.

3. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

Náhled 
velikosti čáry

Klepnutím 
zobrazíte 
barevnou 
paletu



��

Nastavení rychlých tlačítek
Tato funkce umožňuje pohodlně přiřazovat rychlá tlačítka a používat funkce při používání 
cestovního deníku.
Pokyny pro přiřazování rychlých tlačítek:

1. Na obrazovce Sledování klepněte na   
   položku Menu > Nastavení >   
  Nastavení rychlých tlačítek.

2. Po zobrazení tipů klepněte na tlačítko  
   Pokud nechcete, aby se tipy příště  
  zobrazovaly, zaškrtněte políčko   
  Nezobrazovat tipy.
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3. V rozevírací nabídce zvolte funkce,   
  které chcete přiřadit tlačítkům. Pokračujte  
  klepnutím na tlačítko Další.

4. V rozevírací nabídce zvolte funkce, které  
  chcete přiřadit tlačítkům. Po dokončení  
  klepněte na tlačítko  .
 Chcete-li obnovit výchozí nastavení,   
 můžete klepnout na tlačítko Reset.

Tlačítka Popis
Levé tlačítko Posuňte navigační tlačítko doleva.
Pravé tlačítko Posuňte navigační tlačítko doprava.
Tlačítko nahoru Posuňte navigační tlačítko nahoru.
Tlačítko dolů Posuňte navigační tlačítko dolů.

Středové tlačítko Stiskněte navigační tlačítko.
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O aplikaci
Můžete zobrazit verzi a informace o autorských právech aplikace Cestovní deník.

Obnovit vše
Tato funkce umožňuje obnovit všechna nastavení v cestovním deníku na výchozí a opravit a 
obnovit databázi.
Pokyny pro obnovení nastavení a databáze:
1. V dialogovém okně Nastavení klepněte na  
  tlačítko Resetovat vše.
2. Klepnutím na tlačítko Opravit opravíte a  
  obnovíte databázi.
  Klepnutím na tlačítko Resetovat vše.   
  obnovíte všechna nastavení na výchozí.  
  Klepnutím na tlačítko Ano v místním okně  
  potvrďte.
  Chcete-li vymazat celou databázi, zaškrtněte  
  políčko Vymazat databázi.

Pokyny pro zobrazení informací o verzi 
a autorských právech aplikace Cestovní 
deník:
Na obrazovce Sledování klepněte na 
položku Menu > Nastavení > O aplikaci.
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Místní kurýr umožňuje odesílat Vaši polohu prostřednictvím zpráv SMS až pěti příjemcům 
najednou. Rovněž můžete nastavit časovač pro pravidelné odesílání zpráv SMS.

Používání služby Místní kurýr
Pokyny k používání služby Místní kurýr:

Místní kurýr

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy >  
  Místní kurýr.

2. Klepnutím na tlačítko Nabídka >   
 Nastavení upravte obsah zprávy   
 a nastavte vlastnosti služby Místní kurýr.

POZNÁMKA: 
    Po spuštění aplikace Místní kurýr se automaticky  
 zapne systém GPS.
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3. Zadejte číslo, na které chcete odeslat   
  zprávu SMS. Klepnutím na tlačítko Přidat  
  přidejte kontakt ze seznamu kontaktů.

4. Klepněte na kartu Obsah a potom zadejte  
  zprávu.

5. Klepněte na kartu Volby a nastavte   
 požadované vlastnosti.

6. Klepněte na kartu Pravidla odesílání  
 SMS a potom vyberte časový interval a  
 nastavte požadované vlastnosti.   
 Dokončete nastavení klepnutím na tlačítko   
  .
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7. Nastavená zpráva a příjemci se zobrazí na obrazovce Místní kurýr. Klepnutím na   
  tlačítko Start přijmete a odešlete informace o poloze prostřednictvím SMS. Zapnutí/vypnutí  
  systému GPS a ukončení aplikace Místní kurýr lze rovněž provést v části Nabídka.

Seznam příjemců

Obsah zprávy
 
Tlačítko Stop
Stav GPS
Stav služby Místní kurýr
Klepnutím zobrazíte nabídku

Zobrazí se zpráva. Informuje Vás, že Vaše 
zpráva SMS byla úspěšně odeslána a kdy 
bude odeslána další zpráva SMS.

Je-li spuštěna služba Místní kurýr, můžete 
sledovat stav GPS z hlavního panelu na 
obrazovce Dnes. Klepnutím na stavovou 
ikonu otevřete obrazovku Místní kurýr.

Aktivní (červená)
Čekání (žlutá)
Deaktivováno 
(šedá)
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Zařízení P750 umožňuje přijímat data GPS prostřednictvím externího GPS. Aby bylo možné 
externí GPS používat, je třeba nastavit jeho připojení k zařízení P750.

Nastavení externího GPS
Pokyny pro nastavení externího GPS:

Externí GPS

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení >  
 karta Systém > Externí GPS.

2. Na kartě Programy vyberte port programu.

POZNÁMKA: 
  Další aplikace GPS v zařízení P750 bude  
 používat stejný port COM, jaký zde nastavíte.  
 Zkontrolujte, zda je tento port rovněž k  
 dispozici v ostatních aplikacích GPS. 
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3.  Na kartě Hardware zadejte hardwarový  
  port a přenosovou rychlost pro externí  
  GPS.
 Podrobnosti viz uživatelská příručka k  
 externímu GPS.

4.  Na kartě Přístup zaškrtněte políčko   
 Spravovat zařízení GPS automaticky  
 (doporučeno)

POZNÁMKA: 
   Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka,některé  
 aplikace GPS v zařízení P750   
 pravděpodobně nebudou moci získat  
 data GPS.
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Multimediální funkce

Kapitola
• Používání fotoaparátu
• Prohlížení obrázků a videa
• Datový přehrávač

6
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Integrovaný třímegapixelový fotoaparát umožňuje fotografovat a nahrávat zvukové klipy nebo 
videoklipy. 

Zapnutí fotoaparátu
Chcete-li začít používat fotoaparát, zvolte některý z následujících postupů:

• Klepněte na tlačítko Start > Programy > Obrázky a videa > Fotoaparát nebo
• Stiskněte tlačítko fotoaparátu na pravé straně zařízení.

Používání fotoaparátu

Tlačítko 
fotoaparátu 

Ukončení režimu fotoaparátu: 
• Klepněte na ikonu Konec  na obrazovce fotoaparátu.

POZNÁMKA
• Ve výchozí konfiguraci je obrazovka náhledu 

zorientována na šířku.
• Po spuštění fotoaparátu bude zařízení ve výchozí 

konfiguraci nastaveno na režim fotoaparátu.
• V režimu fotoaparátu funguje tlačítko fotoaparátu jako 

závěrka.

Tlačítko fotoaparátu/závěrky 
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Dostupné režimy záznamu
Fotoaparát zabudovaný v tomto zařízení lze nastavit na dva režimy záznamu: 

• Režim fotoaparátu – v režimu fotoaparátu lze pořizovat fotografie a ukládat je do 
zařízení nebo na kartu MicroSD. Rovněž můžete přizpůsobit konfiguraci fotoaparátu 
podle prostředí, nastavit velikost obrazu, vybrat zvětšení, upravit kvalitu obrazu, používat 
efekty a upravovat další rozšířená nastavení.

• Režim videa – v režimu videa lze nahrávat zvukové klipy a videoklipy. Podobně jako 
v režimu fotoaparátu rovněž umožnuje vybírat zvětšení, nastavovat velikost videa, 
používat některé efekty, vybírat cílové umístění a upravovat rozšířená nastavení videa.

