
Rychlá referenční příručka



Čtěte nejdříve
BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE 

NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

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

Právní doložky
INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ 
A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY 
SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM 
PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zříkají jakýchkoli záruk,  
ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených,  
za informace o počasí, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby, včetně, ale bez 
omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, 
vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, 
spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících  
při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé 
služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací,  
dat a dokumentace služby Počasí nebo za následky jejich použití. Společnost HTC  
a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky 



nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, 
data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči 
libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, 
nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo 
popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. 

BEZ OMEZENÍ OBECNOSTI VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO POTVRZUJETE, ŽE INFORMACE, 
DATA A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A ŽE 
SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, DAT A DOKUMENTACE SLUŽBY 
POČASÍ.

Omezení náhrady škod
V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NEJSOU 
SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ 
UŽIVATELI NEBO JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANĚ ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, 
NÁHODNÉ NEBO TRESTNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM 
SMLOUVY NEBO TRESTNÝM ČINEM, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZRANĚNÍ, ZTRÁTY PŘÍJMU, 
ZTRÁTY DŮVĚRY, ZTRÁTY OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTY DAT A/NEBO ZTRÁTY 
ZISKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÉHOKOLIV ZPŮSOBU NEBO DODÁVKY, PLNĚNÍ ČI 
NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ NEBO SOUVISEJÍCÍ S NIMI NEBO Z POUŽITÍ INFORMACÍ  
O POČASÍ, ÚDAJŮ O AKCIÍCH, ÚDAJŮ NEBO DOKUMENTACE BEZ OHLEDU NA JEJICH 
PŘEDVÍDATELNOST.  
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1. Vítá vás Rychlá referenční příručka k Touch Cruise
Děkujeme vám za zakoupení zařízení Touch Cruise. Tato Rychlá referenční 
příručka vás seznámí se základy používání zařízení, počínaje jeho nastavením 
až po jeho spuštění s použitím některých významných funkcí a programů, 
například HTC Footprints™, internetu, odesílání zpráv a multimédií.

Úplné informace k použití tohoto zařízení naleznete v PDF souboru Uživatelská 
příručka, který je součástí CD Aplikace, který je dodáván se zařízením.

2. Co je obsahem balení
Součástí balení musí být následující komponenty.

HTC Touch Cruise •	
Baterie •	
Síťový adaptér •	
Chránič •	
obrazovky 

Kabelová •	
stereofonní 
sluchátka

Synchronizační •	
kabel USB 

Pouzdro •	
Držák do auta •	
Autonabíječka •	

1 GB microSD •	
karta (s předem 
nainstalovanými 
mapami pro dodávaný 
software GPS)

Rychlá referenční •	
příručka 

CD Začínáme  •	
a CD Aplikace
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3. Getting to Know the Touch Phone
Sluchátko

Dotykový 
displej

KONEC

NAVIGACE
KOLEČKO/ENTER

HOVOR/ODESLAT

Reproduktor

Poutko  
na popruh

Zadní kryt

Fotoaparát  
s rozlišením 3,2 
milionu pixelů

POWER

Synchronizační konektor/
konektor pro sluchátka

Mikrofon

Pero 
ZVÝŠ. HLAS.

SNÍŽ. HLAS.

LED

GPS

FOOTPRINTS
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4. Vkládání SIM karty a baterie
Před vložením SIM karty a baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Než budete 
moci vložit tyto komponenty, bude také zapotřebí odstranit zadní kryt.

Jak odstranit zadní kryt
Zařízení pevně uchopte a držte ho čelním 1. 
panelem směrem dolů.
Pomocí palce nebo jiného prstu 1. 
nadzvedněte spodní část zadního krytu.

Jak vložit SIM kartu
Vyhledejte zdířku pro SIM kartu, vložte SIM 1. 
kartu zlatými kontakty směrem dolů  
a seříznutým rohem směrem do zdířky.
SIM kartu zasuňte úplně do zdířky. 2. 

Seříznutý 
roh

RESET

Jak vyjmout SIM kartu
Vyjměte baterii, pokud je vložena.1. 
Z otvoru u horní části zařízení částečně 2. 
vysuňte SIM kartu pomocí pera.
Zbytek SIM karty vysuňte ze zdířky pomocí 3. 
palce nebo prstů.

RESET
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Jak vložit baterii
Zarovnejte obnažené měděné kontakty 1. 
baterie s konektory uvnitř prostoru baterie. 
Zajistěte, aby byl volný konec pásky nad 
baterií vidět.
Vložte nejprve tu stranu baterie, na které 2. 
jsou kontakty, a potom baterii jemně 
zatlačte na místo.
Znovu nasaďte zadní kryt.  3. 

2

1

Páska

5. Jak nainstalovat paměťovou kartu
Chcete-li více paměti pro obrázky, videa, hudbu a soubory, můžete si zakoupit 
kartu microSD™ a vložit ji do zařízení.

Jak nainstalovat kartu microSD
Odstraňte zadní kryt. 1. 
Vložte kartu microSD  2. 
do slotu zlacenými kontakty 
orientovanými dolů tak,  
aby karta zacvakla na své místo.

RESET

Poznámka Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ni, aby se vysunula z patice.
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6. Nabíjení baterie
Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Dříve než začnete zařízení 
používat, doporučujeme nainstalovat a nabít baterii.  

Jak nabít baterii
1. Připojte USB konektor síťového adaptéru k synchronizačnímu konektoru  

na vašem zařízení.

2. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky a začněte nabíjet baterii.  
Baterie bude plně nabitá přibližně po 3 hodinách dobíjení.

7. Použití držáku do auta
Sestavte a nainstalujte dodaný držák do auta, abyste zařízení mohli používat 
uvnitř vozu.

Jak smontovat držák do auta

1. Postavte kolébku na podstavec tak,  
aby dva zoubky podstavce zapadly  
do příslušných zdířek na kolébce.
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2. Vsuňte kolébku pevně dolů na podstavec, 
aby zoubky zapadly na své místo.

