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Specifikace P526

Procesor TI OMAP 850

Operační systém Microsoft® Windows Mobile™ 6

Paměť 128 MB NAND Flash ROM
64 MB SDRAM

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

Frekvenční pásmo Čtyřpásmová síť GSM (850/900/1800/1900 MHz) Integrované sítě 
GSM/GPRS/EDGE a GPS s vnitřní anténou

GPS Integrovaná čipová sada SiRF star III

GPRS Třída B, Multislot třída 10

Fotoaparát 2,0megapixelový objektiv s pevným ostřením

Připojení Bluetooth    : V1.2 
USB            : USB klient 1.1

Kapacita baterie 1300 mAh Lithium Ion

Rozšiřovací sloty Slot pro kartu MicroSD 

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

Hmotnost 115g (bez baterie)

Rozměry 110 x 58 x 15.4 mm

Doba hovoru* 4 hodiny (*liší se v závislosti na různém síťovém prostředí a situaci) 

Pohotovostní doba* 150 hodin (*liší se v závislosti na různém síťovém prostředí a situaci)

POZNÁMKA: Údaje mohou být bez předchozího upozornění změněny.
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Obsah Balení
Zkontrolujte, zda balení s přístrojem P526 obsahuje následující položky:

P Zařízení ASUS P526
P Baterie
P Napájecí adaptér
P Kabel Mini-USB
P Sada headset
P Stylus
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

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 karty SIM a baterie”.
• Nepokoušejte se rozebírat baterii.
• Použité baterie řádně zlikvidujte. Pokyny pro řádnou likvidaci baterií vám poskytnou místní úřady.



10



11

Začínáme

Kapitola
• Seznámení se zařízením P526
• Příprava zařízení
• Spuštění
• Obrazovka Dnes

1
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Seznámení se zařízením P526

Popis horní části

Popis levé části Popis přední části

4

6

10

Komponenty:
     Vypínač
     Kolečko
I     Tlačítko OK

  Indikátor oznámení

  Reproduktor sluchátka

  Dotykový displej LCD

     Levé softwarové tlačítko

     Tlačítko Start

     Tlačítko hlasového ovládání/nahrávání 
     Pravé softwarové tlačítko
     Tlačítko volání

     Tlačítko ukončení
     Přepínač Režim/ úkol

  Alfanumerická klávesnice

  Tlačítko Smazat
  Mikrofon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Rozvržení

1

2

3

5

8 9

11

13

16

14
15

7

12
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Seznámení se zařízením P526

Popis dolní části

Popis pravé částiPopis zadní části

25

26

23

Komponenty:
  Konektor antény GPS

  Stereofonní reproduktor

  Objektiv fotoaparátu

      Přihrádka na baterie
     Tlačítko Zámek
     Tlačítko fotoaparátu
     Resetovací tlačítko
  slot MicroSD
  Stylus
     Port sluchátek
     Konektor Mini-USB

18
19
20
21
22
23
24
25
26

18

20

21

22

24

27

19

27

17
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Popis součástí zařízení

Č. Položka Popis
1 Vypínač Jedním stisknutím přepnete zařízení do/z režimu spánku. Stisknutím a 

podržením zapnete nebo vypnete napájení.

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

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

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® nebo GPS jsou aktivovány.

5 Reproduktor sluchátka Umožňuje poslouchat příchozí/odchozí volání.

6 Dotykový displej LCD Tento 2,6palcový transreflexivní dotykový displej LCD s 65 536 milióny 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 Tlačítko hlasového 
ovládání/nahrávání

Stisknutím spustíte aplikaci Voice Commander.
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka spustíte aplikaci pro 
nahrávání hlasu.

10 Pravé softwarové tlačítko Provede úkol uvedený nad tlačítkem.

11 Tlačítko volání Stisknutím přijmete příchozí volání nebo provedete volání.

12 Tlačítko ukončení Stisknutím tlačítka ukončíte volání.
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Popis součástí zařízení

Č. Položka Popis
13 Přepínač Režim/ úkol Umožňuje přepínat aplikace a úkoly.

14 Alfanumerická klávesnice Umožňuje vkládat text a čísla.

15 Tlačítko Smazat Stisknutím vymažete zadaný znak vlevo.

16 Mikrofon Slouží k odpovídání na volání, zadávání hlasových pokynů a nahrávání 
zvuků nebo hlasu.

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

18 Stereofonní reproduktor Umožňuje poslouchat zvuková média a příchozí telefonní volání.

19 Objektiv fotoaparátu 2megapixelový pevný objektiv pro snímání obrazu.

20 Přihrádka na baterie Obsahuje baterii, která napájí zařízení.

21 Tlačítko Zámek Stisknutím zamknete všechna tlačítka včetně dotykového LCD displeje.

22 Tlačítko fotoaparátu Stisknutím a podržením po dobu tří sekund spustíte fotoaparát. 
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu fotoaparátu vyfotografujete 
snímek. V režimu videa jedním stisknutím spustíte nahrávání videa a 
dalším stisknutím nahrávání ukončíte.