Podporované formáty 
Při používání zařízení v režimu fotoaparátu nebo videa lze fotografie nebo videoklipy ukládat v 
následujících formátech:
• Fotografie (režim fotoaparátu) - JPEG (.jpg)
• Video (režim videa) - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
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Ikona režimu záznamu
Ikona režimu GPS
Ikona kvality snímku
Ikona výchozího úložiště
Ikona režimu záběru
Ikona časovače
Ikona režimu 
vícenásobného snímání
Ikona efektů
Rozlišení snímku

Klepnutím oddálíte 
obraz

Klepnutím přiblížíte obraz

Klepnutím ukončíte 
fotoaparát Klepnutím spustíte 

Obrázky a videa
Počet snímků k 

dispozici

Režimy snímání:
Režim fotoaparátu.
Klepnutím přepnete 
do režimu videa

Klepnutím zobrazíte 
menu

Obrazovka režimu fotoaparátu
V následující části jsou popsány ikony na obrazovce v režimu fotoaparátu:
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Ikony režimu fotoaparátu
•  [ /  ] - ukazuje aktuální režim záznamu. 

•  Ikona režimu GPS [ /  ] - ukazuje aktuální režim GPS. 

•  [ / /  ]- ukazuje použitou kvalitu obrazu. 

• [ /  ] - ukazuje výchozí úložiště pořízených fotografií a videoklipů.

• [ / /  ] -  ukazuje použitý režim záběru.

• Ikona samospouště [ /  ] - po aktivaci časovače fotoaparátu (5 nebo 10 sekund) 
ze zobrazí odpovídající ikona časovače. Po stisknutí tlačítka závěrky nebo navigačního 
tlačítka se spustí odpočítávání a po uplynutí nastaveného intervalu bude vyfotografován 
snímek.

• Ikona režimu vícenásobného snímání [ /  ] - ukazuje počet okének v režimu 
vícenásobného snímání.

• Ikona efektů [ / /  ] - ukazuje použité efekty. 

• Velikost snímku [ / / / / /  ] - ukazuje použité rozlišení. Při 
nastavení 1600x1200 není k dispozici funkce přiblížení/oddálení obrazu.

• Ikona ukončení [  ] - klepnutím ukončíte fotoaparát.

•  Přiblížit [  ] - klepnutím přiblížíte objekt na displeji.

• Oddálit [  ] - klepnutím oddálíte objekt na displeji. 
• Miniatury [  ]-klepnutím spustíte aplikaci Obrázky a videa a zobrazíte náhled 

miniatur snímků. 
• Nabídka  [  ] -klepnutím spustíte nabídku možností fotoaparátu. 
• Počet zbývajících snímků  - ukazuje počet zbývajících dostupných snímků podle 

aktuálních nastavení.
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Nabídka možností 
fotoaparátu

Nabídka možností fotoaparátu
V nabídce možností fotoaparátu lze měnit různá nastavení fotoaparátu a videa. 
Spuštění nabídky možností:

1. Na obrazovce fotoaparátu klepněte na 
 tlačítko Nabídka.

2. Klepnutím na některou ikonu v místní 
nabídce zobrazíte obsah.



11�

Režim GPS
Volba Režim GPS umožňuje zapnout nebo 
vypnout systém GPS v režimu fotoaparátu.

Záběr
Tato volba umožňuje vybrat přednastavení 
vhodná pro fotografování v noci nebo při 
sportu. Výběrem možnosti Auto se použijí 
optimální nastavení pro daný záběr.

Změnit režim
Tato volba umožňuje nastavit režim záznamu 
na fotoaparát nebo video.
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Kvalita snímku
Tato volba nabízí tři předvolby kvality 
obrazu: Normální, Jemná a Velmi jemný. 
Ve výchozím nastavení je kvalita obrazu 
nastavena na Jemná.

Lupa
Umožňuje nastavit maximální povolené 
zvětšení.

Velikost snímku
Umožňuje nastavit velikost obrazu. 
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Samospoušť
Slouží k nastavení zpoždění závěrky na 
5 nebo 10 sekund po stisknutí tlačítka 
fotoaparátu/závěrky.

Dávka
Umožňuje pořídit 4 nebo 9 snímků po sobě 
jediným stisknutím tlačítka fotoaparátu/
závěrky.

Rámeček
Umožňuje nastavit fotografický rámeček.

POZNÁMKA: 
Před nastavením rámečku zkontrolujte, zda jste 
nastavili rozlišení displeje 320 x 240.
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Efekt
Tato volba umožňuje použít na fotografovaný 
objekt některé efekty. Vyberte některou z 
následujících možností konfigurace: ČB, 
Negativní a Sépie. Nechcete-li použít žádný 
efekt, vyberte možnost Normální.

Uložit do
Umožňuje vybrat výchozí úložiště pro 
pořízené snímky. 

POZNÁMKA: 
Před nastavení výchozího úložiště Paměťová karta 
si připravte kartu MicroSD.

Rozšířené
Tato volba umožňuje nastavit následující 
možnosti:
- Formát předpony názvu
- Předpona názvu souboru
- Číslo souboru
- Razítko data a času
- Zvuk závěrky
- Interval dávek
- Úprava barev
- Obecná nastavení
- Režim MMS
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Fotografování
Po spuštění fotoaparátu bude zařízení ve výchozí konfiguraci nastaveno na režim fotoaparátu.  
Pokud je zařízení nastaveno na režim videa, klepněte na tlačítko Nabídka > Změna režimu > 
Režim fotoaparátu a potom klepněte na tlačítko Konec.
Režimy fotoaparátu a videa můžete rovněž přepínat klepnutím na ikonu režimu fotoaparátu/
videa na obrazovce.
Fotografování: 

1.  Nasměrujte zařízení na snímaný objekt 
a potom stiskněte tlačítko fotoaparátu/
závěrky. 

2. Když se zobrazí tato ikona  , zajistěte, 
aby zařízení bylo stabilní a nebylo 
vystaveno otřesům .

3. Zopakováním kroků 1 až 2 vyfotografujte 
další snímky.

POZNÁMKA: 
Snímek bude automaticky uložen do výchozího úložiště a jeho náhled lze zobrazit v aplikaci Obrázky a videa.
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Obrazovka režimu videa
V následující části jsou popsány ikony na obrazovce v režimu videa:

Ikona režimu záznamu
Zbývající čas nahrávání 
videa
Ikona výchozího úložiště
Ikona Efektů
Velikost videa

Klepnutím přiblížíte 
obraz

Klepnutím oddálíte obraz

Klepnutím spustíte 
aplikaci Obrázky a 
videa

Ikony režimu záznamu:
Režim videa 
Klepnutím přepnete do 
režimu fotoaparátu

Klepnutím spustíte 
nabídku videa

Indikátor nahrávání
Zelená: připraveno

Červená: nahrávání

Klepnutím ukončíte 
fotoaparát
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Ikony režimu videa
•  Ikona režimu záznamu [ /  ] - ukazuje aktuální režim záznamu.  

• Ikona výchozího úložiště [ /  ] - ukazuje výchozí úložiště pořízených videoklipů.

• Ikona efektů [ / /  ] - ukazuje použité efekty.

• Velikost videa [ / /  ] - ukazuje použité rozlišení videa.
• Ikona ukončení [  ] - klepnutím ukončíte režim videa.

•  Přiblížit [  ] - klepnutím přiblížíte objekt na displeji.

• Oddálit [  ] - klepnutím oddálíte objekt na displeji.
• Miniatury [  ]- klepnutím spustíte aplikaci Obrázky a video a přehrajete video.
• Nabídka [  ] - klepnutím spustíte možnosti nabídky videa.
• Zbývající čas nahrávání videa - ukazuje zbývající čas nahrávání videa podle 

aktuálních nastavení.
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Místní nabídka videa

Nabídka možností videa
V nabídce možností videa lze měnit různá nastavení videa a přehrávání. 
Spuštění nabídky možností videa:

1. Na obrazovce videa klepněte na tlačítko      
Nabídka.

2. Klepnutím na některou ikonu v místní 
nabídce zobrazíte obsah.
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Změna režimu
Tato volba umožňuje nastavit režim záznamu 
na fotoaparát nebo video.