Jak upevnit držák v autě

1. Přísavný držák na podstavci umístěte  
na hladký povrch, například na čelní sklo 
automobilu.

2. Páčkou na podstavci pohněte tak, aby 
přísavný držák pevně přilnul k povrchu.

Výstraha!  Vždy se ujistěte, že podstavec držáku 
do automobilu je pevně přichycen k 
hladkému, pevnému povrchu. Jinak by se 
mohl uvolnit a spadnout a způsobit tak 
poškození vašeho zařízení.
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Jak vložit zařízení do držáku

1. Spodní okraj zařízení umístěte  
do spodní části kolébky.

Dole

2. Zatlačte na horní okraj zařízení tak, 
že zapadne do horní části kolébky.

Nahoře

Poznámka:  Je-li zařízení zapnuto a vy ho vložíte do držáku, automaticky se otevře 
NaviPanel a nabídne vám pohodlné rozhraní na jeden dotyk k Footprints, 
telefonu a softwaru navigace GPS. Další informace o NaviPanel naleznete  
v kapitole „Jak najít a zaznamenat polohu“ v Uživatelské příručce v souboru 
PDF. Informace o používání Footprints naleznete v oddílu „HTC Footprints™“  
v této Rychlé referenční příručce.
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Jak vyjmout zařízení z držáku

1. Povytáhněte horní okraj kolébky 
směrem nahoru a pomocí prstů 
umístěných do otvoru za kolébkou 
táhněte tak dlouho, až se zařízení 
vycvakne.

2. Vytáhněte zařízení z kolébky, a pevně  
je přitom držte.

8. Spuštění
Po vložení SIM karty a baterie a po nabití baterie lze zařízení zapnout a používat. 

Jak přístroj zapnout
Stiskněte tlačítko POWER. 1. 
Průvodce rychlým nastavením vás provede nastavením obrazovky, zóny, data 2. 
a času a hesla. Postupujte podle pokynů průvodce rychlým nastavením, které 
jsou na obrazovce. Po ukončení průvodce rychlým nastavením začne zařízení 
instalovat uživatelská nastavení a potom se vypne a znovu spustí. 
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Automatická konfigurace nastavení údajů o spojení
Potom co se zařízení vypne a znovu zapne, 
budete dotázáni, zda chcete provést 
automatickou konfiguraci údajů o spojení.

Postupujte podle pokynů zobrazených na 
obrazovce v rámci procesu konfigurace, abyste 
nemuseli zadávat nastavení pro 3G/GPRS, 
MMS a WAP ručně. Jakmile je konfigurace 
dokončena, poklepejte na Restart.
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9. Úvodní obrazovka TouchFLO™
Hlavní obrazovka zařízení je úvodní obrazovka TouchFLO™, která umožňuje 
dotykový přístup k většině důležitých funkcí, jako například oblíbené kontakty, 
textové zprávy, e-mail, internet a další.

Níže jsou uvedeny některé ze záložek, které naleznete na úvodní obrazovce 
TouchFLO:

Home (Domů) People (Lidé) Messages (Zprávy) Mail (Pošta)

Footprints Internet Photos and Videos 
(Fotografie a videa)

Music (Hudba)
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Jak přepínat mezi záložkami na úvodní obrazovce
Máte několik možností:

Dotkněte se požadované záložky na úvodní obrazovce nebo na ni poklepejte. •	
Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. •	
Stlačte a přidržte prst na aktivní záložce a následně posouvejte prstem •	
doprava nebo doleva mezi záložkami. 

Poznámka:  Při stlačení a přidržení aktivní záložky lehce přitlačte prstem na displej, abyste 
se mohli mezi záložkami posouvat. 

V nadcházejících částech této rychlé referenční příručky zjistíte, jak používat 
některé ze záložek úvodní obrazovky. Úplné informace o použití TouchFLO jsou 
uvedeny v Uživatelské příručce v souboru PDF na CD Aplikace.
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10. Uskutečnění prvního volání
Jak vytočit hovor
1. Stisknutím tlačítka TALK/SEND (HOVOR/

ODESLAT) otevřete obrazovku Telefon.

2. Klepnutím na klávesy na klávesnici zadejte 
telefonní číslo.
Tip Pokud jste klepli na nesprávné číslo, můžete 

klepnutím  každou následující číslici smazat. 
Chcete-li vymazat celé číslo, poklepejte  
a přidržte .

3. Opětným stisknutím tlačítka TALK/SEND 
(HOVOR /ODESLAT) vytočíte číslo.

Tip V průběhu telefonování můžete použít tlačítko VOLUME po straně zařízení a upravit 
si tak hlasitost telefonu.

Jak zjistit zmeškané hovory
Máte-li zmeškané hovory, uvidíte v záhlaví ikonu 

 a na kartě Domů počet zmeškaných hovorů. 
Chcete-li zjistit, kdo byl volající, dotkněte se na 
kartě Domů položky zmeškaný hovor.
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11. Zadávání informací
Pokud potřebujete zadat text, vyberte jednu z metod zadávání textu.  
Zde je uvedeno několik příkladů zadávání textu pomocí obrazovky. 
 

Klepnutím na ikonu šipky Up (Nahoru) 
otevřete nabídku výběru a zvolte 
požadovanou metodu zadání textu.  

Úplná klávesnice QWERTY Kompaktní klávesnice 
QWERTY

Klávesnice Telefon

K zadávání textu jednoduše poklepejte na klávesy z klávesnice zobrazené na 
obrazovce. V závislosti na rozložení klávesnice bude možná nutné poklepat 
několikrát na stejnou klávesu, než bude zobrazen požadovaný znak.

Tip Při použití režimu T9 poklepejte na klávesu SPACE a zvolte první slovo  
z prediktivního seznamu slov.

Další informace o použití různých metod zadání textu naleznete v kapitole 
„Zadávání textu“ v Uživatelské příručce v souboru PDF. 
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12. Základní nastavení
Upravte si nastavení přístroje tak, aby vyhovovalo vašim osobním potřebám.

Vyzváněcí tón
Stisknutím tlačítka TALK/SEND otevřete obrazovku Telefon a potom 1. 
poklepejte na Menu > Options (Možnosti).
Ze seznamu Ring tone (Vyzváněcí tóny) vyberte požadovaný vyzváněcí tón  2. 
a následně poklepejte na OK.