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

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

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

26 Port sluchátek Slouží k připojení headset sady.

27 Konektor Mini-USB Tento konektor slouží k synchronizaci dat nebo k nabíjení baterie.
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Vložení karty SIM a baterie
Než začnete používat zařízení P526, je třeba nainstalovat kartu SIM (Subscriber Identity 
Module). Karta SIM obsahuje telefonní číslo, údaje odběratele služeb, telefonní seznam a 
dodatečnou telefonní paměť.
Zařízení P526 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.

POZNÁMKA: 
Když je zařízení zapnuté, po otevření krytu 
přihrádky baterie se zařízení automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ: 
Používejte pouze baterii schválenou společností ASUS.

Vložení karty SIM a baterie:
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2. Vyjměte baterii.

3. Vložte kartu SIM tak, aby zlaté kontakty 
směřovaly směrem dolů a aby zkosený 
roh směřoval do horního levého 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.
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Stylus

Zapnutí zařízení
Před prvním spuštěním zařízení P526 zkontrolujte, zda je zcela nabité. 
Zapnutí napájení:

1. Stiskněte a podržte vypínač.

Stisknout a podržet

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 horním rohem zařízení P526.

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

• Jedním klepnutím vyberete položku. 
• Klepnutím a podržením zobrazíte nabídku.
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Kalibrování zařízení P526
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. Vyhledejte tlačítko Zámek na pravé straně zařízení.
2. Posunutím tlačítka Zámek dolů zamknete klávesy a tlačítka.
3. Posunutím tlačítka Zámek nahoru odemknete klávesy a 

tlačítka. 
Tlačítko 
Zámek

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.

Obrazovku kalibrace můžete rovněž zobrazit 
st isknutím t lačí tek Režim a Vymazat 
současně.
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Obrazovka Dnes
Na obrazovce Dnes jsou zobrazeny užitečné informace.

Klepnutím otevřete nabídku Start

Klepnutím nastavíte datum, čas a 
budík.

Klepnutím spustíte program Wireless 
Manager

Klepnutím zadáte údaje o uživateli

Klepnutím otevřete zprávy

Klepnutím vytvoříte profil
Klepnutím si přečtete nebo 

naplánujete schůzku

Klepnutím použijete službu Live Search

Klepnutím nastavíte úkoly

Klepnutím spustíte klávesnici telefonu

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 volání

Klepnutím zobrazíte seznam 
Kontakty

Klepnutím změníte orientaci 
displeje

Zobrazuje stav připojení 
Bluetooth®

Stavový řádek

Zapnutí napájení
Před prvním spuštěním zařízení P526 zkontrolujte, zda je zcela nabité. 
Zapnutí zařízení:

1. Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte vypínač.
2. Podle zobrazených pokynů upravte formát displeje a nastavte místní časové pásmo.
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Stavové indikátory
V následující tabulce jsou uvedeny stavové indikátory ikon obrazovky Dnes.

Ikona Popis

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.

Přesměrované volání.

Probíhá volání.

Přidržené volání.

Zmeškané volání.

Nová zpráva služby krátkých zpráv (SMS).
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Stavové indikátory

Ikona Popis
Nová hlasová pošta.

Nová zpráva služby multimediálních zpráv (MMS).

Není mobilní telefonní služba.

Není signál.

Hledání mobilní telefonní služby.

Ukazuje intenzitu signálu.

Zvuk vypnutý

Zvuk zapnutý.

Nízký stav baterie.

 
Baterie úplně vybitá

Částečně nabitá baterie.

Nabíjení baterie.

Baterie zcela nabitá.
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Stavové indikátory

Icon Description

Hledání připojení Wi-Fi.

Wi-Fi aktivní.

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

 
Vibrace nebo tichý režim zapnut.

 
Připojena sada Bluetooth headset.

 
Připojena sada Bluetooth headset se zvukem.

 
Zobrazí se po nastavení budíku

Není nainstalována žádná karta SIM.

 
Indikátor upozornění. Klepnutím zobrazíte upozornění.

Oznámení služby Pocket MSN.

Probíhá chat prostřednictvím služby Pocket MSN.
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Orientace obrazovky
Je možné nastavit dvě různé orientace obrazovky:

1. Na výšku
2. Na šířku

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 obrazovky můžete rovněž změnit klepnutím na ikonu .