Lupa
Umožňuje nastavit maximální povolené 
zvětšení.

Velikost videa
Umožňuje nastavit rozlišení rámce videa.



1��

Upřesnit
Tato volba umožňuje nastavit následující 
možnosti:

-  Přípona souboru
-  Formát předpony názvu souboru
-  Předpona názvu souboru
-  Číslo souboru
-  Zapnutí nebo vypnutí zvuku při 

nahrávání
-  Úprava barev

  -  Obecná nastavení
-  Režim MMS

Uložit do
Umožňuje vybrat výchozí úložiště pro 
pořízené snímky.

POZNÁMKA: 
Před nastavením výchozího úložiště Paměťová 
karta si připravte kartu MicroSD.

Efekt
Tato volba umožňuje použít na nahrávaný 
objekt některé efekty. Vyberte některou z 
následujících možností konfigurace: ČB, 
Negativní a Sépie. Nechcete-li použít žádný 
efekt, vyberte možnost Normální.
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Nahrávání videa
Před nahráváním videa nastavte zařízení na režim záznamu videa. 
Při nastavování režimu videa můžete použít některý z následujících postupů:
• Klepněte na tlačítko Nabídka > Změna  
 režimu > Režim videa a potom klepněte na  
 tlačítko Konec.
• Klepněte na ikonu režimu videa na   
 obrazovce.

Nahrávání videa:
1.  Nasměrujte zařízení na snímaný 

objekt a potom stisknutím tlačítka 
fotoaparátu/závěrky spusťte nahrávání. 

 Barva indikátoru nahrávání se během 
nahrávání změní ze zelené na 
červenou.

2.  Dalším stisknutím tlačítka fotoaparátu/
závěrky nahrávání ukončíte.

POZNÁMKA: 
• Videoklip bude automaticky uložen do výchozího úložiště.  
• Pro přehrávání videoklipu v zařízení použijte aplikaci Windows Media Player Mobile. 
• Chcete-li přehrávat videoklipy v počítači, použijte přehrávač Apple® QuickTime™. Instalační program přehrávače  
 QuickTime™ je k dispozici ke stažení na webu. 
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Úpravy obrázků a fotografií
Pokyny pro úpravy obrázků a fotografií:

1.  Klepněte na tlačítko Start > Programy > 
Obrázky a videa. Otevřete obrázek nebo 
fotografii klepnutím na jejich miniaturu.

2.  Klepněte na položku Nabídka > Editor 
obrázků.

V aplikaci Obrázky a videa můžete zobrazit náhled pořízených fotografií a přehrávat videoklipy.

Prohlížení obrázků a videa
Prohlížení obrázků a videa:

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > Obrázky a videa.
2. Klepněte na obrázek nebo video, které chcete zobrazit.

• Chcete-li si prohlížet snímky nebo přehrávat videoklipy uložené na paměťové kartě 
MicroSD, klepněte na seznam složek (označený Moje obrázky) a potom klepněte na 
položku Karta MicroSD.

• Chcete-li zobrazit obrázky uložené ve složce Moje obrázky v zařízení, klepněte na 
položku Moje obrázky a potom klepněte na miniaturu obrázku.

• Chcete-li přehrávat videoklipy uložené ve složce Moje videa v zařízení, klepněte na 
položku Moje videa a potom klepněte na miniaturu videa.

Prohlížení obrázků a videa
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Ikony Popis Ikony Popis
Klepnutím skryjete panel nástrojů Klepnutím zobrazíte paletu 

gumy
Klepnutím zobrazíte barevnou paletu Klepnutím vrátíte úpravy

Klepnutím zobrazíte paletu tužky Klepnutím uložíte obrázek

Klepnutím zobrazíte paletu razítka Klepnutím ukončíte úpravy

Klepnutím zobrazíte parametry písma

Panel nástrojů

Kreslení                Razítkování   Psaní

3. Upravte obrázek.
    Pomocí nástrojů kreslete, vložte razítko nebo vepište do obrázku text.
 Úpravy můžete rovněž vymazat a vrátit pomocí nástroje Guma a Zpět.
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POZNÁMKA: 
 Funkci editoru obrázků lze použít pouze u obrázků nebo fotografií s rozlišením 320 x 240.  
 Obrázek, jehož rozlišení je větší než 320 x 240, bude zmenšen na rozlišení 320 x 240.

4. Klepnutím na tlačítko  uložte 
obrázek. Potom potvrďte klepnutím na 
položku Ano. 

POZNÁMKA: 
 V tomto případě bude původní obrázek nahrazen  
 upraveným obrázkem.

 Chcete-li uložit upravený obrázek pod 
jiným názvem souboru, můžete rovněž 
klepnout na tlačítko  na panelu 
nástrojů a zvolit příkaz Uložit jako.
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Datový přehrávač umožňuje přehrávat online videosoubory z Internetu, které mají následující 
kompatibilní formáty: 3gp, 3g2, mp4 a sdp. 

Používání datového přehrávače
Pokyny pro přehrávání zvukových souborů/videosouborů online:

Datový přehrávač

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > 
     Datový přehrávač. Potom klepněte na  
     tlačítko Připojit.

2. Zadejte adresu, ke které se chcete připojit.  
 Potom klepněte na tlačítko Připojit.

3. Klepnutím na tlačítko  spusťte   
 přehrávání souboru. 

 Můžete rovněž klepnutím na položku   
 Nabídka zobrazit obsah nabídky a   
 provádět další operace.

POZNÁMKA: 
   Před používáním této aplikace připojte  
 zařízení k Internetu.



1��



1��

Funkce pro podniky

Kapitola
• Ur Time
• WorldCard Mobile
• Nástroj Remote Presenter
• Zálohování
• Meeting Time Planer

7
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Ur Time
Nástroj Ur Time umožňuje najít vhodný čas pro videokonferenci, telefonickou nebo síťovou 
schůzku s účastníky v různých časových pásmech. Tato funkce rovněž umožňuje nastavit čas, 
budík a světový čas.

Nastavení času:
1. Klepněte na Start > Programy > Ur Time.
2. Klepněte na tlačítko Nabídka > Čas. Nastavte  
 místní čas nebo čas navštíveného místa.

3. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

Nastavení budíku:
1. Klepněte na Start > Programy > Ur Time.
2. Klepněte na položku Nabídka > Budík a  
 potom klepnutím na tlačítko Nový přidejte  
 nové buzení nebo vyberte stávající buzení a  
 klepněte na tlačítko Úpravy.
3. Nastavte podrobnosti buzení. 
 Chcete-li aktivovat funkci připomenutí budíku,  
 zaškrtněte políčko Dřímat a nastavte interval  
 připomenutí.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko  . 
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Nastavení světového času:
  
 1. Klepněte na Start > Programy > Ur Time. 2. Klepněte na položku Nabídka > Světové  

 hodiny. Můžete nastavit až pro čtyři   
 města.

3. Klepněte na tlačítko  . Světový čas  
 se zobrazí na obrazovce Dnes.
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WorldCard Mobile
Nástroj WorldCard Mobile dokáže automaticky rozpoznávat vizitky a třídit informace z 
rozpoznaných polí podle jména, titulu, společnosti, telefonního čísla, čísla faxu, adresy nebo 
jiných parametrů. Informace vizitek můžete rovněž upravovat pro efektivní třídění a správu.

Používání WorldCard Mobile

2. Klepnutím na tlačítko  a stisknutím  
  tlačítka fotoaparátu vyfotografujete vizitku.  
 Potom klepněte na položku WorldCard  
 Mobile.

Tlačítko snímání 
WorldCard

Konec

O aplikaci
Nápověda
Nastavení

1.  Klepněte na Start > Programy > WorldCard  
 Mobile. Klepněte  .
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3. Vyberte jazyk a potom klepnutím na tlačítko  
  Rozpoznat spustíte automatické rozpoznání.