Budík
Na úvodní obrazovce vyberte záložku 1. Home 
(Domů) a potom poklepejte na zobrazení 
času.
Poklepejte na záložku 2. Alarms (Budíky).
Zaškrtnutím zaškrtávacího políčka 3. 
zaktivujete budík. Upravte Description 
(Popis) aktivovaného budíku poklepáním  
na výchozí popis a změnou textu.
Poklepejte na dny, ve kterých má budík znít. 4. 
Poklepejte na čas, ve který má budík znít.5. 

Profil telefonu
Profil představuje nastavení, které určuje, jak vás bude zařízení informovat  
o příchozích telefonických hovorech. Výběr profilu:

Na úvodní obrazovce přejděte na záložku 1. Settings (Nastavení) a potom 
poklepejte na Sounds (Zvuky).
Máte několik možností: 2. Normal (Normální), Vibrate (Vibrační), Silent 
(Tichý) nebo Automatic (Automatický).
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Poznámky	 •	Automatic (Automatický) nastavuje zařízení pouze na vibrační tehdy,  
když dochází k příjmu volání během schůzek naplánovaných v kalendáři.

 • Máte-li nastavený budík a zvolíte-li profil Vibrate (Vibrační) nebo 
Silent (Tichý), neuslyšíte zvuk budíku. Chcete-li aktivovat zvuk budíku, 
nezapomeňte na obrazovce Sound Profiles (Profily zvuku) zapnout možnost 
Alarm Sound (Zvuk budíku).

Tapeta
Můžete změnit obrázek pozadí záložky Home (Domů).

Na úvodní obrazovce přejděte na záložku 1. Settings (Nastavení) a potom 
poklepejte na Wallpaper (Tapeta).
Na obrazovce Select a Picture (Vybrat obrázek) vyhledejte složku, ve které 2. 
se nachází obrázek, který chcete použít. Po nalezení požadovaného obrázku 
poklepejte na obrázek a nastavte ho jako tapetu záložky Home (Domů).

Zámek zařízení
Aktivace zámku zařízení vyžaduje zadání hesla, kterým odblokujete zařízení 
potom, co jste ho po nastavenou dobu ponechali v nečinnosti.

Na úvodní obrazovce přejděte na záložku 1. 
Settings (Nastavení) a potom poklepejte  
na All Settings (Všechna nastavení).  
Na záložce 2. Personal (Osobní) poklepejte  
na Lock (Zámek).
Vyberte zaškrtávací políčko 3. Prompt if device 
unused for (Dotázat se, není-li zařízení použito 
po dobu) a zvolte čas, který musí uplynout před 
tím, než bude zařízení požadovat zadání hesla.  
Vyberte typ 4. Password (Hesla).
Zadejte a potvrďte heslo a potom klepněte  5. 
na tlačítko OK.   
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PIN SIM karty
Aktivace PIN pro SIM kartu vyžaduje zadat nejdříve PIN číslo, než bude možné 
použít funkce telefonu zařízení.

Na úvodní obrazovce přejděte na záložku 1. Settings (Nastavení) a potom 
poklepejte na All Settings (Všechna nastavení).
Na záložce 2. Personal (Osobní), poklepejte na záložku Phone > PIN/PIN2 
(Telefon > PIN/PIN2).
Zaškrtněte políčko 3. Require PIN when phone is used (Při použití telefonu 
vyžadovat PIN). 
Zadejte své číslo PIN a poté poklepejte na tlačítko 4. OK.

Podsvícení a nastavení pro úsporu baterie
Nastavením podsvícení a možností nastavení pro úsporu baterie prodloužíte její 
životnost.

Na úvodní obrazovce přejděte na záložku 1. Settings (Nastavení) a potom 
poklepejte na All Settings (Všechna nastavení).  
Na záložce 2. System (Systém) poklepejte na Power (Napájení).  
Na záložce 3. Backlight (Podsvícení) zrušte zaškrtnutí Auto adjust backlight 
(Automaticky upravit podsvícení) a následně upravte jas pro napájení  
z baterie a pro napájení ze sítě nastavením jezdců pro napájení z baterie  
a ze sítě.
Na záložce 4. Advanced (Pokročilé) nastavte, zda chcete vypínat podsvícení  
a obrazovku zařízení při používání baterií a externího napájení. Poklepejte  
na tlačítko OK.  
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13. Vložení oblíbených kontaktů
Do záložky People (Lidé) na úvodní obrazovce můžete přidat až 12 oblíbených 
kontaktů. Díky tomu můžete rychle vytáčet telefonní čísla, odesílat textové 
zprávy a e-maily kontaktům, se kterými komunikujete nejčastěji.

Jak přidat kontakty do zařízení
Než budete moci zadat oblíbené kontakty do záložky People na úvodní 
obrazovce, musíte už mít kontakty uložené v seznamu kontaktů vašeho zařízení. 
Pomocí následujících kroků nejdříve zadáte kontakty do zařízení.

Poklepejte na 1. Start > Contacts (Kontakty).
Poklepejte na 2. New (Nový) > Outlook Contact (Kontakt Outlook).
Zadejte kontaktní informace a potom poklepejte na 3. OK.

Tip Máte-li kontakty uložené na SIM kartě a chcete-li je přidat mezi oblíbené kontakty, 
nejdříve je do zařízení zkopírujte. Poklepejte na Start > Programs (Programy) > 
SIM Manager (Správce SIM), poklepejte na Menu > Select All (Vybrat vše)  
a potom poklepejte na Menu > Save to Contacts (Uložit do kontaktů). 
(Zkopírování kontaktů ze SIM karty do zařízení způsobí jejich duplikování v případě 
prohlížení kontaktů na obrazovce Contacts (Kontakty).)

Jak přidat oblíbené kontakty do záložky People (Lidé)
Na úvodní obrazovce se přesuňte na záložku 1. People (Lidé).
Dotkněte se prázdného slotu na obrazovce a potom vyberte požadovaný 2. 
kontakt. 
Vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, která má být spojena  3. 
s oblíbeným kontaktem.