Na výšku

Na šířku
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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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Zadávání dat

Kapitola
• Používání vstupního panelu (Input Panel)
• Psaní a kreslení na displeji
• Nahrávání hlasu
• Používání ActiveSync™
• Synchronizace s Exchange Server
• Vyhledávání informací
• Jak získat nápovědu

2
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Používání vstupního panelu (Input Panel)
Po spuštění některé aplikace nebo výběru pole, které vyžaduje text, symboly nebo čísla se 
zobrazí na panelu nabídek ikona vstupního panelu (Input Panel). Vstupní panel nabízí výběr 
různých způsobů zadávání dat: rozpoznávání bloků klávesnice (Keyboard), a T9. 

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. Klepáním na tlačítka na klávesnici na displeji zadejte text.

Vstupní panel
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Zvětšení klávesnice na displeji: 
1. Klepněte na šipku Vstupní panel a potom klepněte na položku Option Možnosti. 
2. V seznamu Metoda zadávání vyberte možnost Klávesnice. 
3. Klepněte na možnost Velká tlačítka.

Používání zadávání T9
T9 umožňuje zadávat text v alfanumerickém formátu. Při zadávání alfanumerického textu na 
klávesnici T9 automaticky porovnává zadání s nejpravděpodobnějším dokončením slova.

Stisknutím tlačítka 
odstraníte předchozí znak 
nebo zvýrazněný text

Alfa-numerická klávesnice

Nabídka slov

Chcete-li zapnout zadávání T9, klepněte na 
šipku Input Panel (Vstupní panel) a potom 
klepněte na T9.

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

použijte tlačítka na klávesnici.  
•  Chcete-li vložit slovo nebo číslo ze 

seznamu slov:
 a. Pomocí kolečka posouvejte 

zvýrazněný řádek v seznamu slov.
 b. Stisknutím kolečka přidejte vybrané 

slovo nebo číslo.
 c. Stisknutím tlačítka  odstraníte 

předchozí znak nebo zvýrazněný text.
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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. 
3. Zapište text na displej. 

4. Po dokončení se klepnutím na tlačítko  vrátíte 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 Voice Commander 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. Požadované parametry pro zadání získáte 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 které 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 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 Peak times (Ve špičce) vyberte 
kratší interval.

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

Během 
roamingu

Zaškrtněte možnost Použít uvedené nast. 
během roamingu.

Odeslání
 zpráv

Klepněte pro označení Ihned odeslat 
odchozí položky
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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 Hledat.
5. Klepnutím na položku v seznamu Výsledky zobrazíte požadované informace. 



�0

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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3
Funkce telefonu

Kapitola
• Používání telefonu
• Volání
• Příjem volání
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Zařízení P526 můžete používat k volání a k příjímání volání stejně, jako běžný mobilní telefon. 
Dále můžete udržovat historii odchozích a příchozích volání, odesílat zprávy SMS nebo MMS, 
dělat poznámky během volání, volat z Kontaktů a kopírovat kontakty na kartě SIM do zařízení.

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

• Klepněte na tlačítko Start > Telefon.

• Stiskněte tlačítko volání .

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 Zapnout, Vibrace 

nebo Vypnuto změnit nastavení systému a 
hlasitost vyzvánění.

 • Pomocí kolečka upravte hlasitost nebo 
nastavený režim.

Používání telefonu
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Volat můžete pomocí klávesnice přístroje nebo klávesnice telefonu. Rovněž můžete volat 
přímo z kontaktů, historie volání, rychlé vytáčení nebo hlasových příkazů.

Stisknutím 
zavoláte 
vytočené číslo

Stisknutím 
ukončíte volání

Stisknutím 
vymažete 
zadaný znak 
vlevo

Alfanumerická 
klávesnice

Volání

Pomocí alfanumerické klávesnice
Pokyny pro volání pomocí alfanumerické klávesnice:

1. Zkontrolujte, zda v zařízení není přidrženo volání.
2. Zadejte číslo volaného a potom stiskněte tlačítko 

Call (Volat). 
 Zadáte-li nesprávné číslo, stisknutím tlačítka 

Clear (Vymazat) vymažete číslo vlevo. 
3. Po připojení uskutečníte volání.
4. Po dokončení ukončete volání stisknutím tlačítka 

End (Konec).
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Funkce klávesnice telefonu

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 volání obsahující abecední 
znaky stisknutého tlačítka. 
Jak je uvedeno v příkladu byla stisknuta tlačítka 
3, 4 a 2, takže se zobrazily veškeré položky 
začínající písmeny d, e nebo f; položky s 
druhými písmeny g, h nebo i; a položky s třetími 
písmeny a, b nebo c. 