4. Upravte informace vizitky.

5. Chcete-li uložit informace vizitky,   
  postupujte některým z následujících   
  způsobů:
   • Klepněte na tlačítko . Potom   
  klepněte na tlačítko Ano.
 • Klepnutím na tlačítko Exportovat   
  exportujte vybrané informace do   
  kontaktů.
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Nástroj Remote Presenter umožňuje ze zařízení P750 vzdáleně ovládat prezentace 
PowerPoint™ spuštěné ve stolním počítači nebo v notebooku. Díky bezdrátovému připojení 
Bluetooth nabízí pohodlný a volný pohyb během prezentace. Rovněž umožňuje prohlížet 
poznámky ke snímkům bez narušení sledování prezentace diváky.

Používání Remote Presenter

Remote Presenter

Používání nástroje Remote Presenter:
1. Klepněte na Start > Programy > Ukazatel dálkového 

ovládání.
 Nástroj Remote Presenter můžete rovněž spustit z 

nabídky programu Spouštěč ASUS. V nabídce programu 
Spouštěč ASUS klepněte na položku Aplikace a potom 
klepněte na položku Remote Presenter. 

2. Před vyhledáním zařízení Bluetooth proveďte následující 
kroky:

 • Aktivujte rozhraní Bluetooth v počítači.
 • Spusťte program Remote Presenter v počítači.
  Na pracovní ploše počítače klepněte na tlačítko Start > 

 Programy > ASUS > Remote Presenter.
Po dokončení klepněte na tlačítko Další.

DŮLEŽITÉ: 
• Než začnete, nainstalujte do počítače nástroj Remote Presenter. Instalační soubory jsou k dispozici na přiloženém  
 podpůrném disku CD. 
• Nástroj Remote Presenter funguje pouze na počítačích, které jsou kompatibilní s rozhraním Bluetooth. 
• Kopie obrazovek v následujícím nastavení jsou pouze orientační a mohou se zobrazit v odlišném pořadí v závislosti  
 na předchozí konfiguraci Bluetooth provedené v systému.
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ASUS _P750

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

4. Když zařízení P750 zobrazí následující 
zprávu, zkontrolujte obrazovku počítače:

5. Na obrazovce počítače se zobrazí 
následující zpráva. Klepnutím na zprávu 
umožníte zařízení P750 přístup ke službě 
ActiveSync počítače.

3. Ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth 
vyberte název počítače, který obsahuje Vaši 
prezentaci PowerPoint, a potom klepněte na 
tlačítko Další.

Cesta souboru PowerPoint 
.ppt

Port Bluetooth COM

Klepnutím změníte 
cestu

Klepnutím spustíte 
nebo zastavíte

Klepnutím ukončíte
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POZNÁMKA:  
   Přístupový kód Bluetooth je vyžadován pouze,  
   pokud zařízení dosud nebyla spárována.

8. Zadejte stejný přístupový kód do 
zařízení P750.

7. Ve Vašem počítači zadejte přístupový 
kód a potom klepněte na tlačítko OK. 
Přístupový kód se používá k zabezpečení 
připojení.

ASUS _P750

6. Klepnutím na tlačítko Ano povolíte 
počítači připojení k zařízení.
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11. Klepnutím na  v nabídce 
nástroje Remote Presenter navažte 
spojení.

 Po zobrazení zprávy Ověření služby 
Bluetooth klepněte na tlačítko OK.

ASUS _P750

9. Klepnutím na zaškrtávací políčka 
vyberte služby pro zařízení a potom 
klepněte na tlačítko Dokončit.

10. Klepnutím na tlačítko Připojit se připojte 
k počítači.
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12.Po úspěšném navázání připojení se v 
zařízení zobrazí následující zpráva. 

 Pokud připojení nebylo úspěšné, 
zopakujte postup od kroku 1.

13. Klepnutím na název souboru 
PowerPoint (.ppt) zobrazte a potom 
klepněte na tlačítko Vybrat.
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 Po provedení výběru bude v počítači automaticky spuštěna aplikace Microsoft® PowerPoint a 
otevře se vybraný soubor.
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14. Nyní můžete vzdáleně ovládat prezentaci PowerPoint v počítači pomocí Vašeho zařízení. V 
následující části je popsána nabídka ovládání ve Vašem zařízení.

Klepnutím vyberte snímek

Číslo snímku

Ukazuje signál Bluetooth®

Předchozí snímek

Klepnutím zobrazíte poznámky

Klepnutím ukončíte

Časovač

Klepnutím můžete přepínat 
mezi normálním zobrazením a 
prezentací

Další snímek

Klepnutím zobrazíte možnosti 
zobrazení

Panel poznámek

Klepnutím se vrátíte na ovládací 
panel
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Funkce zálohování umožňuje zálohovat a obnovovat Vaše soubory a data v zařízení a na 
paměťové kartě.

Zálohování souborů

Zálohování

Pokyny pro zálohování souborů:
1. Na obrazovce Dnes klepněte na tlačítko  
  Start > Programy > Zálohovat > Záloha.

2. Vyberte položky které chcete zálohovat.  
 Potom klepněte na tlačítko Další.
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3. Přejmenujte soubor a vyberte umístění pro  
  uložení zálohy. Potom klepněte na tlačítko  
  Další.

4. Chcete-li soubor zálohy zašifrovat, zadejte  
 čtyři číslice jako Vaše heslo. Potom   
 klepněte na tlačítko Další.

5. Klepnutím na tlačítko Start zahajte   
 zálohování. Klepnutím na tlačítko Zpět se  
 vrátíte na poslední obrazovku.

6. Klepnutím na tlačítko Resetovat resetujete  
  zařízení.

POZNÁMKA:  
   Při zálohování souborů systém ukončí všechny       
   spuštěné aplikace.
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Obnova souborů

Pokyny pro obnovu souborů:
1.Na obrazovce Dnes klepněte na tlačítko  
 Start > Programy > Zálohovat > Obnovit.

2. Vyberte soubor, který chcete obnovit.   
  Potom klepněte na tlačítko Další.

4. Vyberte položky, které chcete obnovit.  
   Potom klepněte na tlačítko Další.

3. Zadáním čtyřčíselného hesla rozšifrujte  
 soubor zálohy. Potom klepněte na tlačítko  
 Další.
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5. Klepnutím na tlačítko Start zahajte obnovu.  
  Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na  
  poslední obrazovku.

6. Klepnutím na tlačítko Resetovat resetujete  
   zařízení.

POZNÁMKA:  
   Při obnovování souborů systém ukončí všechny     
   spuštěné aplikace.
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Nastavení zálohování

Pokyny pro nastavení zálohování:
1. Na obrazovce Dnes klepněte na tlačítko  
  Start > Programy > Zálohovat. Potom  
  klepněte na položku Možnosti.

2. Chcete-li po zálohování resetovat zařízení,  
  zaškrtněte toto políčko. Dokončete   
  klepnutím na tlačítko  .
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Organizátor schůzek
Organizátor schůzek umožňuje najít vhodný čas pro videokonferenci, telefonickou nebo 
síťovou schůzku s účastníky v různých časových pásmech. 

Používání Organizátoru schůzek
Pokyny pro používání Organizátoru schůzek:

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > Organizátor 
schůzek.

2. Vyberte datum a města. 
 Zobrazí se barevně rozlišená 24hodinová tabulka 

zvolených měst, podle které můžete stanovit optimální čas 
pro Vaší schůzku. Tmavě modrá označuje večer/brzo ráno, 
světle modrá označuje hodinu mimo špičku a bílá označuje 
špičku. Můžete rovněž změnit interval zobrazeného času 
klepnutím na položku Interval v pravém dolním rohu 
displeje. 