Poznámka Není-li ke kontaktu přirazen žádný obrázek, na následující obrazovce budete 
moci vybrat nebo vytvořit obrázek kontaktu.
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Jak telefonovat nebo odeslat zprávu oblíbenému kontaktu
Na úvodní obrazovce se přesuňte na záložku 1. 
People (Lidé).
Posouvejte prstem po obrazovce nahoru 2. 
nebo dolů, abyste mohli procházet seznamem 
oblíbených kontaktů.
Dotkněte se místa pod obrázkem oblíbeného 3. 
kontaktu, chcete-li mu zavolat, poslat textovou 
zprávu nebo e-mail.

  

14. Odeslání textové zprávy
Vytvoření a odeslání textové zprávy ze zařízení je jednoduché.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte na záložku Messages (Zprávy)  
a poklepejte na  .

2. Do pole To (Komu) zadejte mobilní telefonní číslo osoby, které chcete poslat zprávu. 
Tip Můžete také poklepat na To (Komu) a zvolit kontakt ze seznamu kontaktů.

3. Vytvořte zprávu a potom poklepejte na Send (Odeslat).

15. Odeslání multimediální zprávy
Vytvoření a odeslání multimediálních zpráv, které obsahují obrázky, video  
a audio klipy.

Na úvodní obrazovce se přesuňte na záložku 1. Messages (Zprávy)  
a poklepejte na All Messages (Všechny zprávy).
Poklepejte na 2. Menu > New (Nová) > MMS a potom poklepejte na Custom (Upravit).
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Zadejte mobilní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce do pole 3. To (Komu)  
a zadejte text do Subject (Předmět).
Sestavte MMS zprávu poklepáním na 4. Insert picture/video (Vložit obrázek/
video), Insert text here (Sem zadejte text) a Insert audio (Vložit audio).  

Poklepejte na 5. Send (Odeslat).  

16. HTC Footprints™
HTC Footprints™ umožňují snadný způsob ukládání oblíbených míst a jejich 
opětné nalezení. Footprint se skládá z fotografie místa, kterou pořídíte; může 
jít například o restauraci, pamětihodnost či jiné pozoruhodné místo; fotografii 
uložíte společně s přesnou polohou GPS a dalšími informacemi o lokalitě.

Jak vytvořit footprint
1. Stiskněte tlačítko FOOTPRINTS.

2. Zaměřte fotoaparát na scénu, kterou chcete uložit jako informaci o místě. 
Footprints začne používat GPS zařízení k vyhledání vaší polohy. Sílu signálu 
GPS ukazují pruhy v levé spodní části obrazovky.

 

Ukazatel síly signálu GPS.  
Čím je signál silnější, tím rychleji 
bude vaše poloha nalezena. Ikony 
se zde objevují takto: 

     Silný příjem GPS. 

     Slabý příjem GPS.  

   Poloha nalezena. Změníte-li 
lokalitu potom, co byla vaše 
poloha nalezena, Footprints 
vyhledává znovu.
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3. Stisknutím tlačítka ENTER pořídíte snímek. Fotografie se potom zobrazí a vy 
můžete přidat více informací o dané lokalitě.  

Poznámka Pokud vaše poloha GPS ještě nebyla nalezena, jste vyzváni najít pozici 
na Mapách Google a pokračovat ve vyhledávání GPS nebo zastavit 
vyhledávání GPS.

 

Přidat zvukový 
záznam

Zadat informace 
o lokalitě

Ukončit Footprints

Indikátor stavu GPS. Ikony 
se zde objevují takto:

    Vyhledávání pozice 
   Poloha nalezena 

    Poloha nenalezena

Znovu zkusit 
vyhledávání pozice GPS
Pořídit fotografii znovu

Ihned uložit

Najděte svou polohu 
na Mapách Google

Tip Chcete-li opakovat hledání polohy GPS, pokud vaše umístění nebylo nalezeno, 
nebo aktualizovat vaše aktuální umístění, klepněte na  .

4. Chcete-li najít svou polohu na Mapách Google, dotkněte se  . Klepněte 
a podržte požadovanou polohu na mapě a potom poklepejte na překryvný 
text nebo červený křížek, čímž tuto pozici potvrdíte. Informace o pozici se 
uloží ve footprintu.

5. Chcete-li přidat hlasový záznam, klepněte na  . Chcete-li ukončit záznam, 
klepněte na  . Chcete-li si záznam poslechnout, klepněte na  .

6. Chcete-li přidat více informací o umístění, například telefonní číslo, adresu  
a tak dále, a přidělit kategorii, klepněte na  .
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Jak najít dříve navštívené místo
Footprints jsou uspořádány do kategorií, takže požadované místo můžete 
najít rychle. Jakmile ho najdete, můžete toto místo snadno navštívit zavoláním 
na specifikované telefonní číslo, vyhledáním umístění pomocí software GPS 
navigace atd.

1. Na úvodní obrazovce přejděte na záložku Footprints 
a potom poklepejte na Footprints.

2. Vyberte kategorii. Zobrazí se seznam footprintů  
v dané kategorii.

Poznámka Ve výchozím nastavení se footprinty zobrazí tak, 
že poslední záznam bude nahoře. Chcete-li je 
zobrazit podle abecedy, poklepejte na Menu > 
Sort by (Seřadit podle) > Name (Jméno).

3.  Klepněte na místo, které chcete znovu navštívit.

4. Chcete-li vytočit telefonní číslo, pokud je 
specifikováno, klepněte   .

5. Chcete-li spustit software navigace GPS, pokud máte 
zobrazeno pozici GPS, klepněte na  .
Poznámka Chcete-li najít umístění v software navigace GPS, 

musíte mít pro danou lokalitu příslušnou mapu.

6. Chcete-li si prohlédnout umístění v Mapách Google, 
pokud máte zobrazenu pozici GPS, klepněte na  .

7. Chcete-li přehrát hlasový záznam, pokud je přidán, 
klepněte na  .

8. Chcete-li zadat footprint, klepněte na  .

Další informace o používání Footprints naleznete v kapitole „Jak najít  
a zaznamenat polohu“ v Uživatelské příručce v souboru PDF.  
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17. Použití Wi-Fi
Máte-li přístup k bezdrátové síti, můžete připojit zařízení k internetu 
prostřednictvím Wi-Fi.