Stisknutím přidržíte volání

Stisknutím ukončíte volání

Stisknutím spustíte nabídku

Zobrazuje aktuální stav volání

Stisknutím ztlumíte hlasitost

Stisknutím zobrazíte seznam Kontakty

Stisknutím spustíte číselnou klávesnici

Stisknutím zapnete/vypnete sluchátko

Stisknutím zapíšete poznámku
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Volání z Kontaktů
Přímé volání z Kontaktů: 

1. Stiskněte pravé softwarové tlačítko nebo na obrazovce Today (Dnes) klepněte na 
Contacts (Kontakty).

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

Call (Volat).

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

Work (Volat do zaměstnání), Call Home (Volat domů) nebo Call Mobile (Volat na mobil).
 • Klepněte na položku Enter a name… (Zadat jméno…) a potom zadejte jméno nebo 

číslo, které chcete volat, v kontaktech. Klepnutím na tlačítko Call (nebo stisknutím 
levého softwarového tlačítka) bude vybraná položka vytočena.

Volání z Historie volání
Volání z historie volání: 

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.

Historii volání můžete rovněž spustit stisknutím      
levého softwarového tlačítka na obrazovce Dnes.

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

1. Zkontrolujte, zda se položka, kterou chcete vytvořit, již nachází v seznamu Contacts 
(Kontakty).

2. Klepněte na tlačítko Start > Phone (Telefon).
3. Na klávesnici telefonu klepněte na tlačítko Speed Dial (Rychlé vytáčení).
4. Klepněte na tlačítko Menu (Nabídka) > New (Nový).
5. Klepněte na kontakt v seznamu a potom klepněte na tlačítko Select (Vybrat).
6. V poli Location (Umístění) vyberte volné tlačítko a potom klepněte na tlačítko OK.

Odstranění položky rychlého vytáčení:
• V seznamu rychlého vytáčení klepněte a podržte požadovanou položku a potom 

klepněte na tlačítko Delete (Odstranit).
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Používání Voice Commander
Volání pomocí Voice Commander:

1.  Stiskněte tlačítko Voice Commander vedle pravého softwarového tlačítka.
2.  Na následující obrazovce zařízení 

zobrazí výzvu „Say command“ 
(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 náhlavní sadou, stiskněte tlačítko pro příjem volání* na náhlavní sadě a 
postupujte podle pokynů. (* Tlačítko pro příjem volání nemusí být u některých modelů náhlavních sad k dispozici.)

Stisknutím 
spustíte 
aplikaci Voice 
Commander
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V případě příchozího volání se zobrazí zpráva s možnostmi 
odpovědět nebo ignorovat příchozí volání.
Přijetí nebo odmítnutí příchozího volání:

•  Chcete-li přijmout volání, klepněte na tlačítko Odpovědět 
nebo stiskněte tlačítko Volat.

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

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

Příjem volání

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

stiskněte tlačítko pro ukončení.

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

Tlačítko Volani Tlačítko pro ukončení
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Bezdrátové funkce

Kapitola
• Používání programu Wireless Manager
• Používání rozhraní Bluetooth®

• Nastavení připojení GPRS

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.
2. Klepněte na položku Wireless Manager.
3. Na obrazovce Wireless Manager proveďte některou z následujících operací: 
 • Klepnutím na tlačítko zapněte nebo vypněte požadovaný typ bezdrátového připojení.  

 Pokud je již vypnuté, má tlačítko světlejší barvu a zobrazuje ikonu označenou X. 
 • Klepnutím na  zapněte nebo vypněte všechna bezdrátová   

připojení. 
 • Klepnutím na tlačítko Nabídka změňte nastavení jednoho ze zobrazených   

 typů bezdrátového připojení.

Používání programu Wireless Manager

Klepnutím zapnete nebo vypnete všechna 
bezdrátová připojení

Klepnutím zapnete nebo vypnete připojení 
volání

Klepnutím zapnete nebo vypnete připojení  
Bluetooth®

Klepnutím ukončíte program Wireless 
Manager

Klepnutím změníte nastavení

4. Klepnutím na tlačítko Hotovo nebo  ukončíte program Wireless Manager.
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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 (tzn. přenášet soubory, úkoly, kontakty) s jinými zařízeními s 
funkcemi 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. Chcete-li spustit program Wireless Manager, postupujte podle následujících pokynů: 

1. Klepněte na tlačítko Start > Settings (Nastavení) > kartu Connections (Připojení) a 
potom klepněte na ikonu Wireless Manager. 

2. Na obrazovce programu Wireless Manager klepněte na tlačítko Bluetooth. 
Program Wireless Manager můžete rovněž spustit z obrazovky Today (Dnes) klepnutím na 
ikonu Wireless Manager.

Používání rozhraní Bluetooth®

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

Klepnutím spustíte 
program Wireless 

Manager
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Přidávání zařízení Bluetooth

1.  Zkontrolujte, zda je v zařízení, které 
chcete přidat, aktivováno rozhraní 
Bluetooth, a zda je zařízení nastaveno 
jako zjistitelné.