3.  Vyberte čas schůzky a klepněte na položku Nové datum.
4.  Vyplňte informace o schůzce a klepnutím na tlačítko OK 

přidejte schůzku do kalendáře.

POZNÁMKA: 
Klepnutím na položku Interval > Letní čas můžete použít letní čas. 
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Speciální funkce

Kapitola
• NewStation
• Důvěrné
• Windows Live™
• Nastavení vyzváněcí melodie
• Přepínač režimů
• Automatické uvolnění paměti
• Informace o systému
• Obnovení výchozích nastavení výrobce

8
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NewStation
Funkce NewStation zařízení P750 umožňuje kdekoli a kdykoli pohodlně procházet zprávy a 
blogy.

Vytvoření nové kategorie
Pokyny pro vytvoření složky nové kategorie:

1.  Klepněte na tlačítko Start > Programy 
> NewStation.

2.  Klepnutím na Nabídka > Nová 
kategorie upravte název kategorie.

POZNÁMKA: 
  Zajistěte, aby během používání funkce NewStation bylo zařízení připojeno k Internetu.

Čtení zpráv RSS
Pokyny pro čtení zpráv RSS:

1.  Klepněte na tlačítko Start > Programy 
> NewStation.

2.  Klepnutím otevřete složku kategorie.
3.  Klepnutím na název otevřete kanál.
4.  Procházejte oblíbená témata.
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2. Klepněte na tlačítko Nabídka > Nový 
kanál. Můžete přidat kanál z Internetu 
nebo ze stávajícího souboru. 

 Vložit z adresy URL
 Klepněte na přepínač Vložit z adresy 

URL a zadejte adresu URL. Potom 
klepněte na tlačítko Další.

Přidání nového kanálu 
Před používáním této funkce je nejdříve třeba 
přidat Vaše oblíbené kanály.
Pokyny pro přidání kanálu:

1.  Klepněte na tlačítko Start > Programy 
> NewStation a potom klepnutím 
otevřete složku kategorie.
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 Vyberte kategorii, do které chcete 
přidat kanál. Potom klepněte na 
tlačítko Dokončit.

 Importovat ze souboru
 Klepněte na přepínač Importovat ze 

souboru. Potom  klepněte na tlačítko 
Další.

 Vyberte složku a zvolte soubor ze 
seznamu.
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 Zvolte kanály ze seznamu. Potom  
klepněte na tlačítko Další.

 Vyberte kategorii, do které chcete 
přidat kanál. Potom klepněte na 
tlačítko Dokončit



1��

Nabídky NewStation

Nabídka kategorie
Pokyny pro používání nabídky kategorie:

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > NewStation.
2. Vyberte složku kategorie. Potom klepněte na tlačítko 

Nabídka. Zobrazí se obsah nabídky.
3. Klepněte na požadovanou volbu.

Nabídka kanálu
Pokyny pro používání nabídky kanálu:

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > NewStation.
2.  Klepněte na složku kategorie. Potom vyberte kanál a 

klepněte na tlačítko Nabídka. Zobrazí se obsah nabídky.
3. Klepněte na požadovanou volbu.

Nabídka předmětu
Pokyny pro používání nabídky předmětu:

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > NewStation.
2. Klepněte na složku kategorie. Potom klepnutím otevřete 

kanál. Vyberte předmět a klepněte na tlačítko Nabídka. 
Zobrazí se obsah nabídky. 

3. Klepněte na požadovanou volbu.
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Tajemství
Tajemství je důvěrný archív pro Vaše dokumenty, fotografie a videa. Soubory v něm uložené 
jsou zakódovány. Je potřeba heslo pro přístup nebo změnu důvěrné složky.

Tajemství
Pokyny pro nastavení Tajemství:

1. Klepněte na tlačítko Start > Programy 
a potom klepněte na ikonu Tajemství.

2. Klepněte na položku Rychlý režim 
(doporučeno) a potom klepněte na 
tlačítko Další.

3. Tato funkce umožňuje kódovat důvěrné 
soubory a zabraňovat neoprávněnému 
přístupu. Osobní nebo cenná data 
můžete uložit do tajné složky a 
zamknout.
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4. Ukončete klepnutím na tlačítko 
Dokončit. 

Složka Tajemství v části Moje dokumenty bude zašifrována. Na hlavním panelu obrazovky 
Dnes se zobrazí ikona. Chcete-li změnit heslo nebo zrušit šifrování, klepněte na položku 
Tajemství – nastavení v místní nabídce (viz obrázek níže).

Klepnutím zamknete/odemknete složku 
Tajemství
Klepnutím otevřete rozšířená nastavení
Klepnutím zobrazíte informace nápovědy

Klepnutím zobrazíte verzi Tajemství

Klepnutím otevřete místní nabídku
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Windows Live™
Windows Live™ je software pro zasílání rychlých zpráv, který je předinstalován v tomto 
zařízení. Umožňuje:
 • Používat účty Hotmail, MSN nebo Microsoft Exchange pro odesílání nebo příjem e-mailů.
 • Odesílat a přijímat rychlé zprávy od Vašich kontaktů, kteří jsou online.
 • Vyhledávat na webu pomocí jednoduchého a přesného vyhledávacího mikrojádra Windows  
   Live.

Přihlášení
Aby bylo možné začít používat službu Windows Live ve Vašem zařízení, musíte mít ID 
Windows Live, účet Microsoft Passport nebo e-mailový účet Microsoft Exchange. Máte-li účet 
Hotmail nebo MSN Messenger, již máte účet Passport. Tyto účty můžete použít k přihlášení ke 
službě Windows Live.
Nemáte-li žádný účet, vytvořte si jej zdarma na následujících webových stránkách: 
 www.live.com
 www.passport.com
 www.hotmail.com

UPOZORNĚNÍ: 
 

Zkontrolujte, zda je Vaše mobilní linka nebo SIM karta vybavena mobilní datovou službou, například GPRS (General Packet 
Radio Service), která umožňuje připojení k Internetu. Podrobnosti Vám poskytne Vaše mobilní telefonní společnost.
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Přihlášení ve službě Windows Live:
1. Klepněte na tlačítko Start > Programy > 

ikona Windows Live.
 
2. Klepněte na Přihlásit ke službám 

Windows Live.

3. Přečtěte si podmínky používání služby 
Windows Live a klepněte na tlačítko 
Přijmout. Pokud s podmínkami 
nesouhlasíte, klepněte na tlačítko 
Zamítnout.

 Klepnutím na tlačítko Zamítnout systém 
obnoví poslední obrazovku.

DŮLEŽITÉ:   
 

Zkontrolujte, zda jste ve Vašem zařízení 
nakonfigurovali připojení GPRS.
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4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo 
a potom klepněte na tlačítko Další. 
Pokud nejste připojeni k Internetu, Vaše 
zařízení se automaticky připojí k Internetu 
prostřednictvím sítě GPRS. 

5. Klepnutím na zaškrtávací políčka zobrazíte 
nebo skryjete položky Windows Live na 
obrazovce Dnes. 

 Po dokončení klepněte na tlačítko Další.
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6. Vyberte položky, které chcete 
synchronizovat ve Vašem zařízení, a 
potom klepněte na tlačítko Další. 

 Služba Windows Live zahájí synchronizaci 
vybraných položek ve Vašem zařízení a 
na následující obrazovce se zobrazí stav 
průběhu synchronizace. Tato operace 
bude chvíli trvat.
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 Po dokončení synchronizace se zobrazí 
následující obrazovka. Klepnutím na 
tlačítka se šipkami zobrazte služby Pošta, 
Messenger nebo Synchronizace.

 Klepnutím na tlačítko Nabídka přejděte na 
službu Windows Live a na možnosti účtu.

 Pokud jste aktivovali zobrazení služby 
Windows Live na obrazovce Dnes, bude 
zobrazeno Vaše uživatelské jméno a stav 
účtu viz obrázek. 