Jak se připojit k otevřené Wi-Fi síti
Na úvodní obrazovce přejděte na záložku 1. Settings (Nastavení) a potom 
poklepejte na Communications (Komunikace).
Na obrazovce správce komunikace aktivujete 2. Wi-Fi poklepáním na Wi-Fi.
Následně jsou zobrazeny názvy vyhledaných bezdrátových sítí. Vyberte 3. 
otevřenou (nezabezpečenou) bezdrátovou síť a potom poklepejte na OK.

Chcete-li se dozvědět informace o připojení k zabezpečené síti, viz kapitolu 
„Internet“ v Uživatelské příručce v souboru PDF. 
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18. Nastavení internetového e-mailového účtu
Na vašem zařízení je možné nastavit osobní e-mailový účet, který můžete mít 
například na Gmail nebo Yahoo!.

1. Na úvodní obrazovce se přesuňte na záložku Mail a poklepejte na New 
Account (Nový účet).

2. Zadejte E-mail Address (E-mailovou adresu) a Password (Heslo) a potom zaškrtněte 
políčko Save password (Uložit heslo). Poklepejte na tlačítko Next (Další).

3. Jakmile zařízení nalezne nastavení e-mailového účtu, poklepejte na tlačítko 
Next (Další).

Nastavení pro 
e-mailový účet 
jsou umístěna na 
zařízení. 

Nastavení pro 
e-mailový účet 
NEJSOU umístěna 
na zařízení. 

Poznámka  Nelze-li nastavení na přístroji nalézt, je nutné zařízení připojit k internetu  
a pokusit se nastavení nalézt.  

4. Zadejte Your name (Vaše jméno) a Account display name (Zobrazovaný 
název účtu) a potom poklepejte na tlačítko Next (Další).  
Poznámka Account display name (zobrazovaný název účtu) je název, který uvidíte 

v záložce Mail na úvodní obrazovce.

5. Nastavte, jak často chcete, aby zařízení kontrolovalo novou poštu  
v Automatic Send/Receive (Automaticky odeslat/přijmout) a potom 
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poklepejte na tlačítko Finish (Dokončit).
6. Vyberte si, zda chcete e-mailové zprávy stáhnout hned či nikoli.

7. Chcete-li přidat více e-mailových účtů, poklepejte na Menu > Accounts (Účty) 
> Setup E-mail (Nastavit e-mail) na kartě Mail a opakujte kroky 2 až 7.

Jak odeslat e-mailovou zprávu
Na záložce 1. Mail úvodní obrazovky poklepejte  
na pravé straně obrazovky na e-mailový účet, 
který chcete použít.
Poklepáním na 2.  vytvoříte nový e-mail. 
Zadejte e-mailovou adresu příjemce a předmět.3. 
Napište e-mailovou zprávu a potom poklepejte 4. 
na Send (Odeslat).

19. Mobilní internet
Vychutnejte si surfování po webu jako u stolního počítače s využitím Opera 
Mobile k prohlížení internetových stránek. Na svém zařízení můžete také 
prohlížet videa z YouTube.

Opera Mobile
1. Na úvodní obrazovce přejděte na záložku Internet a potom poklepáním  

na Browser (Prohlížeč) spustíte Opera Mobile.  

2. Poklepejte na řádek adresy, zadejte požadovanou URL adresu a potom 
poklepejte na  .

3. Chcete-li zvětšit zobrazení stránky, dvakrát poklepejte na obrazovku.
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YouTube™
S využitím aplikace YouTube můžete vyhledávat, 
prohlížet a vytvářet záložky k videu na YouTube.

Jak spustit YouTube
Poklepejte na Start > Programs (Programy) > 
YouTube.

Další informace o použití Opera Mobile a YouTube 
naleznete v kapitole „Internet“ v Uživatelské příručce 
v souboru PDF.

  

20. Bluetooth
Své zařízení můžete spojit s Bluetooth stereo sluchátky nebo jinými zařízeními  
s podporou Bluetooth.

Jak připojit k zařízení Bluetooth stereo sluchátka
Ujistěte se, že jsou stereofonní sluchátka Bluetooth zapnuta, že jsou v dosahu 1. 
vašeho zařízení a že jsou viditelná. Postup nastavení režimu viditelnosti 
sluchátka s mikrofonem naleznete v dokumentaci k výrobku.
Na úvodní obrazovce přejděte k záložce 2. Settings (Nastavení) a potom 
poklepejte na záložku Menu > Bluetooth Devices (Zařízení Bluetooth) > 
Devices (Zařízení) > Add new device (Přidat nové zařízení).  
Poklepejte na název stereo sluchátek Bluetooth a potom na tlačítko 3. Next 
(Další). Vaše zařízení se následně automaticky spojí se sluchátky.

Windows Mobile se automaticky pokusí zadat jeden z předem nastavených 
kódů (0000, 1111, 8888, 1234) pro vytvoření spojení sluchátek Bluetooth se 
zařízením. Pokud bude tento postup neúspěšný, je nutné ručně zadat heslo 
dodané se sluchátky.



Rychlá referenční příručka   31    

Jak připojit zařízení k ostatním zařízením s podporou Bluetooth
Na úvodní obrazovce přejděte k záložce 1. Settings (Nastavení) a potom 
poklepejte na záložku Menu > Bluetooth Devices (Zařízení Bluetooth) > 
Devices (Zařízení).
Poklepejte na2.  Add new device (Přidat nové zařízení). Zařízení potom 
zobrazí názvy ostatních zařízení s podporou Bluetooth v dosahu.
Poklepejte na název zařízení v políčku a potom poklepejte na 3. Next (Další).
Určete kód pro vytvoření zabezpečeného připojení.  4. 
Kód může být tvořen 1 až 16 znaky.
Poklepejte na tlačítko 5. Next (Další).
Vyčkejte, až spárovaná zařízení vytvoří spojení. Přijímací strana musí zadat 6. 
kód shodný s kódem zadaným vámi.
Potom se zobrazí název spárovaného zařízení. Můžete upravit a zadat nový 7. 
název tohoto zařízení.

Zaškrtněte políčka těch služeb, které chcete u spárovaného zařízení využít,  8. 
a potom poklepejte na Finish (Dokončit).