2.  Klepněte na tlačítko Start > Settings 
(Nastavení) > Connections (Připojení) 
a potom klepněte na ikonu Bluetooth.

3.  Klepnutím na tlačítko Add new 
device... (Přidat nové zařízení) 
vyhledejte dostupná zařízení 
Bluetooth. Vyhledávání může chvíli 
trvat.

4.  Vyberte zařízení, ke kterému se chcete 
připojit, a potom klepněte na tlačítko 
Next (Další) nebo stiskněte pravé 
softwarové tlačítko. 
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5.  Po vyzvání zadejte alfanumerické 
heslo zařízení, které chcete připojit, a 
potom stiskněte tlačítko Next (Další) 
nebo pravé softwarové tlačítko. 
Heslo najdete v dokumentaci dodané 
s připojovaným zařízením.

6. Zadejte zobrazený název tohoto 
připojení.
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7.  Chcete-li připojit více zařízení, 
opakujte kroky 3 - 6.
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Nastavení připojení GPRS
Zařízení P526 umožňuje připojení prostřednictvím služby GPRS (General Packet Radio Service). 
GPRS je standard bezdrátové komunikace, který běží na rychlostech až 115 kb/s (v porovnání 
s rychlostí 9,6 kb/s současné komunikace GSM (Global System for Mobile Communications)). 
Podporuje celou řadu šířek pásma, které umožňují odesílání a přijímání malých dávek dat, 
například elektronické pošty a procházení Internetu. Nastavení připojení GPRS v zařízení:

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

2. V místní nabídce klepněte na položku 
Nastavení.

3. Na obrazovce Nastavení vyberte kartu 
Připojení a potom klepněte na ikonu 
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.
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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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Pop-up callout

Odpojení GPRS
Pro odpojení GPRS:

1. Na stavovém panelu klepněte na 
tlačítko  .

2. V místní nabídce klepněte na příkaz 
Odpojit.

3. Klepnutím na tlačítko  akci 
ukončíte. 

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 s stavem připojení.

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

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).
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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 sítě. 

 Můžete rovněž klepnout na tlačítko  
na stavovém panelu a potom klepnout na 
položku Nastavení v místní nabídce.

2. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte 
ze seznamu vašeho poskytovatele 
služeb GPRS.

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

Kapitola
• Používání fotoaparátu
• Prohlížení obrázků a videa

5
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Integrovaný dvoumegapixelový fotoaparát umožňuje fotografovat a nahrávat zvukové klipy 
nebo videoklipy.  

Spuštění fotoaparátu
Spuštění fotoaparátu: 

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

Používání fotoaparátu

Tlačítko fotoaparátu 

Ukončení režimu fotoaparátu: 
• Klepněte na ikonu Exit (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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Obrazovka režimu fotoaparátu
V následující části jsou popsány ikony na obrazovce v režimu fotoaparátu:

Klepnutím oddálíte 
obraz

Klepnutím přiblížíte obraz

Klepnutím ukončíte 
fotoaparát

Klepnutím spustíte 
nabídku fotoaparátu

Počet snímků k 
dispozici

Režimy záznamu:
Režim fotoaparátu
Režim videa

Klepnutím spustíte 
Obrázky a videa

Ikona režimu záznamu
Ikona kvality snímku
Ikona výchozího úložiště
Ikona režimu záběru
Ikona časovače
Ikona režimu vícenásobného 
snímání
Ikona efektů
Rozlišení snímku
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Ikony režimu fotoaparátu
•  [ /  ] - ukazuje aktuální režim záznamu. 

•  [ / /  ]- ukazuje použitou kvalitu obrazu. 

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

• [ / /  ] - ukazuje použitý režim záběru.

• Ikona časovače [ /  ] - 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.  

• Rozlišení 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 Pictures and Video (Obrázky a video) 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.
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Změna režimu
Tato volba umožňuje nastavit režim záznamu 
na fotoaparát nebo video.

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

Velikost snímku
Umožňuje nastavit velikost obrazu. 
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Kvalita snímku
Tato volba nabízí tři předvolby kvality 
obrazu: Normální, Jemná a Velmi jemný. 
Ve výchozí konfiguraci je nastavena velice 
jemná kvalita obrazu.

Lupa
Umožňuje nastavit maximální povolené 
zvětšení.

Samospoušť
Slouží k nastavení zpoždění závěrky na 
5 nebo 10 sekund po stisknutí tlačítka 
fotoaparátu/závěrky.
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Rámeček
Umožňuje nastavit fotografický rámeček.

POZNÁMKA: 
Před nastavením rámečku zkontrolujte, zda jste 
nastavili rozlišení displeje 320 x 240.