 Klepnutím na tlačítka se šipkami přejděte 
do nabídky Windows Live, Pošta, 
Messenger nebo Synchronizace.
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Můžete nastavit způsoby buzení pro případ, že zařízení přejde do režimu spánku. 
Nastavení způsobu buzení:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Osobní > Nastavení probuzení .
2. Vyberte některý z dostupných způsobů buzení.
 Klepnutím na tlačítko Vybrat vše vyberete všechny způsoby. Klepnutím na tlačítko 

Nevybrat nic zrušíte výběr všech dostupných způsobů.

3. Po dokončení klepněte na tlačítko  .

Nastavení buzení
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Přepínač režimů umožňuje snadno přepínat mezi aplikacemi a úkoly.
Chcete-li použít přepínač režimů, stiskněte tlačítko přepínače režimů na klávesnici zařízení. 
Dalším stisknutím můžete přepínat mezi aplikacemi.
Blesk lze zapnout nebo vypnout rovněž pomocí tlačítka přepínače režimů. Chcete-li tuto funkci 
použít, stiskněte a podržte tlačítko přepínače režimů.

Tlačítko přepínače 
režimů

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

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Systém > Přepínač režimů.
2. Klepnutím na přepínač vyberte typ přepínače.
3. Klepnutím a přetažením posuvníku nastavte čekací dobu přepínače. 

Výběr položek pro zobrazení v místní nabídce přepínače:
1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Systém > Přepínač režimů.
2. Klepněte na kartu položky.
3. Klepnutím na zaškrtávací políčka vyberte položky.

Přepínač režimů

Návrat na obrazovku Dnes
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Auto cleaner
Tato funkce umožňuje pohodlně uvolnit paměť ukončením nepoužívaných spuštěných aplikací.

Nastavení auto cleaner
Pokyny pro nastavení automatického uvolnění paměti:

1.  Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > karta Systém > Auto cleaner
2.  Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujte funkci automatického uvolnění paměti. Potom 

vyberte možnost Ukončit program krátkým stisknutím X nebo Ukončit program 
dlouhým stisknutím X.

3.  Klepnutím na tlačítko Nastaven nastavte položku Výjimka a Seznam aplikací s 
vynuceným ukončením. 

4.  Po dokončení klepněte na tlačítko  .
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Informace o systému obsahují důležité informace o zařízení, včetně aktuálního nastavení 
zařízení a verze.
Zobrazení informací o systému:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Systém > Systémové informace.
2. Klepnutím na Informace o zařízení zobrazíte informace o hardwaru.
3. Klepnutím na kartu Verze zobrazíte informace o verzi ROM, Boot, rádia, MP a baterie.

Informace o systému

Informace o zařízení Verze
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Tato volba umožňuje obnovit výchozí nastavení výrobce. 
Obnovení výchozích nastavení:

1. Klepněte na Start > Programy > Výchozí nastavení.
2. Do pole Heslo zadejte heslo ‘1234’ a potvrďte, že chcete obnovit výchozí nastavení.
3. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení výrobce lze rovněž obnovit stisknutím kolečka nahoru a resetovacího tlačítka 
současně.

Obnovení výchozích nastavení výrobce

VAROVÁNÍ: 
Tato operace odstraní všechny soubory uložené v 
tomto zařízení.
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Stav součástí zařízení  

Kapitola
• Ikona stavu ASUS

9
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Ikona stavu ASUS
Ikona stavu ASUS umožňuje jednoduše zkontrolovat aktuální stav následujících komponent 
zařízení: procesor, USB, jas LCD, nabití baterie, paměť, karta MicroSD a úložný prostor.
Chcete-li zjistit stav těchto komponent, klepněte na ikonu stavu ASUS na obrazovce Dnes  .

Procesor: Umožňuje nastavit režim procesoru.

USB: Umožňuje nastavit režim připojení USB.

Jas: Klepnutím upravíte jas LCD při napájení z 
baterie nebo z externího zdroje.

Baterie: Zobrazuje zbývající kapacitu baterie a 
umožňuje nastavit rozšířené možnosti úspory 
energie.
Paměť: Zobrazuje celkovou, aktuálně využitou a 
volnou paměť.
Paměť úložiště: Zobrazuje celkovou, aktuálně 
využitou a volnou paměť paměťové karty. 
Paměťová karta: Klepnutím zobrazíte obsah 
vložené paměťové karty (zobrazí se pouze, když 
je vložena karta microSD).

Nastavení: Umožňuje vybrat položky zobrazené v 
této místní nabídce stavu ASUS.
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Nastavení USB
Umožňuje nastavit režim připojení USB.

Režim procesoru
Umožňuje vybrat režim procesoru.
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Jas LCD displeje
Slouží k nastavení jasu LCD displeje při 
napájení z baterie nebo z externího zdroje.

Řízení spotřeby
Zobrazuje stav nabití baterie. V rozšířeném nastavení lze nastavit interval 

vypnutí při nečinnosti zařízení.
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Paměť
Zobrazuje celkovou, aktuálně využitou a 
volnou paměť.

Kapacita paměťové karty
Zobrazuje celkovou, aktuálně využitou a 
volnou paměť paměťové karty.



1�0

Programy spuštěné v paměti
Umožňuje spustit nebo ukončit libovolný program 
spuštěný v paměti. 

Nastavení
Umožňuje vybrat položky zobrazené v této 
místní nabídce nastavení ASUS.

DŮLEŽITÉ: 
Při ukončení spuštěný program pouze minimalizujete 
a program zůstává v paměti. Tato funkce umožňuje 
ukončovat programy spuštěné na pozadí.
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Poznámky
Vyměnitelná baterie
Pokud je zařízení dodáváno s vyměnitelnou baterií, v případě výměny za 
nesprávný typ baterie může dojít k výbuchu (například u některých lithiových 
baterií). V tomto případě platí následující ustanovení:

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

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

Označení nebo upozornění musí obsahovat následující nebo podobný text:
POZOR

PŘI VLOŽENÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ 
VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
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Přístup uživatele s nástrojem
Pokud je pro přístup do MÍSTA PŘÍSTUPNÉHO UŽIVATELI zapotřebí použít 
NÁSTROJ, nesmí být pomocí stejného NÁSTROJE UŽIVATELI přístupná žádná 
jiná část zařízení v daném místě, která představuje nebezpečí, nebo musí být 
tato část označena zákazem přístupu UŽIVATELE.
ISO 3864, č.5036 je vhodné označení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Zařízení pro místa s omezeným přístupem:
V případě zařízení, které je určeno pouze pro instalaci na MÍSTO S OMEZENÝM 
PŘÍSTUPEM, musí pokyny pro instalaci obsahovat upozornění v tomto smyslu.

VAROVÁNÍ
Je zapotřebí, aby uživatel vypnul zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
například na čerpacích stanicích, v chemických skladištích a v místech odstřelů.
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ASUS
Adresa : 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Prohlášení

Prohlašujeme, že kódy IMEI tohoto výrobku, P750, jsou pro každé zařízení 
jedinečné a jsou přiřazeny pouze tomuto modelu. Kód IMEI každého zařízení je 
nastaven výrobcem a nemůže být uživatelem změněn, aby byly zajištěny požadavky 
související s příslušnou integritou IMEI vyjádřenou ve standardech GSM.

Neváhejte se na naši společnost obrátit s veškerými dotazy a připomínkami k této 
záležitosti.