Podrobnější informace o používání Bluetooth naleznete v kapitole „Bluetooth“  
v Uživatelské příručce v souboru PDF.  
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21. Sledování schůzek
Můžete využít Calendar (Kalendář), který vám připomene nadcházející schůzky.  

Jak zadat schůzku do vašeho zařízení
1. Na úvodní obrazovce vyberte 

záložku Home (Domů)  
a potom poklepejte na 
Calendar (Kalendář).

2. Na obrazovce kalendáře 
poklepejte na Menu > 
New Appointment (Nová 
schůzka).

3. Pomocí klávesnice na 
obrazovce zadejte podrobnosti 
o schůzce.

4. Po zadání podrobností  
o schůzce poklepejte na OK. 

Nadcházející schůzka se následně zobrazí na záložce Home (Domů) úvodní 
obrazovky. 
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22. Sledování úkolů
Pomocí Tasks (Úkoly) si lépe zapamatujete úkoly, které máte udělat. 

Jak vytvořit seznam úkolů
Poklepejte na 1. Start > Programs (Programy) > 
Tasks (Úkoly).
Na obrazovce úkolů poklepejte na 2. Tap here to 
add a new task (Poklepejte sem pro zadání 
nového úkolu) a následně zadejte název úkolu.
Zadejte předmět popisující úkol a potom 3. 
poklepejte na tlačítko ENTER na klávesnici na 
obrazovce.

Tip Po zadání textu můžete také poklepat mimo 
textové pole.

Podrobnější informace o využívání funkce Úkoly naleznete v kapitole „Programy“ 
v Uživatelské příručce v souboru PDF.
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23. Pořizování fotografií a natáčení videa
Pořizovat fotografie a natáčet videa můžete pomocí vestavěné 3,2 mpix kamery.

Jak pořídit fotografii
Na úvodní obrazovce přejděte na záložku Photos and Videos (Fotografie  1. 
a videa) a potom poklepejte na ikonu fotoaparátu (  ). Při otevření 
programu Kamera se orientace fotoaparátu automaticky přepne do režimu 
na šířku.
Zaměřte zařízení na fotografovaný předmět.  2. 
Pořiďte snímek stisknutím tlačítka ENTER. 3. 
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Jak natáčet video

Na úvodní obrazovce přejděte na záložku Photos and Videos (Fotografie 1. 
a videa) a potom poklepejte na ikonu videa (  ).Při otevření programu 
Kamera se orientace kamery automaticky přepne do režimu na šířku.  
Zaměřte zařízení na snímaný předmět.  2. 
Stisknutím tlačítka ENTER začnete natáčet video.  3. 
Opětným stisknutím tlačítka ENTER ukončíte natáčení. 

Chcete-li se dozvědět více o dalších režimech pořizování fotografií a videa  
a funkcích kamery, viz kapitolu „Práce s multimédii“ v Uživatelské příručce  
v souboru PDF. 
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24. Prohlížení fotografií a videa
Po pořízení fotografií a videoklipů pomocí kamery můžete pořízené záznamy 
prohlížet na záložce Photos and Videos (Fotografie a videa) na úvodní 
obrazovce a zobrazovat je přes celou obrazovku.

Procházení seznamem fotografií a videa
1. Na úvodní obrazovce se přesuňte na záložku Photos and Videos (Fotografie 

a videa).
2. Fotografie a videa můžete převracet posouváním prstu nahoru nebo dolů 

uprostřed obrazovky.

3. Poklepáním na fotografii nebo video si je zobrazíte přes celou obrazovku.

Při prohlížení fotografií přes celou obrazovku
Pohyby prstů můžete přecházet na následující/předchozí obrázek nebo ho 
zmenšovat/zvětšovat.

Na následující nebo 
předchozí fotografii 
přejdete tak, že prstem 
přejedete vlevo nebo 
vpravo.

Posouváním prstu po 
směru hodinových ručiček 
na dané oblasti zvětšíte 
tuto oblast. 

Posouváním prstu proti 
směru hodinových ručiček 
tuto oblast zmenšíte. 
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Při přehrávání videa

Klepnutím na obrazovku 
se zobrazí ovládací 
prvky přehrávání.

 
K prohlížení fotografií a videí můžete také používat program Album. Chcete-li 
spustit tento program, poklepejte na Start > Programs (Programy) > Album 
nebo poklepejte na Album v dolním levém rohu obrazovky v případě zobrazení 
záložky Photos and Videos (Fotografie a videa). Podrobnější informace  
o používání Alba naleznete v kapitole „Práce s multimédii“ v Uživatelské příručce 
v souboru PDF.
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25. Připojení zařízení k počítači
Při každém připojení zařízení k počítači pomocí USB kabelu se zobrazí obrazovka 
Connect to PC (Připojení k PC) a budete požádáni o výběr druhu USB spojení:

ActiveSync
Tento režim vyberte tehdy, když potřebujete 
synchronizovat informace a soubory mezi 
zařízením a počítačem.

Disk Drive (Disková jednotka)
Tento režim je možné zvolit pouze tehdy, když je 
v zařízení instalována paměťová karta microSD. 
Tento režim vyberte v případě, že chcete 
soubory mezi paměťovou kartou zařízení a vaším 
počítačem kopírovat rychleji.

 

Internet Sharing (Sdílení po Internetu)
Nemáte-li na počítači k dispozici připojení na internet, můžete vybrat tento 
režim, abyste zařízení mohli používat jako modem pro váš počítač. Podrobnější 
informace o používání sdílení po internetu naleznete v kapitole „Internet“  
v Uživatelské příručce v souboru PDF.

26. Synchronizování zařízení s počítačem
Synchronizovat můžete informace a soubory mezi počítačem a zařízením.

Poznámka Viz kapitolu „Synchronizace informací s počítačem“ v Uživatelské příručce 
v souboru PDF, chcete-li se dozvědět, jaké druhy informací je možné mezi 
zařízením a počítačem synchronizovat.
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Nastavení synchronizačního softwaru na vašem počítači
V závislosti na operačním systému vašeho počítače budete k synchronizaci 
zařízení s počítačem potřebovat buď Microsoft ActiveSync® 4.5 (nebo novější), 
nebo Windows Mobile® Device Center.  