Efekt
Tato volba umožňuje použít na fotografovaný 
objekt některé efekty. Vyberte některou z 
následujících možností konfigurace: ČB, 
Solarize (Přesvětlit), Negativní a Sépie. 
Nechcete-li použít žádný efekt, vyberte 
možnost Normální.

Dávka
Umožňuje pořídit 4 nebo 9 snímků po sobě 
jediným stisknutím tlačítka fotoaparátu/
závěrky.
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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
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Fotografování
Po spuštění fotoaparátu bude zařízení ve výchozí konfiguraci nastaveno na režim fotoaparátu. 
Pokud je zařízení nastaveno jinak, klepněte na tlačítko Nabídka > Změna režimu > Režim 
fotoaparátu a potom klepněte na tlačítko Hotovo.
Zařízení můžete nastavit do režimu fotoaparátu rovněž klepnutím na ikonu režimu fotoaparátu 
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 aby 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 Effects (Efekty) 
Rozlišení videa

Klepnutím oddálíte 
obraz

Klepnutím přiblížíte obraz

Klepnutím spustíte 
aplikaci Obrázky a videa

Ikony režimu záznamu:
Režim fotoaparátu
Režim videa

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 použitou velikost 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 velikost rámce videa.
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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 fotografovaný 
objekt některé efekty. Vyberte některou z 
následujících možností konfigurace: ČB, 
Přesvětlit, Negativní a Sépie. Nechcete-
li použít žádný efekt, vyberte možnost 
Normální.

Upřesnlt
Tato volba umožňuje nastavit následující 
možnosti:

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

nahrávání
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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. 

• Klepněte na tlačítko Nabídka > Změna 
režimu > Režim videa a potom klepněte na 
tlačítko Hotovo.

• Zařízení můžete nastavit do režimu videa 
rovněž klepnutím na ikonu režimu videa na 
obrazovce.

Nahrávání videa
Před nahráváním videa nastavte zařízení na režim záznamu videa. 
Nastavení režimu videa:
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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



�0

Další funkce

Kapitola
• ASUS Launcher
• ASUS Call Filter
• Nástroj Remote Presenter
• Windows Live™
• Meeting Time Planner
• Nastavení vyzváněcí melodie
• Nastavení buzení
• Přepínač režimů
• Informace o systému
• Obnovení výchozích nastavení výrobce

6
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ASUS Launcher je alternativní program, který vám umožňuje pohodlně a rychle spouštět 
aplikace, provádět úkoly a měnit nastavení zařízení. Ve výchozí konfiguraci se nabídka 
programu ASUS Launcher zobrazí po spuštění zařízení.
Program můžete rovněž spustit ručně v části Start > Programs (Programy) > ASUS 
Launcher.

Používání programu ASUS Launcher

ASUS Launcher

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 spustíte klávesnici telefonu a 
můžete volat.

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

Klepnutím přejdete do podnabídek a 
můžete upravovat nastavení Audio (Zvuk), 
Personal (Osobní), System (Systém) 
a Connection (Připojení). Z této volby 
můžete rovněž zobrazit informace o 
zařízení nebo obnovit výchozí nastavení 
zařízení.

Klepnutím přejdete na nástroje pro 
zasílání zpráv, které umožňují psát/číst 

e-maily, MMS nebo textové zprávy.

Klepnutím spustíte fotoaparát a můžete 
fotografovat nebo nahrávat video.

Klepnutím spustíte program Media 
Center, ve kterém můžete prohlížet 

snímky/videa nebo vyhledávat soubory.

Klepnutím přejdete na nástroje, které 
vám pomáhají plánovat schůzky, 

synchronizovat zařízení s počítačem, 
provádět prezentace nebo spustit 

program Voice Commander.

Klepnutím zobrazíte seznam Contacts 
(Kontakty).

Klepnutím zobrazíte položky ve složce My 
Favorites (Moje složka). 
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ASUS CallFilter
ASUS CallFilter je jednoduchý, ale účinný nástroj pro kontrolu všech příchozích volání. Pomocí 
tohoto nástroje můžete spravovat seznam telefonních čísel z vašeho seznamu kontaktů, 
protokol volání, protokol zpráv nebo jakékoli neuvedené číslo, které chcete přijmout nebo 
odmítnout.

Spuštění nástroje ASUS CallFilter 
 
 Klepnutím na  na obrazovce Today (Dnes) spustíte nástroj ASUS CallFilter.  

Klepnutím spustíte 
nástroj CallFilter
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Při prvním spuštění nástroje ASUS CallFilter je třeba nainstalovat a vybrat úložiště pro nástroj 
ASUS CallFilter. V následující části je uveden postup při prvním spuštění nástroje ASUS 
CallFilter.