S pozdravem,
                   
ASUSTeK COMPUTER INC.
Tel.: 886-2-2894-3447 
Fax: 886-2-2890-7698
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
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• Informace o expozici      
  elektromagnetickým polím
TENTO	MODEL	SPLŇUJE	MEZINÁRODNÍ	SMĚRNICE	PRO	EXPOZICI	RÁDIOVÝM	
VLNÁM
Toto	mobilní	zařízení	představuje	rádiový	vysílač	a	přijímač.	Bylo	zkonstruováno	
tak,	aby	nepřesahovalo	limity	expozice	rádiovým	vlnám	doporučené	mezinárodními	
směrnicemi.	Směrnice	vypracovala	nezávislá	mezinárodní	komise	expertů	ICNIRP	
(Internetional	Comission	on	Non-Ionizing	Radiation	Protection)	a	obsahuje	
bezpečnostní	limity	pro	zajištění	ochrany	všech	osob	bez	ohledu	na	věk	a	zdraví.	

Tyto	směrnice	používají	jako	měrnou	jednotku	měrný	absorbovaný	výkon	(SAR,	
Specific	Absorption	Rate).	Limit	SAR	ICNIRP	pro	mobilní	zařízení	používané	veřejností	
je	2	W/kg	a	nejvyšší	hodnota	SAR	pro	toto	zařízení	při	testování	na	uchu	byl	0,712	
W/kg*.	Vzhledem	k	tomu,	že	mobilní	zařízení	nabízejí	řadu	funkcí,	mohou	být	
používána	v	dalších	polohách,	například	na	těle,	jak	je	uvedeno	v	této	uživatelské	
příručce.	V	takovém	případě	je	nejvyšší	testovaná	hodnota	SAR	0,848	W/kg*. 
Vzhledem	k	tomu,	že	je	hodnota	SAR	měřena	při	použití	nejvyššího	vysílacího	výkonu	
zařízení,	je	skutečná	hodnota	SAR	tohoto	zařízení	při	provozu	obvykle	nižší,	než	je	
uvedeno	výše.	Je	to	způsobeno	automatickými	změnami	výkonu	zařízení,	aby	bylo	
zajištěno,	že	k	dosažení	sítě	používá	pouze	minimální	úroveň	výkonu.	

Ačkoli	můžou	existovat	rozdíly	mezi	hodnotami	SAR	různých	telefonů	a	v	různých	
polohách,	všechny	splňují	vládní	požadavky	na	bezpečnost	expozice.	Vylepšení	tohoto	
modelu	produktu	můžou	způsobit	odlišnou	hodnotu	SAR	u	pozdějších	produktů;	v	
každém	případě	jsou	produkty	zkonstruovány	tak,	aby	splňovaly	tyto	směrnice.
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Světová	zdravotnická	organizace	(WHO)	prohlásila,	že	podle	současných	vědeckých	
informací	není	třeba	při	používání	mobilních	zařízení	přijímat	žádná	zvláštní	opatření.	
Chcete-li	omezit	svou	expozici,	můžete	tak	podle	této	organizace	učinit	zkrácením	
délky	hovorů	nebo	používáním	zařízení	„handsfree“,	které	udržuje	mobilní	telefon	v	
bezpečné	vzdálenosti	od	hlavy	a	těla.	Dodatečné	informace	jsou	k	dispozici	na	webu	
Světové	zdravotnické	organizace	(WHO)

(http://www.who.int/emf).

* Tyto	testy	jsou	prováděny	v	souladu	s	mezinárodními	směrnicemi	pro	testování.	Tyto	
limity	jsou	dostatečně	přísné,	aby	zajišťovaly	bezpečnost	a	poskytovaly	rozšířenou	ochranu	
veřejnosti	a	počítaly	s	možnými	odchylkami	měření.	Mezi	dodatečné	související	informace	patří	
protokol	o	testování	společnosti	ASUS,	postup	vyhodnocení	a	rozsah	kolísání	měření	pro	tento	
produkt.
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Bezpečnostní zásady

Údržba telefonu
Nikdy se nepokoušejte otevřít plášť telefonu. Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl 
uživatel opravit vlastními silami a mohlo by dojít k poškození citlivých elektronických obvodů a 
součástí. V případě neodborné demontáže dojde k propadnutí záruky.

Nikdy nenechávejte telefon v okně automobilu ani jej jinak dlouhodobě nevystavujte silnému 
slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Může dojít k jeho poškození.

Nikdy nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama ani jej nevystavujte vlhku nebo tekutinám 
jakéhokoli druhu. Opakované změny okolní teploty mohou způsobit vytvoření kondenzace 
uvnitř telefonu s následkem koroze a možného poškození.

Při ukládání telefonu do zavazadla během cesty dávejte pozor na poškození. V přeplněném 
zavazadle může dojít k prasknutí displeje LCD. Před cestováním letadlem nezapomeňte 
vypnout bezdrátová připojení.

Podobně jako u ostatních rádiových zařízení může dotýkání oblasti zabudované antény 
během telefonní konverzace zhoršit kvalitu a zkrátit pohotovostní dobu z důvodu zvýšené 
spotřeby energie. 

Baterie
Tento telefon je vybaven vysoce výkonnou baterií Li-Ion. K dispozici mohou být náhradní typy 
baterií; poraďte se s nejbližším prodejcem. Budete-li dodržovat zásady údržby, prodloužíte 
životnost baterie.
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•  Na začátku životnosti baterii třikrát zcela nabijte a vybijte (nechte zařízení zcela vybít).
•  Baterii Li-Ion nepřebíjejte, aby nedošlo ke snížení výkonu a ke zkrácení životnosti 

baterie. Doporučená maximální doba nabíjení jsou tři hodiny.
•  Vyhněte se opakovanému krátkému nabíjení. Doporučujeme nechat baterii zcela vybít a 

potom ji zcela nabít.
•  Vyhněte se nabíjení při extrémně vysoké nebo nízké teplotě. Doporučujeme pokojovou 

teplotu. Optimální provozní teplota baterie je +5 °C až +50 °C.
•  Baterii neuchovávejte v blízkosti zdrojů ohně nebo horka.
•  Používejte pouze baterii schválenou výrobcem.
•  Nikdy nepoužívejte neschválený typ baterie.
•  Nikdy neponořujte baterii do vody nebo jiné tekutiny.
•  Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít, protože obsahuje látky, které mohou být škodlivé v 

případě pozření nebo potřísnění nechráněné pokožky.
•  Nikdy baterii nezkratujte, protože může dojít k jejímu přehřátí a požáru. Uchovávejte 

baterii mimo šperky a další kovové předměty.
•  Nikdy nevhazujte použitou baterii do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a úniku 

nebezpečných látek do životního prostředí.
•  Nikdy nelikvidujte baterii s běžným domácím odpadem. Odevzdejte ji ve sběrně 

nebezpečného odpadu.
•  Nedotýkejte se vývodů baterie.
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Nabíječka
• Používejte pouze nabíječku dodanou s telefonem.
• Nikdy neodpojujte nabíječku z elektrické zásuvky za kabel – odpojte samotnou nabíječku. 

VAROVÁNÍ! 
      Při vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

Paměťová karta
•  Nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu ani nevypínejte telefon, pokud jsou upra-

vována data na kartě.
•  Nedotýkejte se kovových výstupů rukama ani kovovými předměty.
•  Neohýbejte paměťovou kartu ani ji nevystavujte silným nárazům. Uchovávejte ji mimo 

vody a vysokých teplot.
•  Uchovávejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.
•  Nezpůsobujte zkrat kontaktních bodů ani je nevystavujte tekutinám nebo vlhkosti. Mimo 

používání paměťovou kartu uchovávejte v antistatickém pouzdře, ve kterém byla dodána.
•  Při vkládání nebo manipulaci s paměťovou kartou nepoužívejte sílu a nevystavujte ji 

nadměrnému teplu nebo silným magnetickým polím.

Čištění a uchovávání
•  S telefonem manipulujte vždy opatrně a chraňte jej před nečistotami, prachem a vlhkostí. 