Jak provést synchronizaci zařízení s počítačem s Windows XP
Nainstalujte do počítače program ActiveSync 4.5 z disku Začínáme.  1. 
Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Automaticky 2. 
se spustí Průvodce nastavením synchronizace a navede vás k vytvoření 
synchronizačního partnerství. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Zrušte zaškrtnutí 3. Synchronize directly with a server running Microsoft 
Exchange (Synchronizovat přímo s Microsoft Exchange serverem)  
a potom klikněte na tlačítko Next (Další). Vyberte informaci, kterou chcete 
synchronizovat, a potom klikněte na Next (Další).
Vyberte, zda povolit či zakázat bezdrátový přenos dat v době, kdy je zařízení 4. 
připojeno k počítači. Klikněte na tlačítko Next (Další).  
Klikněte na tlačítko 5. Finish (Dokončit). 

Jak provést synchronizaci zařízení s počítačem s Windows Vista
Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Spustí se program 1. 
Windows Mobile Device Center. Na této obrazovce klikněte na tlačítko Set 
up your device (Nastavení zařízení).  
Vyberte informace, které chcete synchronizovat, a potom klikněte na tlačítko 2. 
Next (Další).  
Zadejte název zařízení a potom klikněte na 3. Set Up (Nastavit).  

 
Další informace o synchronizaci naleznete v kapitole „Synchronizace informací  
s počítačem“ v Uživatelské příručce v souboru PDF.  
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27. Kopírování souborů na zařízení
Do zařízení můžete také vložit kartu a microSD™ a získat tak další paměť pro 
ukládání souborů. Pokyny pro instalaci naleznete v části „Instalace paměťové 
karty“ v této Rychlé referenční příručce.

Jak kopírovat soubory z počítače na paměťovou kartu zařízení
Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB. 1. 
Klikněte na 2. File Management (Správa souborů) > Browse the contents 
of your device (Procházet obsah zařízení) v programu Windows Mobile 
Device Center nebo klikněte na tlačítko Explore (Prozkoumat) v programu 
ActiveSync v počítači. V počítači se otevře program Průzkumník Windows  
a zobrazí se obsah zařízení.

Procházejte složkami na počítači a na soubor, který chcete kopírovat, klikněte 3. 
pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Copy (Kopírovat).
Přejděte do 4. My Windows-Based Mobile Device (Moje mobilní zařízení 
pro Windows) > Storage Card (Paměťová karta), klikněte pravým tlačítkem 
myši na obrazovku a vyberte Paste (Vložit).

 
Chcete-li kopírovat mediální soubory, například hudbu a video z počítače do 
zařízení, doporučujeme používat k synchronizaci mediálních souborů Windows 
Media Player. Viz další část této Rychlé referenční příručky, ve které naleznete 
pokyny k tomu, jak synchronizovat hudební soubory se zařízením.
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28. Synchronizování hudebních souborů 
Synchronizovat můžete hudební soubory mezi počítačem a zařízením tak, 
abyste je mohli poslouchat i na cestách.  

1. Na počítači spusťte Windows Media® Player a potom připojte zařízení  
k počítači.

2. V dialogovém okně Device Setup (Nastavení zařízení) zadejte název zařízení 
a klikněte na Finish (Dokončení).  

3. Na levém panelu Windows Media® Player klikněte pravým tlačítkem na název 
zařízení a klikněte na Set Up Sync (Nastavit synchronizaci).
Poznámka Můžete také synchronizovat paměťovou kartu, pokud ji máte v zařízení 

vloženou. Chcete-li provést synchronizaci, klikněte pravým tlačítkem myši 
na Storage Card (Paměťová karta).

4. Vyberte seznamy hudebních 
souborů playlist(y), které chcete 
synchronizovat mezi počítačem 
a zařízením, a klikněte na Add 
(Přidat).

5. Klikněte na tlačítko Finish 
(Dokončit).
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29. Poslouchání hudby ze zařízení
Po synchronizaci hudebních souborů se zařízením můžete k přehrávání hudby 
na zařízení použít záložku Music (Hudba).

Jak poslouchat hudbu
1. Na úvodní obrazovce se přesuňte na záložku Music (Hudba).  
2. Alby a skladbami můžete procházet posouváním prstu nahoru a dolů na 

obrazovce a následným dotknutím se  pro spuštění přehrávání zobrazené 
skladby.

Podrobnější informace o používání záložky Music (Hudba) naleznete v kapitole 
„TouchFLO“ v Uživatelské příručce v souboru PDF.
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30. Restartování zařízení
Budete-li mít se zařízením potíže, můžete provést restart, který vypne všechny 
programy a znovu spustí zařízení. 
Jak provést „měkký” restart
1. Vyjměte pero.  

2. Sejměte zadní kryt.

3. Pomocí pera stiskněte červené tlačítko RESET 
umístěné v horním pravém rohu u prostoru 
baterie.

   

RESET

Můžete také provést „tvrdý“ restart. Po „tvrdém“ restartu je zařízení 
nastaveno do továrního výchozího nastavení – tedy do nastavení před 
spuštěním zařízení po jeho zakoupení. Po „tvrdém“ restartu zůstanou 
v zařízení instalované pouze software Windows Mobile® a další předem 
nainstalované programy.

Chcete-li se dozvědět informace o tom, jak provádět „tvrdý“ restart, viz kapitolu 
„Správa zařízení“ v Uživatelské příručce v souboru PDF.



Důležité informace a opatření související s ochranou zdraví 
a bezpečností
Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedená bezpečnostní opatření, 
abyste předešli případným závazkům vyplývajícím ze zákonné odpovědnosti  
a povinnosti náhrady škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte 
na všechna varování v provozních pokynech k výrobku.

Chcete-li snížit riziko ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo 
poškození přístroje, dodržujte následující bezpečnostní opatření.

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

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘÁDNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ
POZOR:  Připojení přístroje k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek 
poškození přístroje elektrickým proudem.

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



BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ
Používejte správný externí napájecí zdroj•	
Výrobek je možné provozovat pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje 
uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem 
požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného 
poskytovatele služeb nebo místního dodavatele elektrické energie. U výrobku,  
který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace  
z přiloženého návodu k obsluze.