1.  Po klepnutí na , na obrazovce Today 
(Dnes) nástroj nainstaluje nezbytné 
soubory archivu (.cab) do zařízení. 
Dokončete instalaci podle zobrazených 
pokynů.

2. Po vyzvání vyberte úložiště a potom 
klepněte na tlačítko Install (Instalovat).

3. Po dokončení restartujte zařízení 
klepnutím na tlačítko Ok.

DŮLEŽITÉ: 
Dokončení instalace může trvat několik sekund. 
Během instalace NEVYPÍNEJTE zařízení.
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Používání nástroje ASUS CallFilter
Po nainstalování nezbytných souborů klepnutím na  spusťte místní nabídku nástroje ASUS 
CallFilter. Místní nabídka umožňuje pohodlně aktivovat seznam Accept List (Seznam Přijmout) 
nebo Reject List (Seznam Odmítnout).
Z místní nabídky proveďte některý z následujících kroků:

Místní nabídka nástroje 
CallFilter

•  Klepnutím na položku Accept List (Seznam Přijmout) aktivujte seznam Přijmout a 
budete přijímat pouze volání, jejichž čísla jsou v seznamu Přijmout.

•  Klepnutím na položku Reject List (Seznam Odmítnout) aktivujte seznam Odmítnout a 
všechna volání, jejichž čísla jsou v seznamu Odmítnout, budou odmítána.

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

1. V místní nabídce nástroje ASUS 
CallFilter vyberte položku Edit 
(Úpravy).

2. V poli se seznamem Edit (Úpravy) 
vyberte možnost Accept List (Seznam 
Přijmout).

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

4. V seznamu (například Kontakty) 
vyberte položku a klepněte na tlačítko 
Add (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 Remove (Odebrat) 
nebo .

2
3

4
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Správa seznamu Odmítnout
Seznam Odmítnout umožňuje vybrat telefonní čísla, která chcete odmítat. Příchozí volání z čísel, 
která jsou v seznamu Odmítnout, budou odmítnuta.
Pokyny pro přidávání položek do seznamu Odmítnout:

1. V místní nabídce nástroje ASUS 
CallFilter vyberte položku Edit 
(Úpravy).

2. V poli se seznamem Edit (Úpravy) 
vyberte možnost Reject List (Seznam 
Odmítnout).

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

4. V seznamu (například Kontakty) 
vyberte položku a klepněte na tlačítko 
Add (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 Remove (Odebrat) 
nebo .

3

4

2
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Nástroj Remote Presenter umožňuje ze zařízení P526 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 nástroje Remote Presenter

Nástroj Remote Presenter

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

ovládání.
 Nástroj Remote Presenter můžete rovněž spustit z 

nabídky programu ASUS Launcher. V nabídce programu 
ASUS Launcher klepněte na položku Organizer 
(Organizér) a potom klepněte na položku Remote Control 
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 > 

All Programs (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 s počítači, které jsou kompatibilní s rozhraním Bluetooth.
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V následující části je popsána nabídka nástroje Remote Presenter na obrazovce počítače.

4. Když zařízení P526 zobrazí následující 
zprávu, zkontrolujte obrazovku počítače:

5. Na obrazovce počítače se zobrazí 
následující zpráva. Klepnutím na zprávu 
umožníte zařízení P526 přístup ke službě 
ActiveSync počítače.

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

Cesta souboru PowerPoint 
.ppt

Port Bluetooth COM

Klepnutím změníte 
cestu

Klepnutím spustíte 
nebo zastavíte

Klepnutím ukončíte
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6. Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) 
povolíte počítači připojení k zařízení.

POZNÁMKA: Ověřovací heslo Bluetooth je 
vyžadováno pouze, pokud dosud nebylo provedeno 
spárování s druhým zařízením.

8. Po vyzvání zadejte stejné ověřovací 
heslo v zařízení P526.

7. Ve vašem počítači zadejte ověřovací 
heslo a potom klepněte na tlačítko 
OK. Ověřovací heslo se používá k 
zabezpečení připojení.
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9. Klepnutím na zaškrtávací políčka 
vyberte služby pro zařízení a potom 
klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).

10. Klepnutím na tlačítko Connect (Připojit) 
se připojte k počítači.

11. Klepnutím na  v nabídce 
nástroje Remote Controller navažte 
spojení.

 Po zobrazení zprávy Bluetooth Service 
Authorization (Ověření služby Bluetooth) 
klepněte na tlačítko OK.
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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 Select (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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9. 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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Windows Live™
Windows LiveTM v tomto zařízení poskytuje skupinu služeb Windows Live, včetně e-mailu, 
Zasílání zpráv, IM a vyhledávání. Služba Windows Live umožňuje provádět pomocí zařízení 
následující operace: 
 • Používat účty Hotmail, MSN nebo Microsoft Exchange pro odesílání nebo příjem e-mailů. 
 • Můžete sledovat které kontakty jsou online a konverzovat s nimi odesíláním a přijímáním  
   rychlých zpráv.
 • 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 karta SIM 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 > Programs 

(Programy) > ikona Windows Live
 Službu Windows Live můžete rovněž 

spustit z nabídky programu ASUS 
Launcher. Klepněte na položku Games 
and APs (Hry a přístupové body) a potom 
klepněte na položku Windows Live. 