Nikdy nepokládejte telefon přední stranou dolů, aby se zabránilo poškrábání.
•  Je-li třeba telefon vyčistit, vypněte jej a opatrně otřete měkkým lehce navlhčeným (nikoli 

mokrým) hadříkem. Objektiv fotoaparátu očistěte bavlněným hadříkem. Před zapnutím 
nechte telefon zcela oschnout. K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

•  Nebudete-li telefon po určitou dobu používat, zcela nabijte baterii a uložte telefon na su-
ché místo chráněné před přímým slunečním světlem. Během skladování musí být telefon 
vypnutý. Telefon znovu nabijte každých 6 až 12 měsíců.
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• Nikdy nevystavujte telefon horku nebo přímému slunečnímu záření.
• Nikdy nevystavujte telefon vlhku nebo tekutinám jakéhokoli druhu.
• Na telefon nenanášejte žádné nátěry ani jinak neomezujte fungování klávesnice, mikro-

fonu nebo sluchátka, například nálepkami.

VAROVÁNÍ! 
      Nedodržování těchto pokynů může vést k vážnému zranění a možnému poškození majetku.

Bezpečnost při řízení
Nikdy nepoužívejte ruční telefony při řízení. Držet telefon nebo jej ukládat do držáku kdykoli 
během nastavování, uskutečňování nebo příjímání hovorů, odesílání nebo přijímáním 
textové zprávy nebo jakýchkoli jiných dat souvisejících s mobilní komunikací při řízení je 
trestné. Používání kompletně nainstalovaných sad do auta je povoleno stejně, jako používání 
alternativního příslušenství handsfree.

V zájmu bezpečnosti doporučujeme používat s jakýmkoli typem příslušenství handsfree 
držák.

Při řízení doporučujeme používat pokud možno hlasovou poštu a poslouchat své zprávy 
mimo automobil. Pokud musíte uskutečnit hovor prostřednictvím sady handsfree při řízení, 
snažte se jej co nejvíce zkrátit.

Airbag se nafukuje velkou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně zabudovaného 
nebo přenosného bezdrátového vybavení, do prostoru před airbag nebo do prostoru, který 
airbag zaplní po nafouknutí. Dojde-li k nafouknutí airbagů, může nesprávně nainstalované 
bezdrátové vybavení ve vozidle způsobit vážné zranění.
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Elektronická zařízení
Většina moderních zařízení je vybavena stíněním proti vysokofrekvenční energii.

Nicméně některá elektronická zařízení nemusejí být stíněna proti vysokofrekvenčním 
signálům z Vašeho kapesního PC telefonu.

Kardiostimulátory
Aby se zabránilo možnému rušení, asociace Health Industry Manufacturers (Asociace 
výrobců zdravotní techniky) doporučuje dodržovat mezi telefonem a kardiostimulátorem 
vzdálenost minimálně šest (6”) stop. Tato doporučení odpovídají nezávislému průzkumu a 
doporučení výzkumu Wireless Technology Research.

Používáte-li kardiostimulátor:
•  Vždy udržujte zapnutý telefon dále než šest stop od kardiostimulátoru.
•  Nenoste telefon v náprsní kapse.
•  Používejte sluchátko na uchu na opačné straně těla, než je umístěn kardiostimulátor, aby 

se minimalizovalo nebezpečí rušení.
•  Máte-li podezření, že dochází k rušení, ihned telefon vypněte.

Naslouchadla
Některé digitální telefony mohou rušit některá naslouchadla. V případě takového rušení 
zavolejte na Zákaznickou službu ASUS a požádejte o náhradní řešení.
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Jiné zdravotní pomůcky
Používáte-li jiné zdravotní pomůcky, požádejte jejich výrobce, zda jsou dostatečně stíněné 
proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu záření. Tyto informace Vám může pomoci získat Váš 
lékař.

Je-li při vstupu do zdravotnických zařízení uvedena žádost, abyste vypnuli telefon, učiňte tak.

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat vybavení, které je citlivé na vnější 
vysokofrekvenční záření.

Vozidla
Vysokofrekvenční signály mohou mít negativní vliv na nesprávně nainstalované nebo 
nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. O informace týkající se 
Vašeho vozidla požádejte výrobce nebo jeho obchodního zástupce. Rovněž se poraďte s 
výrobcem vozidla ohledně jakéhokoli vybavení nainstalovaného do vozidla.

Místa s výstražným označením
Vypněte telefon na místech, která jsou takto označena.

Magnetická média
Kapesní PC telefony vytvářejí magnetická pole, která mohou poškodit data na magnetických 
paměťových médiích, například na kreditních kartách, počítačových discích nebo páskách. 
Neumísťujte telefon do blízkosti takových médií.

Nikdy nevystavujte telefon silným magnetickým polím, která ho mohou dočasně vyřadit z 
provozu.
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Další bezpečnostní zásady
Letadlo
Vyhlášky zakazují používat tento telefon za letu v letadle. Před nástupem do letadla telefon 
vypněte nebo vypněte bezdrátová připojení.

Místa odstřelů
Aby nedošlo k rušení odstřelů, vypněte telefon na místech odstřelů nebo na místech s 
označením: ‘Vypněte dvoucestné radiostanice’. Dodržujte veškerá značení a pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu
Pokud se dostanete do prostředí s nebezpečím výbuchu, vypněte telefon a dodržujte veškerá 
značení a pokyny.

V prostředí s nebezpečím výbuchu mohou jiskry způsobit výbuch nebo požár s nebezpečím 
zranění nebo dokonce smrti.

Prostředí s nebezpečím výbuchu bývají často (ale nikoli vždy) jasně označena. Patří sem 
místa, kde se čerpají pohonné hmoty, například čerpací stanice, podpalubí lodí, překladiště 
nebo skladiště paliv a chemických látek, vozidla používající zkapalněná paliva (například 
propan nebo butan), dále místa, na kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, 
jako například zrno, prach nebo kovový prach a veškerá další místa, na kterých je běžně 
vyžadováno vypnutí motoru automobilu.

Zadušení
Uchovávejte telefon mimo dosah dětí, protože SIM karta a další malé části představují 
nebezpečí zadušení.
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Upozornění
Tento kapesní PC telefon je vysoce kvalitní zařízení. Před používáním se seznamte se všemi 
pokyny a výstražnými značkami na (1) napájecím adaptéru, (2) baterii a (3) výrobku, který 
baterii používá.

•  Nepoužívejte toto zařízení v prostředí s extrémně vysokou teplotou nebo vlhkostí.
•  Nepoužívejte zařízení hrubým způsobem. Se zařízením netlučte, netřeste a zabraňte jeho 

nárazu. Když zařízení nepoužíváte, položte jej, aby se zabránilo možnému poškození 
způsobenému nestabilitou.

•  Nevystavujte toto zařízení dešti nebo rozlitým nápojům.
•  Nepoužívejte neschválené příslušenství.
•  Nedemontujte telefon ani jeho příslušenství. Pokud zařízení vyžaduje servis nebo opravu, 

obraťte se na autorizované servisní středisko. V případě demontáže zařízení hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

•  Nezkratujte výstupy baterie kovovými předměty.
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Kontaktní informace
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adresa  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tchaj-wan 11259
Telefon   +886-2-2894-3447
Fax    +886-2-2894-7798
E-mail   info@asus.com.tw
Webové stránky  www.asus.com.tw

Technická podpora
Telefon   +86-21-38429911

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Adresa  44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Fax   +1-510-608-4555
Webové stránky  usa.asus.com

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

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Adresa  Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telefon  +49-2102-95990
Fax   +49-2102-959911
Webové stránky  www.asus.de
Informace o prodeji  www.asus.de/sales
Technická podpora
Telefon  +49-1805-010923
Fax technické podpory  +49-2102-9599-11
Podpora online  support.asus.com

Technická podpora ČR a SR
Telefonická technická podpora: ČR (+420) 596 766 888
  SR (+421) 232 162 621
Online technická podpora: http://support.asus.com/contact/contact.aspx?
SLanguage=cs-cz
Webové stránky: www.asus.cz
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