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

VAROVÁNÍ: Upozornění: Při nesprávné výměně baterie 
hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku 
požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, 
nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte 
teplotám převyšujícím 60 ˚C (140° F) a neodhazujte do ohně 
nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný 
typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo likvidujte podle 
místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.

Dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření•	
Uchovávejte baterii nebo zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli •	
kapalin, protože by mohlo dojít ke zkratu. 
Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu •	
s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.  
Telefon by měl být připojen pouze k produktům, které mají logo USB-IF nebo mají •	
ukončen program shody USB-IF.



Nepoužívejte baterii, která se zdá poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž •	
plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává nepříjemný zápach.  
Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke •	
spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned poraďte s lékařem. 
Pokud z baterie vytéká tekutina: •	

Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke •	
kontaktu, okamžitě opláchněte postižené místo čistou vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc.  
Zabraňte kontaktu vytékající tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, •	
oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc.  
Dbejte na to, aby se vytékající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože •	
hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.  

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

PREVENCE POŠKOZENÍ SLUCHU
POZOR: K trvalému poškození sluchu může dojít tehdy, když jsou sluchátka 
používána dlouhodobě při vysoké úrovni hlasitosti

Poznámka Níže uvedená sluchátka používaná s tímto přístrojem byla testována 
pro Francii a jsou ve shodě s požadavky na hladinu zvukového tlaku 
uvedenými v příslušné NF EN 50332-1:2000 a/nebo NF EN 50332-
2:2003 v souladu s požadavky článku L. 5232-1 pro Francii.

	 • Sluchátka, výrobce HTC, model HS S200. 



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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

Používejte pouze integrovanou anténu, která je součástí výrobku. Při použití 
neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů  
a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů 
úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních regulačních předpisů platných ve vaší 
zemi.
K zajištění optimálního výkonu telefonu  
a zaručení toho, že vystavení lidského organismu 
vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty 
stanovené v příslušných normách, zařízení vždy 
používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí 
antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, 
že zařízení bude pracovat na vyšší energetické 
hladině, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu 
s oblastí antény v okamžiku, kdy je telefon 
POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény 
a životnosti baterie.     

Umístění 
antény

Všeobecná bezpečnostní opatření
Vyvarujte se nadměrného tlakového působení na zařízení•	
Na obrazovku a zařízení příliš netlačte, aby nedošlo k poškození, a před usednutím 
vyjměte přístroj z kapes u kalhot. Rovněž doporučujeme uchovávat zařízení v ochranném 
pouzdře a při práci s dotykovou obrazovkou používat pouze přiložené pero nebo prst. 
Záruka se nevztahuje na popraskání displeje obrazovky z důvodu nesprávné manipulace.



Zařízení se po dlouhodobějším používání zahřívá•	
Používáte-li zařízení delší dobu, například pokud dlouho hovoříte, nabíjíte baterii 
nebo prohlížíte webové stránky, může se zařízení zahřívat. Ve většině případů je 
tento stav normální a není nutné ho tedy považovat za problém se zařízením.  

Věnujte pozornost servisnímu značení Heed service markings•	
Kromě případů vysvětlených jinde v provozní nebo servisní dokumentaci 
neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř zařízení by měly být 
prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem. 

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

Došlo k polití výrobku tekutinou nebo na něj spadl nějaký předmět. •	
Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. •	
Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.  •	
Jsou patrné známky přehřátí výrobku. •	
Výrobek při dodržování návodu k obsluze nefunguje normálně.•	

Vyvarujte se horkých prostor•	
Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, 
akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.

Vyvarujte se vlhkých prostor•	
Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Nepoužívejte zařízení po extrémních změnách teploty•	
Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami anebo 
úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Aby nedošlo  
k poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.
POZNÁMKA:  Přenesete-li zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího 

prostředí nebo naopak, před zapnutím napájení nechejte zařízení, 
aby získalo teplotu okolního prostředí.



Zabraňte vniknutí cizích předmětů do výrobku•	
Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do větracích otvorů na pouzdře ani do 
jiných otvorů na přístroji. Tyto otvory a štěrbiny jsou určeny k větrání. Tyto otvory 
nesmí být zakryty ani jinak omezeny.

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

Vyvarujte se nestabilního upevnění•	
Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.  

Používejte výrobek jen se schváleným vybavením•	
Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelnými prvky, 
které jsou označeny jako vhodné pro použití s tímto zařízením.

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

Čištění•	
Před čištěním odpojte výrobek ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté 
nebo aerosolové čističe. K čištění používejte vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD 
NIKDY nepoužívejte vodu.

Identifikace pro účely regulačních úřadů
Pro účely identifikace výrobku vůči regulačním úřadům je výrobku přiřazeno číslo 
modelu IOLI100.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení používejte s výrobkem 
IOLI100 pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu JADE160.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení 
třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.



Telecommunications & Internet Association (TIA)  
– bezpečnostní informace

Kardiostimulátory•	
Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi 
příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost  
15 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení 
jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless 
Technology Research. Osoby s kardiostimulátory:

By měly zapnutý telefon VŽDY udržovat ve vzdálenosti minimálně 15 cm  •	
od kardiostimulátoru.  
By neměly nosit telefon v náprsní kapse.  •	
By měly používat sluchátko na opačné straně, než je kardiostimulátor,  •	
aby minimalizovaly možnost rušení. V případě sebemenšího podezření,  
že dochází k rušení, by měly telefon ihned vypnout. 

Naslouchátka•	
Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých 
naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo 
zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.
Další lékařská zařízení•	
Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení  
a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření.  
Váš lékař vám při získávání těchto informací může pomoci.
Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte.  
V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé 
na vnější vysokofrekvenční záření.



Upozornění OEEZ
Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém 
zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou 
změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného 
používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho 
objemu.

Logo OEEZ (zobrazené vlevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje,  
že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. 
Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického  
a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených  
k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou 
recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace 
budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací 
odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno 
zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající 
se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení 
a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace 
komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho 
výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.