2. Klepněte na Sign in to Windows Live 
(Přihlásit se k Windows Live). Pokud 
nejste připojeni k Internetu, vaše zařízení 
se automaticky připojí k Internetu 
prostřednictvím sítě GPRS.

3.  Přečtěte si podmínky používání služby 
Windows Live a klepněte na tlačítko 
Accept (Přijmout). Pokud s podmínkami 
nesouhlasíte, klepněte na tlačítko Reject 
(Odmítnout).

 Klepnutím na tlačítko Reject (Odmítnout) 
se systém vrátí na obrazovku Today 
(Dnes).

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 Next (Další).

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

 Po dokončení klepněte na tlačítko Next 
(Další).
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6. Vyberte položky, které chcete 
synchronizovat ve vašem zařízení, a 
potom klepněte na tlačítko Next. 

 Služba Windows Live zahájí synchronizaci 
vybraných položek ve vašem zařízení a 
na následující obrazovce se zobrazí stav 
průběhu synchronizace. Tato operace 
bude chvíli trvat.



��

 Po dokončení synchronizace se zobrazí 
následující obrazovka. Klepnutím na 
tlačítka se šipkami zobrazte služby 
Mail (Pošta), Messenger nebo Sync 
(Synchronizace).

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

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

 Klepnutím na tlačítka se šipkami přejděte 
do nabídky Windows Live, Mail (Pošta), 
Messenger nebo Sync (Synchronizace).



��

Nástroj Meeting Time Planner (Organizátor schůzek) umožňuje najít vhodný čas pro 
videokonferenci, telefonickou nebo síťovou schůzku s účastníky v různých časových pásmech. 

Používání nástroje Meeting Time Planner
Pokyny pro používání nástroje Meeting Time Planner:

1. Klepněte na tlačítko Start > Programs (Programy) > 
Meeting Time Planner (Organizátor schůzek). 

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

zvolených měst, podle které můžete stanovit optimální 
čas pro vaši 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 New Date 
(Nová schůzka).

4.  Vyplňte informace o schůzce a klepnutím na tlačítko 
OK přidejte schůzku do kalendáře.

Meeting Time Planner

POZNÁMKA: 
Klepnutím na položku Interval > Summer Time (Letní čas) můžete použít letní čas. 
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Zařízení P526 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: .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.

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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Můžete nastavit způsoby buzení pro případ, že zařízení přejde do režimu spánku. 
Nastavení způsobu buzení:

1. Klepněte na tlačítko Start > Nastavení > Osobní > Zdroj buzení.
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:
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

Místní nabídka přepínače režimů
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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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VAROVÁNÍ:: 
Tato operace odstraní všechny soubory uložené v 
tomto zařízení.

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
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7
Stav komponent zařízení 

Kapitola
• Ikona stavu ASUS
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Ikona stavu ASUS umožňuje jednoduše zkontrolovat aktuální stav následujících komponent 
zařízení: 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 .

Ikona stavu ASUS

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.

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

Nastavení: Umožňuje vybrat položky zobrazené v 
této místní nabídce stavu ASUS.
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Nastavení USB
Umožňuje nastavit režim připojení USB.
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Jas LCD displeje
Slouží k nastavení jasu LCD displeje při 
napájení z baterie nebo z externího zdroje.

Baterie
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.
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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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Dodatek
• Poznámky
• Kontaktní informace
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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.
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VAROVÁNÍ
Je třeba, 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, P526, 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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Kontaktní informace
ASUSTeK COMPUTER INC. (Taiwan)
Horká linka: 0800-093-456 (bezplatně pouze z Tchaj-wanu) 
Fax: 886-2-2895-9254
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx 
WWW: http://tw.asus.com 

ASUSTeK COMPUTER INC. (asijsko-pacifická oblast) 
Horká linka: 886-2-2894-3447
Fax: 886-2-2890-7698
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
WWW: http://www.asus.com 

ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)
Horká linka: MB/ostatní: +49-2102-9599-0
Notebook: +49-2102-9599-10
Fax: +49-2102-9599-11
E-mail: http://www.asus.de/support/support.htm
WWW: http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Čína)
Tel: +86-10-82667575 
E-Mail: http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.


